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PART B DE LA PRIMERA PROVA: PROVA PRÀCTICA 

OPCIÓ A 

 

Projecte (4 punts) 

El nostre centre vol dissenyar i fer una aula segura en relació a la Covid atenent a la 

separació entre els alumnes (quantitat d’alumnes) i la concentració de CO2 que hi ha a 

l’ambient. Es proposa fer un projecte amb les condicions següents: 

a) S’implementarà només a una aula pilot amb una única porta (entrada i sortida) i 2 

finestres. Es farà una maqueta per a provar el funcionament. 

b) En tot moment hem de saber quants alumnes hi ha a l’aula. Haurem de tenir un 

sistema visual que indiqui aquest número i la quantitat de persones que encara hi 

caben. Si entra més gent de la permesa el sistema ens ha d’avisar. 

c) Per determinar la concentració de CO2 que hi ha a l’aula disposem d’un sensor 

específic que varia el voltatge lliurat depenent de la concentració de CO2. 

d) El sistema haurà d’intentar compensar l’augment de CO2 a l’aula d'alguna manera i 

avisar quan es superi un nivell llindar.  

 

En funció d’aquesta proposta es demana: 

 Anàlisi de la solució adoptada. 

 Relació de material necessari.  

 Resolució gràfica. Croquitzat (vista en conjunt i especejament).  

 Esquemes (mecànics i/o elèctrics) i circuits. 

 Codi o pseudocodi en cas d'utilitzar sistemes programables.  

 Aplicació didàctica. 

o Contextualització curricular. 

o Objectius didàctics que es pretenen aconseguir. 

o Activitats a l'aula. 

o Avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge. 
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Problema 1 (1 punt) 

Donat un circuit lògic on les entrades i sortides es comporten d’acord amb el següent 

cronograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Determinar la funció que realitza en forma de MINTERMS, simplificar-la per 

Karnaugh i implementar-la amb portes NAND de dues entrades. (0,25p) 

b) Passar la funció a MAXTERMS i simplificar-la de nou per Karnaugh. (0,25p) 

c) Implementar les funcions anteriors amb portes NOR de dues entrades. (0,25p) 

d) Implementar la funció inicial mitjançant un MULTIPLEXOR. (0,25p) 
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Problema 2 (1 punt) 

A l'amplificador d'instrumentació de la figura, determinar el valor de la tensió de sortida en 

funció de les tensions d'entrada.  Dades: AO Ideals, ±Vcc = ±12V, R1 = 20KΩ, R2 = R3 = 

10KΩ 

 
Problema 3 (1 punt) 

Donada la següent estructura, es demana: 

a) Trobar la força a la barra CG. Justificar si està a compressió o a tracció. (0,5p) 

b) Trobar la força a la barra CF. Justificar si està a compressió o a tracció. (0,5p) 
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Problema 4 (1 punt) 

La instal·lació elèctrica d’un habitatge unifamiliar està alimentada per un grup de panells 

fotovoltaics i per la xarxa elèctrica monofàsica de l’empresa de subministrament elèctric.  

Els consums de l’habitatge són els següents: 

 

Concepte Potència (W) Longitud (m) 

Il·luminació 500 60 

Endolls generals 5000 90 

Gelera 500 27 

Forn elèctric 3900 26 

Vitroceràmica  3800 28 

Termo elèctric 1500 30 

Rentavaixelles 2000 25 

Rentadora 2100 18 

Endolls cuina i bany 3000 55 

Calefacció elèctrica 2700 120 

Aire condicionat 800 80 

Es demana: 

 

a) Dissenyar l’esquema de connexions dels elements necessaris a la instal·lació 

fotovoltaica, les seves característiques i com es combinen amb la instal·lació de 

xarxa. No s’han de fer càlculs a la instal·lació fotovoltaica. (0,20p) 

b) Calcular a la instal·lació BT, els circuits necessaris classificats segons la ITC-BT 25, les 

intensitats dels circuits, les intensitats màximes admissibles, les seccions de cable 

segons caigudes de tensió, i les seccions de cable segons intensitats màximes 

admissibles (0,35p) 

c) Dibuixar l’esquema unifilar del quadre de la instal·lació BT. Indicar quin tipus 

d’electrificació és necessària i la seva potència, les seccions de cable  normalitzades 

segons la ITC-BT 25, les intensitats dels circuits i les intensitats dels elements de 

protecció. (0,25p) 
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d) Proposar una conversió d’aquesta instal·lació en una instal·lació fotovoltaica aïllada 

amb un generador com a energia auxiliar, i disposar d’autonomia elèctrica per a 

quan no hi ha energia solar disponible. Dibuixar l’esquema de connexions. (0,20p) 

 

Dades:   

 Tensió de xarxa = 230V.  

