DOSSIER D’ESTIU
TECNOLOGIA
CURS 2017-2018
2n ESO
Alumne: ....................................................
Grup: .........

1. Digues Si són renovables o no renovables aquests dos grups de recursos energètics, i
omple els espais en blanc:

2. Classifica, segons la seva naturalesa (primàries o secundàries), les fonts d’energia
següents: aigua, carbó, electricitat, petroli, gasolina, vent, gas natural, fuel, sol.
FONT ENERGIA PRIMÀRIA
FONT ENERGIA SECUNDÀRIA

3. Explica què és essencialment una central elèctrica.

4. Hi ha dues màquines comuns a diferents tipus de centrals elèctriques, que es localitzen
a la sala de màquines, i que són fonamentals per a la producció d’energia elèctrica.
Enumera-les i descriu quin tipus de transformació energètica realitza cadascuna d’elles.

5. Descriu breument el funcionament de la caldera i el condensador que ens podem trobar
a diferents centrals elèctriques.

6. Descriu breument els dos sistemes d’aprofitament de l’energia solar per produir
electricitat.

7. Completa les frases següents:
a) Un aerogenerador és una màquina que converteix l’..................... .................... .....
................ en energia elèctrica.
b) Es considera biomassa la ....................... .......................d’origen vegetal o animal,
obtinguda de manera natural o procedent de les seves transformacions artificials, de
la qual es pot extreure ..................... ...................
c) Podríem dir que l’eficiència energètica és produir ....................... amb ........................
energia.
d) Les .................. ....... ..................... o línies d’alta tensió porten, a través de grans
distàncies, l’energia elèctrica generada a les ......................... ........................ fins als
llocs de consum.

1. Definició d’electricitat:

2. Completa els espais en blanc:

3. Quina diferencia hi ha entre les làmpades LED i les incandescents?

4. Quina diferencia hi ha entre el corrent continu i el corrent altern?

5. Defineix:
- TENSIÓ:

- INTENSITAT:

- RESISTÈNCIA:

6. Com hem de connectar un multímetre o tèster per calcular la:
-

TENSIÓ:

-

INTENSITAT:

-

RESISTÈNCIA:

7. Digues a quin tipus de circuits corresponen aquestes imatges:

8. En funció del tipus de circuit que tenim, completa les següents relacions:
SÈRIE:

V1

V2

I1

I2

PARAL·LEL:

V1

V2

I1

I2

9. Calcula la resistència d’una bombeta que amb 9 V de tensió absorbeix una
de corrent de 0,5 A.

intensitat

10. A partir del circuit elèctric representat, assenyala a la taula del costat quines làmpades
quedaran enceses (E) i quines s’apagaran (A), en els casos indicats en què les làmpades
1, 2, 3, 4 o 5 es trobin foses:

1. Analitzar un producte és...
a) Dibuixar un croquis acotat de manera metòdica i acurada.
b) Observar i descriure les seves característiques.
c) Calcular acuradament el preu per unitat de producte.
d) Indicar els noms de tots els materials que té.
2. Els processos industrials...
a) Transformen matèries primeres en productes acabats.
b) Transformen productes intermedis en energia.
c) Consumeixen energia i proporcionen valor als residus.
d) Aporten valor als productes acabats.
3. Les empreses virtuals...
a) Només es dediquen a la venda de productes.
b) Es dediquen a la venda de serveis.
c) Disposen de portals (webs) a Internet, però algunes també d’aplicacions mòbils.
d) Només necessiten informàtics com a treballadors.
4. Un procés industrial és més sostenible si...
a) Tria les matèries primeres més econòmiques.
b) Limita el consum de residus al mínim.
c) No consumeix més energia de la necessària, i sempre que és possible, d’origen
renovable.
d) Totes les respostes són correctes.
5. En una indústria, podem trobar magatzems...
a) De matèries primeres, de productes intermedis i de productes acabats.
b) De transport i de distribució.
c) De matèries primeres, d’energia, d’aigua i de residus.
d) De materials, de maquinària i de transformació.
6. Un producte està dissenyat amb criteris sostenibles si...
a) És fàcilment reciclable quan deixa de ser útil.
b) Utilitza poca energia encara que no sigui renovable
c) Les respostes a) i b) són correctes.
d) Cap resposta és correcta
7. Les empreses virtuals...
a) Són aquelles que no obtenen beneficis de tipus econòmic
b) Fan un ús intensiu d’Internet.
c) Fan un ús intensiu de les TIC en el procés de fabricació.
d) Nomes tenen informàtics com a treballadors.

8. El disseny d’un producte sostenible...
a) Fa que contingui el mínim de material.
b) Utilitza només materials reciclats.
c) Utilitza els materials amb menor impacte ambiental possible.
d) Les respostes a i c són correctes.
9. Fem un consum sostenible si triem...
a) Productes presentats en envasos petits.
b) El producte més econòmic.
c) Productes concentrats.
d) El producte amb un preu per unitat més baix.
10. Per descriure un procés industrial és molt útil...
a) El croquis acotat.
b) El disseny sostenible.
c) El diagrama de blocs.
d) L’organigrama.
11. Les matèries primeres...
a) Són el producte dels processos de transformació industrial.
b) Poden ser naturals o transformades.
c) Són productes industrials.
d) Totes les respostes són correctes.
12. Una diferència entre el transport i la distribució és...
a) El transport i la distribució són el mateix.
b) El transport es fa en petites quantitats.
c) La distribució transporta a curtes distàncies.
d) La distribució es fa en grans quantitats.
13. Alguns dels destins possibles dels residus industrials són:
a) Reutilització, transformació, recuperació i abocament.
b) Reutilització, recuperació, reciclatge i homogeneïtzació.
c) Abocament, tractament, recuperació (reciclatge) i reutilització.
d) Recuperació (reciclatge), generació, abocament i reutilització.

1. Amb el programa LibreCAD, realitza les dues figures que es presenten a continuació i
guarda-les en un USB amb el teu nom, seguit de “(NOM)Activitat1LibreCAD” i
”(NOM)Activitat2LibreCAD”.

1. Amb el programa SketchUP, realitza les tres activitats que es presenten a continuació.
Guarda-les al USB, amb el nom: “(NOM)Activitat(1,2 o 3)SketchUP”.

1. Amb el programa SCRATCH, crea dos jocs que funcionin correctament. Poden ser
inventats per tu, o bé, pots triar-ne dos dels que hi ha disponibles als tutorials del
mateix programa, tal com hem fet a classe. Un cop fets, descarrega’ls i guarda’ls al
USB amb el nom: “(NOM)Activitat(1 o 2)Scratch”.

NOTA: El dia de l’entrega del dossier, també
s’haurà de lliurar l’USB amb les activitats
realitzades.

