
   
                                                                                                          

TALLERS DE TECNOLOGIA per a Professors 

de Secundària 

Curs 2017 – 2018, 5a edició 

 

Modalitat: Curs presencial de 15 hores + 5 hores no presencials 

Calendari:  els dimecres següents de 16:30 a 19:00 hores: 24 i 31 de gener, 7,14,21 i 

28 de febrer 

 

Lloc: Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (Campus Montilivi), 

politecnica.udg.edu Cada sessió tindrà lloc en un laboratori específic indicat en la 

descripció del taller. Podeu trobar la localització dels tallers a la web de l’Escola o 

clicant aquí.  

A càrrec de: Professorat de l’Escola Politècnica Superior 

Objectius: Oferir una formació bàsica, i alhora específica, en alguns aspectes pràctics 

de la tecnologia i l’enginyeria, que permetin al professorat de secundària aprofundir en 

aquests temes i tenir l’oportunitat de treballar-los en els laboratoris de la Politècnica.  

En l’edició d’aquest curs es tractaran el temes següents:  

 Caracterització de materials (24 i 31 gener)  

 Control per computador (7 i 14 de febrer) 

 Impressió 3D (21 i 28 de febrer) 

 

 

Podeu consultar el plànol d’edificis del campus Montilivi i la localització dels 

laboratoris al web de la Politècnica (politècnica.udg.edu > L’Escola > La Politècnica > 

Edificis). 

 

  

http://politecnica.udg.edu/
http://www.udg.edu/eps/Lescola/Edificis/tabid/22522/language/ca-ES/Default.aspx
https://www.udg.edu/ca/eps/LEscola/La-Politecnica/Edificis-installacions


   
 

5a edició TALLERS DE TECNOLOGIA · Curs 2017 – 2018 ·      

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mòdul: Determinació experimental de propietats mecàniques de 

materials metàl·lics 

Data:  24 de gener de 2017 

Lloc: Laboratori de Ciència i Tecnologia dels Materials (edifici P-II) 

Formadors: Josep Costa / Pere Roura / Josep Maria Güell 

Objectius:  Conèixer les propietats elàstiques, resistents i de fractura dels 

metalls. Introduir els assaigs (tests) més comuns per determinar-les. 

Relacionar l’estructura dels metalls amb aquestes propietats. 

 
Descripció: 
 

 Exposició teòrico-pràctica de l’estructura dels metalls.  

 Descripció de les màquines universals per fer assaigs mecànics.  

 Realització d’un assaig de tracció d’una proveta d’acer i identificació de 

les propietats mecàniques més importants (mòdul, resiliència, 

resistència, ductilitat). 
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Mòdul: Introducció als polímers i materials compostos. 

Data:  31 de Gener de 2017 

Lloc: Laboratori de Ciència i Tecnologia dels Materials (edifici P-II) 

Formadors: Josep Costa / Pere Roura / Josep Maria Güell 

Objectius:  Conèixer l’estructura dels materials polímers (plàstics) i 

comprendre com aquesta determina les seves peculiars propietats 

mecàniques. Introduir els materials compostos de fibra contínua.  

 
Descripció: 

 Exposició teòrico-pràctica de l’estructura dels materials polímers 

(termoplàstics i termoestables).  

 Explicació del comportament mecànic en funció de la temperatura 

(temperatura de transició vítria). 

 Alineament de les cadenes i rigidització del polímer.  

 Diverses demostracions sobre el comportament viscoelàstic. 

 Materials compostos: tipus de reforç, arquitectura, anisotropia.  
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Mòdul: Control per computador 

Data:  7 i 14 de febrer  

Lloc: Laboratoris de Regulació Automàtica (07/02) i  Sistemes Intel·ligents 

(14/02) 

Formadors: Joan Colomer Llinàs, Albert Figueras Coma 

Objectius:   

Es treballarà amb diferents maquetes amb l’objectiu de: 

 Entendre les diferents parts d’un sistema de control per ordinador 

 Adquirir nocions bàsiques de sistemes d’adquisició de dades: sensors, 
actuadors, targes d’adquisició de dades, entrades i sortides analògiques, 
entrades i sortides digitals, etc.  

 Adquirir nocions bàsiques de regulació: accions de control tot o res, 
proporcional, efectes de l’integral i la derivada. 

 Implementar el control d’un motor de cc en doble llaç utilitzant el 
programari LabVIEW 

 Implementar el control de velocitat de les rodes d’un robot amb placa 
arduino utilitzant el programari Visualino 

 
En funció de la dinàmica del grup, es pot arribar a demostrar el control d’una 
maqueta més complexa (pèndul invertit) i explicar les bases de la simulació 
dels processos emprats per a trobar matemàticament les constants dels 
controladors.  

 
Material:  
 
Tot el material l’aporta l’Escola Politècnica Superior. 

La primera part es farà amb els motors de corrent contínua i la segona amb els 

robots disponibles en els diferents laboratoris. Ambdues parts permetran 

aportar idees per després intentar implementar-les als diferents centres 

d’ensenyament. En funció del temps, es faran demostracions amb altres 

maquetes.  

El nombre de places està limitat a la capacitat del laboratori (16-18 persones). 
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Mòdul: Introducció a la impressió 3D FDM 

Data:  21 i 28 de febrer 2018 

Lloc: Aula informàtica el dia 21 (edifici P-III, aula 03i) i Laboratori del GREP 

(edifici P-II) el dia 28 

Formadors: Antonio Bueno, Ma. Luisa García-Romeu, Inés Ferrer i Norbert 

Blanco 

Objectius:   

Durant la primera sessió es farà una introducció a la generació de geometries 

3D per a la impressió FDM. Es presentaran diferents programes o aplicacions 

informàtiques per a aquest ús, comentant-ne els avantatges i inconvenients i 

es farà una introducció a la generació de geometries 3D emprant dos 

programes gratuïts diferents. Finalment es proposarà la generació d’una 

geometria 3D per tal de ser impresa en la següent sessió.  

Durant la segona sessió es mostraran diferents tipus d’impressores i se’n 

comentaran les seves característiques. Posteriorment es farà una breu 

introducció al llenguatge de control G-code i als diferents paràmetres 

d’impressió en funció del tipus de material i impressora. S’exposarà la 

importància de la calibració i es calibrarà una impressora. Finalment 

s’imprimiran els elements dissenyats en la sessió anterior. 

 
Material:  
Tot el material l’aportarà l’Escola Politècnica Superior. 
 
Durant la primera sessió s’utilitzaran diferents programes informàtics de lliure 

distribució. Durant la segona sessió s’empraran les impressores i materials 

disponibles en els grups de recerca GREP i AMADE de l’Escola Politècnica 

Superior per a la impressió 3D. 

 

 

 

 

 

 

 