 Caiguda de tensió permesa =  3% enllumenat, 5% altres.  

 Factor de potència = 1.  

 Factor de simultaneïtat = 0,7.  

 Factor d’utilització = 0,7.  

 Els conductors són de coure. La conductivitat per a una temperatura de 20ºC és 

56Ω-1·m-1.  

 La instal·lació està feta amb el mètode A2 i tipus d’aïllament PVC. 

 

 



 

Oposicions 2020 

Cos: Professors d’Ensenyament Secundari 

Especialitat: Tecnologia 

Tribunal núm.: 1 i 2 

Illa: Mallorca 

 

Carrer del Ter, 16, 1r 

07009 Palma 

971 17 78 00 

educacioiuniversitat.caib.es 

 

 

Taula 1. Taula d’intensitats màximes admissibles corresponent a la ITC-BT 19  
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Qüestió 1 (0,5 punts) 

Donat el següent circuit: 

 

 
 

Determinar la intensitat de corrent elèctric que circula per cada branca. 

 

Qüestió 2 (0,5 punts) 

Dibuixar el resultat d’executar el següent programa d’Scratch per a un nivell = 3. 
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Qüestió 3 (0,5 punts) 

Donades les vistes d’alçat i planta d’una peça en sistema europeu, dibuixar el perfil dret. 

 

 
 

 

 

Qüestió 4 (0,5 punts) 

Dibuixar i explicar els esquemes dels circuits de força i de comandament d'arrencada 

estrella-triangle manual. 



Oposicions 2020 

Cos: Professors d’Ensenyament Secundari 

Especialitat: Tecnologia 

Tribunal núm.: 1 i 2 

Illa: Mallorca 

 

 

Carrer del Ter, 16, 1r 

07009 Palma 

971 17 78 00 

educacioiuniversitat.caib.es 

PART B DE LA PRIMERA PROVA: PROVA PRÀCTICA 

OPCIÓ B 

 

Projecte (4 punts) 

El nostre centre té molt d’interès en fomentar el reciclatge entre els alumnes. Per aquest 

motiu ens proposen implementar un sistema de punts per premiar els alumnes que reciclin 

correctament. Les condicions a tenir en compte són les següents: 

 El personal del bar etiquetarà d’alguna manera els productes per a poder 

diferenciar-los en els següents 3 tipus: envasos, paper i orgànic. 

 Disposarem d’un sistema de papereres que únicament deixarà tirar els residus al 

contenidor adequat. 

 El sistema haurà de saber quin alumne és el que ha tirat la deixalla.  

 Si s’ha tirat al contenidor adequat, els punts de l’alumne s’incrementaran en 1. 

 Els alumnes podran anar al bar de l’institut a intercanviar els punts per productes de 

menjar saludable. Per tant, al bar han de saber els punts de cada alumne. Els punts 

utilitzats per l’alumne es restaran del seu compte. 

  

En funció d’aquesta proposta es demana: 

 Anàlisi de la solució adoptada. 

 Relació de material necessari. 

 Resolució gràfica. Croquitzat (vista en conjunt i d'especejament).  

 Esquemes (mecànics i/o elèctrics) i circuits. 

 Codi o pseudocodi en cas d'utilitzar sistemes programables.  

 Aplicació didàctica. 

o Contextualització curricular. 

o Objectius didàctics que es pretenen aconseguir. 

o Activitats a l'aula. 

o Avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge. 
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Problema 1 (1 punt) 

Donada una llista de números desordenats, implementar en pseudocodi un algoritme que 

els ordeni de menor a major de la manera més eficient possible. 

