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Annex 1. Dossier del projecte per l’alumnat 
 

Projecte per alumnat de tercer d’ESO: 

Disseny i construcció d’un 
ascensor d’una planta 

 
Font fotografia: el blog del professor de tecnologia 

1
  

 

 

 

 

 

                                                      
1
 elblogdelprofesordetecnologia.blogspot.com.es/2010/03/ascensor.html 

Plantejament del projecte: 

Hi ha un problema al institut, no hi ha ascensor per a què pugui pujar alumnat o professorat amb 
necessitats especials. La direcció del centre ens ha demanat que fem el disseny i construcció d’un 
ascensor automàtic d’una planta, ja que el nostre institut només en té una.  

Hem de fer servir el mètode de projectes per aquest disseny, ja que ens demanen una memòria que 

contingui tota la documentació necessària per a comprendre el seu funcionament i quin cost 

suposarà. L’ascensor ha de disposar d’un mecanisme per fer que el ascensor pugui pujar i baixar i 

d’un circuit elèctric per fer aquesta funció automàticament. 

 

elblogdelprofesordetecnologia.blogspot.com.es/2010/03/ascensor.html
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Requeriments del projecte: 

 Les dimensions màximes del ascensor seran: 20 cm de llarg, 20 cm d’ample i 30 cm d’alt. 

 Els materials de l’estructura han de ser prou resistents per aguantar el pes i el moviment del 

ascensor. 

 El motor es situarà en la part superior de l’estructura. 

 Es podrà escollir entre tres mecanismes de pujar i baixar la cabina: transmissió per politges, 

transmissió per engranatges o fusell-cremallera. 

 S’indicarà amb dos elements lluminosos (LED) la pujada i baixada de la cabina del ascensor. 

La pujada amb un LED vermell i la baixada amb un LED verd.  

 Per frenar la pujada i la baixada de la cabina s’utilitzaran dos fins de carrera.  

 Per controlar el gir del motor i tota l’electrònica s’utilitzarà un relè.  

 Es valorarà la utilització de material reciclat, sempre que sigui possible. 

Formació i funció dels grups: 

El projecte es realitzarà en grups de tres persones. Els grups els formarà el professor segons el seu 

criteri.  

Cada membre del grup tindrà una responsabilitat diferent en les sessions al taller. Aquestes 

responsabilitats s’aniran rotant en les diferents sessions. Les responsabilitats són les següents: 

 Encarregat neteja: Aquest alumne/a s’encarregarà de que al final de la sessió el seu grup hagi 

recollit tot el material utilitzat i netejat el seu lloc de treball.  

 Encarregat funcionament del grup: Aquest alumne/a s’encarregarà de que tots els membres del 

grup facin la feina que els toca fer en aquella sessió. La feina se la repartiran al principi de la 

sessió. 

 Encarregat material: Aquest alumne/a s’encarregarà de demanar al professor el material que 

no estigui als taulells del taller. Com recanvis de serres, coles, etc. 

Materials i components 

Estructura: 

 Estructura principal (escollit pels grups).  Cabina (escollit pels grups). 

Circuit elèctric: 

 Motor elèctric de 4,5 V. 

 2 díodes LED (1 verd i 1 vermell). 

 1 resistència de 220 Ohms. 

 1 interruptor 

 Regleta (per fer les unions) 

 1 relé (4,5 V a 9 V) de 2 contactes. 

 2 piles de 4,5 V. 

 2 interruptors fi de carrera. 

 Cables 
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Contingut de la memòria 

Portada: 

 Títol 

 Nom dels components del grup 

 Curs i grup 

 Nom del professor 

Índex: paginat i amb els següents apartats de la memòria. 

1. Memòria descriptiva 

2. Materials, eines i temporització esperada 

3. Plànols 

4. Materials, eines i temporització real 

5. Pressupost 

6. Conclusions 

Els diferents apartats han de contenir: 

1. Memòria descriptiva:  

 Requeriments del projecte. 

 Quatre possibles solucions al problema proposat. 

 Solució que s’ha escollit i els motius. 

