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Construcció d´un ascensor hidràulic.

( Imatge de Flicker)

Objectius
 

• Comprendre les lleis que regeixen els sistemes hidràulics.

• Analitzar el funcionament d´un ascensor i estudiar les avantatges 
que  la  utilització  dels  ascensor  hidràulics  tenen  en  respecte  els 
convencionals.

• Construir  la  maqueta  d´un  ascensor  utilitzant  xeringues  i  altres 

materials.

Descripció de l’activitat

• L´activitat comença amb una introducció teòrica dels conceptes sobre 
els que es basen els sistemes hidràulics i un interactiu que analitza el 
funcionament  de  diversos  tipus  d´ascensors.  Aquesta  primera  part 
acaba en una proposta de diferents exercicis que l´alumne haurà de 
resoldre  individualment  i  en  una  petita  pràctica  de  taller  sobre  el 
Teorema de Pascal.

• També proposem en aquesta unitat de la construcció d´una maqueta d
´un ascensor o elevador hidràulic utilitzant xeringues i altres materials.

• Cada grup d´alumnes ha de dissenyar la seva pròpia maqueta utilitzant 
els materials donats i complint els requisits de funcionament.

• En acabar el projecte caldrà lliurar una memòria descriptiva.

Aula 
Taller de Tecnologia.
Aula Ordinària.

Temporització 
7 h al taller de Tecnologia
3 h a l’aula ordinària.
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Recursos emprats 
• Infografia de l´Eroski sobre les característiques i el funcionament de 

diferents tipus d´ascensors :
http://www.consumer.es/web/es/vivienda/comunidades_vecinos_y_legislaci
on/2008/01/06/173510.php

• Interactiu sobre la llei fonamental de la hidrostàtica i el teorema de 
Pascal :

http://www.xtec.cat/~vcurco/Flash/Pascal.swf

• Web d´ajuda per realitzar l´experiència pràctica sobre el teorema de 
Pascal :

http://phobos.xtec.cat/msans25/mecanica/experincia_2.html

• Vídeo  del  YouTube  que  mostra  el  funcionament  d´una  maqueta  d
´exemple:

http://www.youtube.com/watch?v=AcizNV94rvE&feature=youtu.be

• Vídeo explicatiu de com fer l'encebat del circuit hidràulic.

http://www.slideshare.net/agt09garciacrl/4xxcxxpn1-hidraulic-60-20-cebat

• Ordinador.

Aspectes didàctics i metodològics 

• Abans de realitzar aquesta unitat és important haver abordat primer la 
unitat de Pneumàtica.

• Aquesta  activitat  lliga  els  conceptes  teòrics  amb  els  experimentals 
aplicats  a  la  construcció  d´un  mecanisme  que  simula  un  ascensor 
hidràulic i en la comprovació del Teorema de Pascal.

• La construcció de la maqueta es pot realitzar en grups de dos alumnes 
com a màxim.

• El  més important és  que cada grup d´alumnes dissenyi  el  seu propi 
mecanisme, que faci recerca de com construir-lo tenint en compte que 
el  material subministrat i  les característiques de funcionament és el 
mateix per tots els grups.

• Cal que els grups lliurin la memòria descriptiva del projecte per tal de 
fer-ne l´avaluació.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Es treballen els continguts següents:

- El Teorema de Pascal i la seva comprovació pràctica.
- Aplicacions dels circuits hidràulics.
- Simulació d´un circuit hidràulic aplicat al funcionament d´una maqueta 

d´un ascensor o elevador.
- Aplicació d´elements de control al funcionament d´un dispositiu.
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La principal competència treballada està relacionada amb la interacció amb 
el món físic.

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat de l'optativa de tecnologia de 
4t d’ESO. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

Connexions amb l´entorn immediat 

Documents adjunts
Guia de treball per a l’alumnat: 

MA_Asc_Hidraulic.odt
MA_Asc_Hidraulic.pdf
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