 

 

Problema 2 (1 punt) 

Una resistència ideal (R) de valor 32Ω es connecta en paral·lel a un condensador de 

reactància capacitiva (Xc) 24Ω. Si s’aplica als extrems del circuit una tensió de 230V, 

determinar: 

a) Esquema de connexió del circuit. (0,05p) 

b) Valor de la impedància del circuit. (0,1p) 

c) Diagrama fasorial (V-I) de tensió i intensitats. (0,2p) 

d) Valor de la intensitat a cada element i a tot el circuit. (0,2p) 

e) Valor de les potències activa, reactiva i aparent del circuit. (0,2p) 

f) Demostrar que en un circuit RC, en connexió en paral·lel, el factor de potència 

s’obté quan es divideix el valor de la impedància (Z) entre el valor de la resistència 

(R) (0,25p) 

 

 

Problema 3 (1 punt) 

Es vol construir un circuit de control pneumàtic d’una porta de garatge que es pugui obrir 

o tancar indistintament des de l’exterior (P1) o des de l’interior (P2). Procurar que la porta 

s’obri i es tanqui lentament. Considerar que la porta està tancada amb la tija en posició de 

retrocés. 

a) Realitzar el disseny del circuit, identificar els elements que hi apareixen i explicar el 

seu funcionament. (0,5p) 

b) Dibuixar el diagrama espai-fase. (0,25p) 

c) Donat un cilindre calcular la força d’empenta en cada sentit de moviment (avanç i 

retrocés) i el consum d’aire per cicle de treball. (0,25p) 

Dades: Diàmetre del cilindre: 50mm. Diàmetre de la tija: 20mm. Carrera: 200mm. Pressió de 

treball: 6bars. 
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Problema 4 (1 punt) 

Un motor trifàsic de 18CV a 2750 min-1 (rpm), cos φ = 0,85 i  ղ =86%, acciona una màquina 

per mitjà d’un mecanisme de transmissió, segons l’esquema i valors indicats. Se sap que a 

la velocitat de gir indicada el parell resistent a la màquina és de 25 kp·m.  

 

Es demana: 

a) La relació de transmissió del mecanisme, la distància de transmissió entre els eixos I 

i II, i la potència absorbida per la màquina. (0,75p) 

b) La intensitat a la línia d’alimentació del motor. (0,25p) 

 

 

 Dades: 1 kp = 9,80665 N 
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Qüestió 1 (0,5 punts) 

Donades les vistes de perfil i planta d'una figura, dibuixar el seu alçat. 

 

 
 

 

Qüestió 2 (0,5 punts) 

Trobar la funció de transferència del següent circuit: 
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Qüestió 3 (0,5 punts) 

Demostrar la universalitat dels circuits integrats construïts únicament per portes NAND. 

 

 

Qüestió 4 (0,5 punts) 

Volem mantenir, tant a l’estiu com a l’hivern, un recinte a temperatura constant de 20ºC. 

Suposant que la mitjana de temperatures a l’estiu és de 35ºC i a l’hivern és de 5ºC: 

a) Calcular el calor absorbit a l’estiu i cedit a l’hivern per cada kW·h  d’energia 

consumida. (0,25p) 

b) Dibuixar l’esquema de funcionament de la màquina en ambdós casos. (0,25p) 
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PART B DE LA PRIMERA PROVA: PROVA PRÀCTICA 

OPCIÓ A 

PROJECTE (4 p) 

Es desitja muntar un aparcament per cotxes controlat amb una MICROCONTROLADORA 

(ARDUINO O SIMILAR). Es disposa dels elements SEGÜENTS: resistències vàries, polsadors, 

reed, leds verds, grocs i vermells, LDR, brunzidor i servomotor de 6V (tipus SG90), fils de 

connexió, regleta protoboard i una placa ARDUINO UNO o similar. Com a mínim, s’han 

d'utilitzar 3 elements dels esmentats anteriorment. 

Es demana: 

 Anàlisi i justificació de la solució adoptada. 

 Material necessari. 

 Proposta gràfica: esbós, croquis a mà alçada, especejament de les peces principals i 

detalls si escau. 

 Esquema elèctric de la solució adoptada i de connexió amb la microcontroladora. 

 Codi o pseudocodi, d’almenys una prova de funcionament. 

Aplicació didàctica: 

 Contextualització del projecte a un nivell acadèmic. 

 Objectius didàctics que es pretenen aconseguir. 

 Metodologia d’aplicació a l’aula. 

 Activitats. 

 Avaluació. 

