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Índex

SABER

•   Materials de construcció.

•   Propietats dels materials 
de construcció.

•   Materials petris.

•   Materials aglutinants.

•   Materials compostos.

•   Vidres i ceràmiques.

•   Impacte mediambiental.

SABER FER

•   Identificar materials 
utilitzats en la construcció.

•   Treballar amb materials  
de construcció.

Materials  
de construcció1 ENS FEM PREGUNTES. Per què  

se sostenen els ponts?

Salvar un corrent d’aigua sempre ha sigut una 
necessitat de les persones. 

Hi ha prou amb un simple tronc per a salvar 
rierols xicotets, però en el cas de rius més amples 
i profunds la dificultat s’incrementa. Els ponts són 
la solució.

I els ponts penjants han permés salvar distàncies 
grans amb eficàcia. Els ponts grans aprofiten les 
propietats de dos materials clau en la història de 
la tecnologia: el formigó i l’acer.

Es van proposar més de 
50 dissenys per al pont 
abans de triar el definitiu. 
Van treballar 432 persones 
durant huit anys per 
construir-lo.

Una passarel·la situada  
a 44 metres d’altura sobre 
el riu comunica les dues 
torres separades 61 metres  
(200 peus).

Les parts mòbils del pont 
són de 1000 tones cada una, 
i poden alçar-se fins a un angle 
de més de 80° en cinc minuts. 

Els cables d’acer subjecten 
el tauler, la calçada per 
on passen més de 40 000 
persones cada dia.

Dos pilars amb 70 000 tones 
de formigó cada un subjecten  
l’estructura ancorats a 7 metres  
de profunditat al fons del riu.

El pont és llevadís. La part central del tauler 
(situada a 8,6 metres del riu) s’alça gràcies a un 
sistema electrohidràulic més de 1000 vegades cada 
any per deixar passar vaixells grans.

•   Sobre on recolzen les torres que 
formen els pilars d’aquest pont? 
Quins elements se subjecten  
als pilars?

•   Opina. El cost del pont de la Torre de 
Londres va ser de 125 milions d’euros. 
Et sembla adequat invertir tants diners 
en un pont?

INTERPRETA LA IMATGE?
•   Quins ponts pròxims coneixes?  
Quina necessitat satisfan? 

•   Fes-ne un dibuix. S’assemblen  
al pont de la Torre de Londres?

•   Opina. Què et semblen els peatges  
que es paguen en algunes autopistes, 
alguns ponts o alguns túnels a l’empresa 
que ha fet l’obra?

CLAUS PER A COMENÇAR

Les torres situades sobre  
els pilars tenen 65 metres  
d’alçària.

11 000 tones d’acer formen 
les passarel·les superiors 
i l’entramat que subjecta 
el tauler.
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SABER

•   Materials.

•   Els plàstics.

•   Classificació dels plàstics.

•   Obtenció del material plàstic.

•   Processament del material 
plàstic.

•   Treball amb plàstics al taller. 

•   Les fibres tèxtils.

•   Nous materials.

•   Impacte mediambiental.

SABER FER

•   Identificar plàstics 
al nostre voltant.

•   Triar el tipus de plàstic 
adequat a cada aplicació.

•   Conéixer nous materials.

Plàstics  
i nous materials2 ENS FEM PREGUNTES. Com són els neumàtics?

Quan John B. Dunlop va posar en 1887 uns tubs de goma inflats 
al voltant de les rodes del tricicle del seu fill per minimitzar 
l’efecte dels clots, no podia imaginar com revolucionaria el món 
del transport.

Des d’aleshores, res ha sigut igual. Bicicletes, cotxes, avions…  
En tots aquests mitjans s’usen neumàtics amb cambra d’aire 
elaborats amb cautxú artificial, el material que havia descobert 
Charles Goodyear en 1839.

•   Per què crees que s’usen en algunes 
competicions neumàtics llisos? Et semblen 
adequats per a circular amb un vehicle 
convencional per carretera? Per què? 

•   Opina. La llei obliga a canviar els neumàtics 
desgastats o amb més de cinc anys. Què et 
semblen aquestes mesures?

INTERPRETA LA IMATGE ? 
•   Quin tipus de plàstics coneixes? Pensa en objectes 

quotidians i digues quines propietats ha de tindre 
el plàstic que els forma.

•   La nanotecnologia és un camp de les ciències dedicat 
al control i a la manipulació de la matèria a una escala 
menor que un micròmetre. Coneixes alguna de les seues 
aplicacions? Quins avantatges suposa l’ús de nous materials?

CLAUS PER A COMENÇAR

Amplària 
expressada 
en mil·límetres.

Relació (%) entre l’altura 
que hi ha de la llanda al 
terra i l’amplària del 
neumàtic.

