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El cotxe elèctric s’ha dissenyat amb l’objectiu d’assolir vàries fites, que son:
• Fer servir el procés tecnològic per crear una joguina que es mogui de forma autònoma.
• Aplicar de forma pràctica un sistema de transmissió del moviment, entre un motor elèctric i les 

rodes, per aconseguir el moviment.
• Crear un circuit elèctric senzill que alimenti el motor i fer servir el soldador per fixar les peces.
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Construir un cotxe elèctric a partir d’elements senzills i 
econòmics és un bon sistema per aprendre com 
funcionen els engranatges, que mouen les rodes del cotxe 
a partir d’un petit motor elèctric.
 
El sistema consisteix en un motor, alimentat per dues 
piles AA d’1,5V cadascuna, dues politges, que s’uneix a 
l’eix del motor mitjançant una goma elàstica, i una altre 
que s’uneix al eix de les rodes, que conformen una 
transmissió reductora de velocitat.

- Dibuixar en un plànol les peces de cartró que haurem 
de crear i l’esquema elèctric unifilar.

- Retallar totes les peces de cartró necessàries i 
foradar-les segons els plànols.

- Crear la transmissió cargolant en els eixos , les rodes, i 
les politges, tot fent servir peces de cartró com a 
suports. Crear també la direcció del cotxe.

- Enganxar els suports de cartró on s’ha creat la 
transmissió a la base de cartró. Enganxar també la 
direcció.

- Enganxar tots els components elèctrics a la base de 
fusta (motor, portabateries, interruptor). Soldar els 
cables fixant-se en la polaritat del motor.

- Crear una carcassa amb cartró o similar, amb un 
disseny propi, per personalitzar cada cotxe.

La construcció s’ha dut a terme de forma individual.
L’activitat és moderadament transversal, de tal forma que a 
les habilitats manuals pròpies de qualsevol procés 
constructiu s’uneix el dibuix tècnic i les competències digitals 
pròpies a l’hora d’elaborar la memòria constructiva final del 
projecte que ha de contenir una portada, índex, antecedents 
o satisfacció de necessitats, objectius, llistat de materials, 
procediment constructiu, plànols, etc.

La construcció del cotxe sol ser força engrescadora donat 
que permet contextualitzar els coneixements teòrics de 
l’aula. A banda d’allò anterior també permet treballar la 
fusta, conèixer les unions cargolades i afegir un sistema 
elèctric senzill que proveeix l’energia necessària per moure 
tot el conjunt.
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