OPCIÓ A 

PROBLEMES 

1.- (0.5 p) Una indústria necessita escalfar 10 m3 d’aigua cada hora de 10ºC a 85ºC. Determina el 

consum diari (8 h) de gas si ens el serveixen a 18ºC i 4 atm, per escalfar l’aigua amb uns 

cremadors el quals tenen un rendiment del 75 %. Poder calorífic gas natural en CN: 44 MJ / m3.  
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2.- (0.5 p) A la barra d’acer A-36 de la figura s’hi aplica una força axial P. Determina l’esforç en 

MPa, l’increment de longitud de la barra i la variació de les dimensions de la secció. (E acer A-36 = 200 

GPa) 

 

 
3.- (0.5 p) Una instal·lació industrial necessita produir 500 kg de gel a –5ºC cada hora a partir 

d’uns dipòsits on l’aigua es troba a 15ºC. Quina serà la potència que consumirà el refrigerador si 

té una eficiència de 5.6? Si aprofitéssim la calor despresa al condensador, quantes kcal/h es 

podran obtenir?. Dades: Gel: Ce = 2.05 kJ/kg·ºC. Lf = 333.5 kJ/kg 

 

4.- (0.5 p) Disposem d'un cilindre oleohidràulic d'efecte doble, l'èmbol del qual té un diàmetre de 

80 mm i la seva tija mesura 45 mm de diàmetre. Aquest cilindre posseeix un rendiment del 80% 

quan la pressió de l'oli és 20 bar i efectua una cursa de 800 mm. Calcula la força exercida per la 

tija en l'avançament i el retrocés, i el volum total d'oli consumit.     

    

5.- (0.5 p) Es vol dissenyar un circuit per indicar en un vehicle si el conductor i l’ocupant de l’altre 

seient davanter porten el cinturó de seguretat, tant si està el cotxe aturat com en marxa. Per això 

es disposa de dos sensors de pes (a i b) que indiquen mitjançant un “1” que hi ha qualcú al seient 

del conductor i de l’acompanyant respectivament, i dos sensors més (c i d) que indiquen si el 

cinturó està enganxat al passador corresponent, “1”,o no “0”. La sortida ha d’estar a “1” (alarma 

que sona) quan algun dels dos no porta el cinturó. 

a) Escriu la taula de la veritat. 

c) Obté la funció simplificada per Karnaugh i escriu la funció canònica. 

d) Dibuixa el circuit amb portes lògiques. 
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6.- (1 p) Determina les tensions en kN de totes les barres de l’estructura adjunta i indica si són de 

tracció o compressió. 

 

 

 Barra Esforç kN Tipus esforç 

   

   

   

   

   

 

 

 

7.- (1 p) Tres bobines de 10 Ω i coeficient d’autoinducció 0.01 H cada una, es connecten en 

estrella a una línia trifàsica de 380 V i 50 Hz. Calcula:  

a)Tensió de fase.  

b) Impedància de fase.  

c) Intensitat de fase i de línia.  

d) Angle de desfasament entre la tensió i la intensitat de fase.  

e)Triangle de potències. 
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8.- (1 p) Dibuixa el croquis a mà alçada i acota les vistes de la figura adjunta, utilitzant els recursos 

necessaris per a la correcta interpretació de tots els elements de la figura (tots els forats són 

passants). 

 
 

 

 

9.- (0.5 p) El següent transistor, NPN amb Bcc = 150, està polaritzat per la base. Calcula el valor 

de Ic i Vce. Es considera un transistor de Silici. 
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PART B DE LA PRIMERA PROVA: PROVA PRÀCTICA 

OPCIÓ B 

PROJECTE (4 p) 

Es desitja muntar un semàfor controlat amb una MICROCONTROLADORA (ARDUINO O 

SIMILAR). Es disposa dels elements SEGÜENTS: resistències vàries, polsador, reed, leds verd, 

groc i vermell, LDR, brunzidor i servo de 6V (tipus SG90), fils de connexió, regleta protoboard i 

una placa ARDUINO UNO o similar. Com a mínim, s’han d’utilitzar 3 leds (un de cada color), 

un brunzidor i un polsador. 

Es demana: 

 Anàlisi i justificació de la solució adoptada. 

 Material necessari. 

 Proposta gràfica: esbós, croquis a mà alçada, especejament de les peces principals i 

detalls si escau. 

 Esquema elèctric de la solució adoptada i de connexió amb la microcontroladora. 

 Codi o pseudocodi, d’almenys una prova de funcionament. 