 Càlcul i explicació del funcionament del mecanisme seleccionat. (2on trimestre) 

 Explicació del funcionament del circuit elèctric. (3er trimestre) 

2. Materials, eines i temporització esperada: 

 Llistat dels materials i eines que es creu que s’utilitzaran. (S’ha d’anar afegint cada 

trimestre els que es creu que s’utilitzaran) 

 Taula amb la temporització dels diferents passos que es faran. (S’ha d’anar omplint la taula 

cada trimestre). A l’hora de comptar el temps heu de tenir en compte que sou tres 

membres al grup. 

Exemple de taula: 

Pas Activitat Temps Material utilitzat Eines utilitzades 

1 Dibuixar les peces en paper 2 h Paper Llapis 

2 
Triar el material per fer 
l’estructura 

10 min ------------ ---------- 

3     

3. Plànols: 

 Croquis en perspectiva del conjunt (3er trimestre) 

 Croquis en perspectiva de l’estructura 

 Vistes (alçat, planta, perfil) de les diferents peces de l’estructura amb la seva acotació 

 Vistes de les diferents peces de la cabina amb la seva acotació (2on trimestre) 
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 Esquema elèctric (3er trimestre) 

4. Materials, eines i temporització real: 

 Llistat dels materials i eines que s’han utilitzat. (S’ha d’anar afegint cada trimestre els que 

s’han utilitzat) 

 Taula amb la temporització dels diferents passos que s’han fet. (S’ha d’anar omplint la taula 

cada trimestre). Podeu fer servir una taula semblant a la del apartat 3 per fer la 

temporització real. 

5. Pressupost 

 Fer una taula amb el preu del material que s’ha utilitzat per a la realització del projecte. 

(S’ha d’anar omplint cada trimestre) 

6. Conclusions 

 Dificultats que s’han tingut a l’hora de fer el projecte. 

 Quines coses són en les que s’ha tingut més facilitat. 

 El que més i menys ha agradat a l’hora de fer el projecte. 

 Valoració del projecte realitzat. 

Al primer i segon trimestre s’haurà d’entregar una memòria en paper. Al tercer trimestre es farà una 
pàgina web on s’haurà d’incloure tot el contingut de la memòria. 
 

Esquema del circuit elèctric 

Aquí es mostra l’esquema del circuit elèctric de l’ascensor. Això no farà falta fins el tercer trimestre. 

 

Figura 1. Esquema elèctric 
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Sistema d’avaluació 

1er trimestre 2on trimestre 3er trimestre 

Prototip (30%) 

Memòria (30%) 

Exposició (20%) 

*Coavaluació (10%) 

**Autoavaluació (10%) 

Prototip (30%) 

Memòria (30%) 

Exposició (20%) 

*Coavaluació (10%) 

** Autoavaluació (10%) 

Prototip (20%) 

Pàgina web (40%) 

Exposició (20%) 

*Coavaluació (10%) 

** Autoavaluació (10%) 

* Heu de tenir en compte que un 10% de la nota cada trimestre us la posaran els vostres companys de 
grup. L’última sessió de cada trimestre se us donarà una rúbrica per a que avalueu als vostres 
companys. 
** El 10 % restant sortirà d’una avaluació que fareu de vosaltres mateixos. 
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Annex 2. Qüestionari sobre els projectes al taller de tecnologia 
 

*NS/NC (no sap / no contesta) 

1. T’agraden els projectes que fas a l’aula de tecnologia? 

o SI 

o NO 

o NS/NC 

2. Creus que has après alguna cosa amb aquest projectes? 

o SI 

o NO 

o NS/NC 

3. Si has respost que si, digues què creus que has après. 
 

 

 

 

 

4. T’agradaria fer un altre tipus de projectes? 

o SI 

o NO 

o NS/NC 

5. Com t’agradaria que fossin? 
 

 

 

 

 

6. Com prefereixes fer el projectes? 

o Individualment 

o En grup 

o NS/NC 
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7. Que et semblaria fer el projecte de dissenyar i construir un ascensor? 

o Prefereixo fer els projectes actuals 

o M’agradaria fer aquest projecte 

o NS/NC 

 