Estructura.  
(R: radial, la 
més estesa).

Diàmetre interior 
expressat en polzades. 
(1 polzada 5 2,54 cm).

Velocitat i pes màxims 
admesos per cada neumàtic. 
En aquest cas, 615 kg i 240 km/h.

Diverses capes d’acer, 
de niló i de fibres 
tèxtils enforteixen 
l’estructura.

La coberta exterior 
és de cautxú.

Els cèrcols metàl·lics 
uneixen el neumàtic a 
la llanda.

Goma interior.

EL DIBUIX DELS NEUMÀTICS

La forma del dibuix és important. El comportament en condicions de pluja, neu, sòls irregulars, etc.,  
depén del tipus de dibuix del neumàtic. El disseny influeix en la seguretat, la duració i el consum.

Tot terreny:  
s’adhereixen 
millor en camins.

Asimètrics: 
fomenten un 
desgast uniforme, 
exterior i interior.

Esportius: 
s’usen en 
competició.

Neu: s’adhereixen 
millor sense cadenes 
en climes freds.

Moto

Ecològics: faciliten 
el rodament 
i ofereixen un 
consum menor.

Seguretat 
El neumàtic ha de frenar 
adequadament tant en 
situacions de paviment 
sec com en llocs banyats.

Duració 
És un factor a tindre en compte, 
sobretot per professionals 
que completen milers de 
quilòmetres cada mes.

Consum
Un menor fregament 
entre el neumàtic i el 
sòl implica un estalvi 
de combustible.

La pressió del neumàtic 
ha d’adaptar-se a la càrrega 
del vehicle.

24 25
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Esquema de les unitats
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•   Els plàstics.

•   Classificació dels plàstics.

•   Obtenció del material plàstic.

•   Processament del material 
plàstic.

•   Treball amb plàstics al taller. 

•   Les fibres tèxtils.

•   Nous materials.

•   Impacte mediambiental.

SABER FER

•   Identificar plàstics 
al nostre voltant.

•   Triar el tipus de plàstic 
adequat a cada aplicació.

•   Conéixer nous materials.

Plàstics  
i nous materials2 ENS FEM PREGUNTES. Com són els neumàtics?

Quan John B. Dunlop va posar en 1887 uns tubs de goma inflats 
al voltant de les rodes del tricicle del seu fill per minimitzar 
l’efecte dels clots, no podia imaginar com revolucionaria el món 
del transport.

Des d’aleshores, res ha sigut igual. Bicicletes, cotxes, avions…  
En tots aquests mitjans s’usen neumàtics amb cambra d’aire 
elaborats amb cautxú artificial, el material que havia descobert 
Charles Goodyear en 1839.

•   Per què crees que s’usen en algunes 
competicions neumàtics llisos? Et semblen 
adequats per a circular amb un vehicle 
convencional per carretera? Per què? 

•   Opina. La llei obliga a canviar els neumàtics 
desgastats o amb més de cinc anys. Què et 
semblen aquestes mesures?

INTERPRETA LA IMATGE ? 
•   Quin tipus de plàstics coneixes? Pensa en objectes 

quotidians i digues quines propietats ha de tindre 
el plàstic que els forma.

•   La nanotecnologia és un camp de les ciències dedicat 
al control i a la manipulació de la matèria a una escala 
menor que un micròmetre. Coneixes alguna de les seues 
aplicacions? Quins avantatges suposa l’ús de nous materials?

CLAUS PER A COMENÇAR

Amplària 
expressada 
en mil·límetres.

Relació (%) entre l’altura 
que hi ha de la llanda al 
terra i l’amplària del 
neumàtic.

Estructura.  
(R: radial, la 
més estesa).

Diàmetre interior 
expressat en polzades. 
(1 polzada 5 2,54 cm).

Velocitat i pes màxims 
admesos per cada neumàtic. 
En aquest cas, 615 kg i 240 km/h.

Diverses capes d’acer, 
de niló i de fibres 
tèxtils enforteixen 
l’estructura.

La coberta exterior 
és de cautxú.

Els cèrcols metàl·lics 
uneixen el neumàtic a 
la llanda.

Goma interior.

EL DIBUIX DELS NEUMÀTICS

La forma del dibuix és important. El comportament en condicions de pluja, neu, sòls irregulars, etc.,  
depén del tipus de dibuix del neumàtic. El disseny influeix en la seguretat, la duració i el consum.

Tot terreny:  
s’adhereixen 
millor en camins.

Asimètrics: 
fomenten un 
desgast uniforme, 
exterior i interior.

Esportius: 
s’usen en 
competició.

Neu: s’adhereixen 
millor sense cadenes 
en climes freds.