Aplicació didàctica: 

 Contextualització del projecte a un nivell acadèmic. 

 Objectius didàctics que es pretenen aconseguir. 

 Metodologia d’aplicació a l’aula. 

 Activitats. 

 Avaluació.  

OPCIÓ B 

PROBLEMES 

1.- (0.5 p) Es vol instal·lar una central fotovoltaica a la coberta d’un poliesportiu, per alimentar 15 

focus de 250 W cada un, amb un horari de funcionament de 4 h. Calcula la superfície necessària 

de panells en condicions normals (1200 w/m²), si el sol il·lumina una mitjana de 5 h.  El rendiment 

de les plaques és del 16 %. 
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2.- (0.5 p) El motor d’un tractor subministra una potència de 90 CV a 2000 rpm. Aquest moviment 

es transmet a les rodes amb un rendiment del 90%, les quals giren a 1500 rpm. Calcula: 

a- Parell disponible. 

b- Potència disponible a les rodes. 

c- Parell disponible a les rodes. 

 

3.- (0.5 p) Amb una bomba de calor ideal, que treballa segons el cicle de Carnot, es vol mantenir 

l’interior d’un habitatge a 20 ºC quan la temperatura exterior és de 0 ºC. Si les pèrdues de calor a 

l’habitatge per transmissions a l’exterior equivalen a 45000 kcal/h, determina la potència que 

consumirà la bomba.    

         

4.- (0.5 p) Necessitem que la tija d'un cilindre de doble efecte, amb un rendiment del 85 %, efectuï 

una força efectiva de 160 N en la seva cursa d'avançament  amb una pressió de l'aire de 6 bar. 

a) Calcula el diàmetre de l'èmbol.       

b) Sabent que la tija té un diàmetre de 8mm, el cilindre té una cursa de 40 mm i fa 25 cicles/min, 

calcula el cabal a pressió atmosfèrica.       

           

 

5.- (0.5 p) Un procés de fabricació és controlat per 4 sensors A, B, C i D de forma que les seves 

sortides són 0 o 1 segons estiguin activats o desactivats, respectivament. El procés s’ha d’aturar 

quan estigui activat el sensor A o quan estiguin activats almenys dos sensors qualsevols. 

Obtenir: 

 La taula de veritat. 

 Simplifica la funció pel mètode de Karnaugh i escriu la funció canònica. 

 Representa l’esquema del circuit amb portes lògiques. 

 

 

 

 

 

 



 

Carrer del Ter, 16, 1r 
07009 Palma 
971 17 78 00 
educacioiuniversitat.caib.es 

Oposicions 2020 

Cos: Professors d’Ensenyament Secundari 
Especialitat: Tecnologia 

Tribunal núm.: 1 

Illa: Menorca 

 

6.- (1 p) Un pal de longitud 3R i pes W descansa dins d’una semiesfera de gel (sense fregament) 

de radi R. Calcula l’angle α d’equilibri. 

 
 

7.- (1 p) Dibuixa el croquis a mà alçada i acota les vistes de la figura adjunta, utilitzant els recursos 

necessaris per a la correcta interpretació de tots els elements de la figura (tots els forats són 

passants). 
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8.- (1 p) Una bobina de resistència 10 Ohms i coeficient d’autoinducció 0.1 H es connecta en sèrie 

amb un condensador de 101 microF a una tensió alterna sinusoïdal de 220 V. Si el circuit està en 

ressonància, calcula: 

a. Esquema. 

b. Freqüència de ressonància. 

c. Intensitat del corrent. 

d. Tensió en borns del condensador. 

e. Potència absorbida pel circuit. 

 

 

9.- (0.5 p) El motor elèctric d’una vagoneta de 2 CV i 1500 min –1 està connectat a un sistema 

format per un tren d’engranatges com el de la figura. Si Z1=Z4=Z5= 50 dents i Z2=Z3=Z6= 200 

dents, determina la velocitat de la vagoneta en Km/h i el parell o moment disponible a la roda. 
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OPCIÓ A

PART B DE LA PRIMERA PROVA: PROVA PRÀCTICA

PROBLEMA 1

En el circuit de la figura, calcula:

a) La resistència equivalent Rt . (0,25p)
b) La potència total Pt i les parcials P1, P2 ,…,P8. (0,5p)
c) Si volem que la intensitat del circuit es dupliqui, quina resistència R hi hem de connectar i com?
(0,25p)
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PROBLEMA 2

Un motor d'explosió treballa realitzant un cicle d'Otto teòric amb una barreja normal gasolina-aire
en proporció: 1 kg gasolina - 16 kg aire considerada com un gas perfecte amb Cp = 0,241 kcal /
kgºK, Cv = 0,172 kcal / kgºK i la calor de combustió de la gasolina Cc = 11000 kcal / kg.

