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Projecte de pneumàtica: dispensador de productes

Objectius
 
- Interpretar  projectes  i  esquemes  senzills  d'instal·lacions  industrials  i 

explicar-ne el funcionament.
- Conèixer la representació simbòlica dels components pneumàtics
- Dissenyar un dispositiu mecànic amb materials diversos
- Elaborar i interpretar diagrames d'espai-temps
- Elaborar i interpretar GRAFCET
- Dissenyar circuits pneumàtics

Descripció de l’activitat
Aquest  projecte  proposa  el  disseny  i  construcció  d’un  dispositiu  automàtic 
utilitzant  operadors pneumàtics i/o electropneumàtics.  En aquest projecte es 
pretén  que  l’alumnat  dissenyi  un  dispositiu  mecànic,  -  en  aquest  cas  un 
dispensador  de  productes-,  i  posteriorment  un  automatisme  senzill  que  en 
permeti el seu govern a partir d’unes condicions donades. El més important és 
aquesta  segona part,  ja  que l’objectiu  principal  és  el  de  posar  a  prova les 
capacitats de l’alumnat en disseny de circuits pneumàtics i/o electropneumàtics, 
intentant  complir  un  dels  objectius  bàsics  de  les  matèries  de  Tecnologia 
Industrial i de Mecànica 
 
Aula 
Aula ordinària
Aula de tecnologia

Temporització 
1 h a l’aula ordinària: Anàlisi de la proposta  i relació dels materials necessaris
3 h a l’aula de tecnologia: Construcció del dispensador. Muntatge del circuit 
1 h a l'aula ordinària: Resolució de qüestions i conclusions de la pràctica
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Recursos emprats 

- Equip electropneumàtic BBT03 NORGREN
- Material de suport per al professorat (Curs telemàtic): 

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tpnte/index.html 

Aspectes didàctics i metodològics 
Aquesta  activitat  convé  realitzar-la  després  d’haver  treballat  prèviament  els 
continguts  de  pneumàtica  i  electropneumàtica  a  Tecnologia  Industrial  I 
(Batxillerat). 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma 
destacada
Es treballen els continguts següents:
- Màquines i sistemes
- Regulació i control
Les competències específiques de la matèria treballades són les següents:
- Competència tecnològica
- Competència en modelització i simulació
- Competència TIC

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a l'alumnat que cursi la matèria de Tecnologia 
Industrial I, però també és aplicable per a segon curs.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 
Connexió amb d'altres matèries: 
- En la resolució de problemes sobre cilindres s’efectuen operacions
matemàtiques bàsiques.
- En estudiar els principis de funcionament dels actuadors pneumàtics
s’apliquen conceptes de la física i, més concretament, de la termodinàmica.
- En la representació d’elements i de circuits pneumàtics cal aplicar habilitats
del dibuix tècnic.
Relacions amb l'entorn:
- Conèixer l'aplicació de la pneumàtica en indústries properes al centre.

Documents adjunts
Guia de treball per a l’alumnat: MA_Projecte_de_pneumàtica_Dispensador.pdf
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