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Construcció d'un pilar de formigó armat

Objectius
 
- Identificar els materials que componen un pilar de formigó.
- Descriure el mètode de construcció d'un pilar de formigó.
- Reconèixer les forces que intervenen sobre un pilar i una biga.
- Construir un pilar de formigó de petites dimensions utilitzant materials 

reciclats.

Descripció de l’activitat
L’activitat  és  bàsicament  pràctica,  i  a  partir  de  l'experiència  es  dedueixen 
aspectes com les forces de resistència a la compressió i a la flexió, i també la 
construcció d'estructures a base de formigó armat.

La pràctica consisteix en construir un pilar de formigó que descansarà sobre 
una fusta, aquest pilar tindrà com armadura filferro, i  com a encofrat un tub 
cilíndric  de  cartró  (per  exemple,  el  tub  de  cartró  d'un  rotlle  de  paper 
eixugamans).

L'alumnat disposarà d'un dossier on haurà de contestar unes qüestions i fer un 
esbós de la construcció que està realitzant.

 
Aula 
Aula de tecnologia

Temporització 
1h a l'aula grup-classe
2h a l’aula de tecnologia.
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Recursos emprats 

- Eines: alicates universals, pistola termoencoladora, pinzell, paleta, cabàs.
- Materials: base de fusta (30x30 cm), filferro, tub de cartró, ciment, sorra.

Aspectes didàctics i metodològics 
Aquesta  activitat  convé  realitzar-la  després  d’haver  treballat  prèviament  els 
esforços i  les estructures.  És important  que es tinguin ben assolits  aquests 
conceptes que ja s'han treballat a 1r d'ESO

Es pot fer en grups de 2 o 3 alumnes, cada grup fa un pilar que reposa sobre 
una base quadrada  de fust,  i  cada base pot tenir  quatre pilars,  un a cada 
cantonada, de manera que entre 4 grups es pugui simular un edifici de vàries 
plantes.

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

- Estructures
- Esforços
- Materials
- Construcció d'un objecte

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 3r d’ESO. 

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

Documents adjunts
Guia de treball per a l’alumnat: MA_Pilar_de_formigó_armat.pdf
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http://apliense.xtec.cat/arc/node/864