El volum de la cambra de compressió és de 55,22 cm3 i el volum total del cilindre 497 cm3.

Considerant que les condicions inicials del cicle són: 1 atm de pressió i 300ºK de temperatura, es
demana:

a) Calcular les temperatures en els vèrtexs del cicle. (0,4p)
b) Calcular les pressions en els vèrtexs del cicle. (0,4p)
c) Utilitzant els resultats anteriors, dibuixar el diagrama P-V i calcular el rendiment del motor.

(0,2p)
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PROBLEMA 3

Dibuixar a escala 2:1 la perspectiva isomètrica de l’objecte, donats els seus alçat, planta i perfil
esquerre. Les mesures estan en mm. (1p)

Carrer del Ter, 16, 1r
07009 Palma
971 17 78 00
educacioiuniversitat.caib.es



Oposicions 2020
Cos: Professors d’Ensenyament Secundari
Especialitat: Tecnologia

PROBLEMA 4

Una barra cilíndrica d'acer, amb un límit elàstic de 5.000 Kp / cm2, és sotmesa a una càrrega o força
de tracció de 8.500 Kp.
Sabent que la longitud de la barra és de 400 mm, el diàmetre de 50 mm i el mòdul d'elasticitat del
material de 2,1·106 Kp / cm2. determinar:

a) Si recuperarà la barra la longitud inicial al cessar la força aplicada.  (0,25p)
b) La deformació produïda a la barra (ε, en%). (0,25p)
c) La major càrrega a què es pot sotmetre la barra per treballar amb un coeficient de seguretat

de 5. (0,25p)
d) El valor del diàmetre de la barra perquè el seu allargament total no superi les 50 centèsimes

de mil·límetre. (0,25p)
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QÜESTIÓ 1

Observa el següent programa en llenguatge per blocs verticals.

a) Analitza el funcionament i
realitza el diagrama de flux
del programa.(0,3 p)

b) Quina implementació real es
podria fer  amb aquest
circuit? (0,1 p)

c) Podries explicar el motiu del
bloc mientras , assenyalat
amb una fletxa vermella, al
programa? (0,1 p)
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QÜESTIÓ 2

A la vista del diagrama Fe-C de la figura:

a) Indica els percentatges de carboni que poden tenir els acers. (0,25p)
b) Indica com es classifiquen els acers i foses. (0,25p)
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QÜESTIÓ 3

a) Indica el nom del següent aparell de mesura, i expressa el valor de la mesura presa en la
figura següent. (0,25p)

b) Determina el tipus d’ajustatge, joc o serratge i tolerància de l’ajustatge que correspon a
l’acoblament eix-forat següent. (0,25p)

- 0.015

Eix:85 − 0.  035
- 0.015

Forat:85 − 0.  035
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QÜESTIÓ 4

Representa simbòlicament un circuit senzill que indiqui el comandament pilotat d'un cilindre de

doble efecte utilitzable des de dos punts diferents indistintament. Utilitza els següents elements:

vàlvula 4/2, vàlvula 3/2, vàlvula selectora i cilindre de doble efecte. (0,5p)
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PROJECTE s’ha de triar una de les dues opcions

Projecte 1- Màquina classificadora d'objectes (4p)

Un problema que es dona a l’aula de tecnologia és la gran quantitat de peces que hem de manejar.
Suposem que tenim peces blanques, negres i vermelles, totes tres poden ser de dos grandàries
estandaritzades, 4x4x2 cm i 2x2x1 cm i inicialment estan en un contenidor comú.

Volem dissenyar una màquina automàtica capaç de classificar-les, que compleixi els següents
requeriments:

● Dipositar-les en sis contenidors diferents.

● Tenir els elements de control adients, i que permetin que la màquina sigui operada per
persones amb diversitat funcional (es pot adequar a una casuística concreta).

● Tenir avisadors que indiquin l’estat de funcionament o aturada de la màquina

● Incloure sistemes d'emergència i seguretat.

● Afegir altres facilitats originals, com per exemple: recompte de peces classificades, control
remot des de dispositiu tipus telèfon mòbil,  report d’estat del procés on-site i off-site...

En funció d'aquesta proposta, es demana:

● Anàlisi de la solució adoptada.

● Relació de material necessari.

● Resolució gràfica. Croquitzat (vista en conjunt d'especejament).

● Esquemes i circuits.

● Codi o pseudocodi en cas d'utilitzar sistemes programables.

● Càlculs justificatius.
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● Explotació didàctica:

○ Contextualització curricular a un nivell acadèmic.
○ Objectius didàctics que es pretenen aconseguir.
○ Metodologia a seguir.
○ Activitats a l'aula amb incorporació de les TIC.
○ Avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge.
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Projecte 2 - Sistema de transport col·lectiu elevat (4p)

La ciutat de Vila porta anys amb problemes de trànsit i mobilitat. En aquesta situació l’Hospital Can
Misses vol construir un sistema de transport col·lectiu elevat per poder anar des del centre de Vila a
l’hospital sense dependre del trànsit.

Es demana el disseny del projecte que compleixi els següents requeriments:

● Tenir els elements de control adients que permetin:
○ L’engegada i aturada de la màquina.
○ El sistema d’aturada  en cas d’emergència.
○ Indicadors visuals i acústics de l’arribada i sortida.
○ El control de l’aforament.

● El projecte ha d’estar adaptat per a usuaris amb diversitat funcional i mobilitat reduïda.

● Afegir altres facilitats originals (control d’accés, il·luminació automàtica…)

En funció d'aquesta proposta, es demana:

● Anàlisi de la solució adoptada.

● Relació de material necessari.

● Resolució gràfica. Croquitzat (vista en conjunt d'especejament).

● Esquemes i circuits.

● Codi o pseudocodi en cas d'utilitzar sistemes programables.

● Càlculs justificatius.

● Explotació didàctica:

○ Contextualització curricular a un nivell acadèmic.
○ Objectius didàctics que es pretenen aconseguir.
○ Metodologia a seguir.
○ Activitats a l'aula amb incorporació de les TIC.
○ Avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge.
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OPCIÓ B

PART B DE LA PRIMERA PROVA: PROVA PRÀCTICA

PROBLEMA 1

Tenim un ascensor per a un edifici de 9 plantes que envia la informació del pis en el qual es troba la
cabina mitjançant un nombre codificat en binari de 4 bits. Volem realitzar un sistema que ens avisi
quan aquesta cabina estigui en les plantes baixa, 3a, 4a, 5a i 9a.
Es demana:

a) Taula de veritat. (0,25 punts)
b) Equació de el sistema lògic equivalent amb la primera forma canònica. (0,25 punts)
c) Simplificació màxima del sistema mitjançant diagrama de Karnaugh.  (0,25 punts)
d) Implementació de la funció lógica amb portes NAND. (0,25 punts)

PROBLEMA 2

Donat el circuit de la figura:

a) Calcula la impedància, el valor del corrent en
notació fasorial i dibuixa el triangle de tensions.
(0,4 punts)

b)Troba la freqüència de ressonància del circuit
i expressa fasorialment el valor del corrent del
circuit en aquesta situació. (0,3 punts)

c)En la situació ressonant, quina és la caiguda
de potencial entre A i B? Representa
gràficament el corrent i les caigudes de
potencial al condensador i la bobina.  (0,3 punts)
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PROBLEMA 3

Simplificar el sistema de control fins a aconseguir la funció de transferència.  (1 punt)

PROBLEMA 4

Un mecanisme està format pels elements indicats a la figura.
L'eix "C" acaba en un cargol de 4 mm de pas que arrossega una taula portapeces.

Calcular la velocitat de desplaçament de la taula quan el mecanisme estigui en marxa.  (1 punt)
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QÜESTIÓ 1

a)Donat el circuit sensor de llum, explica com activa el LED a nivells baixos de llum.  (0,25 punts)

b)Modifica el circuit perquè s’activi a nivells alts de llum i justifica la teva elecció.  (0,25 punts)
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QÜESTIÓ 2

D’acord a la circuiteria i el programa que la controla:

a) Explica les línies de codi i el funcionament del programa. (0,2 punts)
b) La LDR, tal com està polaritzada, envia a la placa un valor mínim de 49 i un valor màxim de

969. Per què? Què faries per reescalar el valor entre 0 i 255?  (0,1 punts)
c) Modifica el programa perquè cada vegada que acabi el bucle for, amb totes les seves

iteracions, el LED arribi al màxim de brillantor. (0,2 punts)

int PWMpin = 3;
int LDR;

void setup() {
pinMode(A2, INPUT);
Serial.begin(9600);

}

void loop() {
for (int i = 0; i <= LDR; i++)

{
LDR = analogRead(A2);
analogWrite(PWMpin, i);
Serial.println(LDR);
delay(10);

}
}
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QÜESTIÓ 3

a) Indica el nom del següent aparell de mesura, i expressa el valor de la mesura presa en la
figura.  (0,3 punts)

b) Defineix els concepte de exactitud, precissió i apreciació, i explica’ls amb un gràfic.  (0,2
punts)

QÜESTIÓ 4

En un assaig de duresa 95 HB (Brinell) s'observa que la profunditat de la petjada f = 1,34 mm, quan
s'aplica una càrrega de 4000 Kp. Calcula el diàmetre de la bola (D) i el diàmetre d'empremta (d).
(0,5 punts)
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PROJECTE s’ha de triar una de les dues opcions

Projecte 1- Màquina classificadora d'objectes ( 4 punts)

Un problema que es dona a l’aula de tecnologia és la gran quantitat de peces que hem de manejar.
Suposem que tenim peces blanques, negres i vermelles, totes tres poden ser de dos grandàries
estandaritzades, 4x4x2 cm i 2x2x1 cm i inicialment estan en un contenidor comú.

Volem dissenyar una màquina automàtica capaç de classificar-les, que compleixi els següents
requeriments:

● Dipositar-les en sis contenidors diferents.

● Tenir els elements de control adients, i que permetin que la màquina sigui operada per
persones amb diversitat funcional (es pot adequar a una casuística concreta).

● Tenir avisadors que indiquin l’estat de funcionament o aturada de la màquina

● Incloure sistemes d'emergència i seguretat.

● Afegir altres facilitats originals, com per exemple: recompte de peces classificades, control
remot des de dispositiu tipus telèfon mòbil,  report d’estat del procés on-site i off-site...

En funció d'aquesta proposta, es demana:

● Anàlisi de la solució adoptada.

● Relació de material necessari.

● Resolució gràfica. Croquitzat (vista en conjunt d'especejament).

● Esquemes i circuits.

● Codi o pseudocodi en cas d'utilitzar sistemes programables.

● Càlculs justificatius.
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● Explotació didàctica:

● Contextualització curricular a un nivell acadèmic.
● Objectius didàctics que es pretenen aconseguir.
● Metodologia a seguir.
● Activitats a l'aula amb incorporació de les TIC.
● Avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge.
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Projecte 2 - Sistema de transport col·lectiu elevat ( 4 punts)

La ciutat de Vila porta anys amb problemes de trànsit i mobilitat. En aquesta situació l’Hospital Can
Misses vol construir un sistema de transport col·lectiu elevat per poder anar des del centre de Vila a
l’hospital sense dependre del trànsit.

Es demana el disseny del projecte que compleixi els següents requeriments:

● Tenir els elements de control adients que permetin:
○ L’engegada i aturada de la màquina.
○ El sistema d’aturada  en cas d’emergència.
○ Indicacions visuals i acústiques de l’arribada i sortida.
○ El control de l’aforament.

● El projecte ha d’estar adaptat per a usuaris amb diversitat funcional i mobilitat reduïda.

● Afegir altres facilitats originals (control d’accés, il·luminació automàtica…).

En funció d'aquesta proposta, es demana:

● Anàlisi de la solució adoptada.

● Relació de material necessari.

● Resolució gràfica. Croquitzat (vista en conjunt d'especejament).

● Esquemes i circuits.

● Codi o pseudocodi en cas d'utilitzar sistemes programables.

● Càlculs justificatius.

● Explotació didàctica:

● Contextualització curricular a un nivell acadèmic.
● Objectius didàctics que es pretenen aconseguir.
● Metodologia a seguir.
● Activitats a l'aula amb incorporació de les TIC.
● Avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge.
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