Moto

Ecològics: faciliten 
el rodament 
i ofereixen un 
consum menor.

Seguretat 
El neumàtic ha de frenar 
adequadament tant en 
situacions de paviment 
sec com en llocs banyats.

Duració 
És un factor a tindre en compte, 
sobretot per professionals 
que completen milers de 
quilòmetres cada mes.

Consum
Un menor fregament 
entre el neumàtic i el 
sòl implica un estalvi 
de combustible.

La pressió del neumàtic 
ha d’adaptar-se a la càrrega 
del vehicle.
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Practica

40  agafa diferents mostres de plàstics (un got de iogurt, 
una bossa de fem, una botella, un tap) i usa els 
mètodes següents per a comprovar el tipus de plàstic.

Plàstic
So en 

colpejar-lo
Ratllada amb 

una ungla
Densitat Flama

LDPE Sord Molt fàcil Flota Blau pàl·lid

HDPE Sord Fàcil Flota Blau pàl·lid

PS
Agut Impossible S’enfonsa Genera 

carbonet

PP Sord Impossible Flota Blau pàl·lid

PVc Sord Impossible S’enfonsa Molt de fum

41  Si et donen dos trossos de plàstic transparent,  
un de policarbonat (Pc) i l’altre de polietilé (PE), 
com pots saber quin és cada un?

42  Podríem fabricar el tap d’un bolígraf per injecció? 
com fabricaries el cos tubular?

43  completa en el quadern la taula justificant per què 
s’han usat les tècniques esmentades.

 

Objecte Tècnica Justificació

canonada Extrusió

Botella Bufament

Film transparent Laminatge

Para-xocs Injecció

Dispositiu elèctric Compressió

Xarxa de pesca Filada

Safata de bombons Emmotlament al buit

44  L’hivernacle de la foto està fabricat amb perfils de PVc. 
indica com s’han emmotlat. Quin material triaries per 
als vidres?

45  indica quina tècnica de fabricació usaries per a 
obtindre els productes següents i digues per què.

46  com has de tallar un tub de plàstic?

47  Quina diferència hi ha entre la cola de contacte  
de cautxú i el làtex?

48  Quin adhesiu podem utilitzar per a unir polietilé 
i polipropilé? i per a apegar poliuretà expandit 
amb metacrilat?

49  Quina és la propietat fonamental d’un 
superconductor? com pot un superconductor 
fer levitar un tren?

50  indica quin és el cicle de vida d’una botella  
de detergent des de l’obtenció de les matèries 
primeres fins a la conversió en un folre polar.

amPLia

51  El poliestiré no sura en l’aigua, però el poliestiré 
expandit, sí. com expliques aquesta diferència?

52  La sandvitxera de 
la fotografia està 
fabricada amb 
diferents tipus 
de plàstic que 
tenen una funció 
determinada. indica 
quins són i quina 
és la funció que 
desenvolupen.

53  El contenidor groc de reciclatge és adequat per 
als envasos de plàstic, els pots, l’alumini i els brics. 
Esbrina com se separen els envasos de plàstic 
de la resta dels residus per a poder reciclar-los. 

Plàstics i nous materials 2ACTIVITATS FINALS

rEPaSSa L’ESSEnciaL

25  Quina diferència hi ha entre els materials naturals  
i els sintètics? Posa exemples de cada un. 

26  Quines són les propietats generals d’un plàstic?

27  indica quin plàstic és transparent, no sura en l’aigua, 
no condueix ni la calor ni l’electricitat, no es corroeix 
i resisteix els colps centenars de vegades millor que 
el vidre.

28  indica de quin plàstic està format cada objecte.

29  Quin plàstic utilitzaries per a fabricar els objectes 
següents?

a) Un got d’un sol ús.

b) Un bolígraf.

c) Una esponja. 

d) Un sac de dormir.

30  relaciona cada objecte amb el plàstic amb què està 
elaborat.

a) Calces de dona. d Policarbonat.

b) Bosses de fem. d Poliestiré.

c) Envàs de iogurt. d Niló.

d) Lents. d Metacrilat.

e) Anunci lluminós. d Polietilé.

 f ) Canya de pescar. d Elastà.

g) Sola de sabates. d Resina de polièster. 

h) Banyador. d Cautxú.

 i ) Capsa d’un pastís. d Poliestiré expandit.

31  Quins plàstics s’utilitzen  
en un equip d’esquí?

a) Botes.  e) Gorra.

b) Esquí.  f ) Guants.

c) Bastó. g) Ulleres.

d) Granota.

32  Un bussejador usa diferents plàstics en el seu equip. 
relaciona cada peça amb les característiques que 
les fan apropiades per a l’aplicació corresponent.

a) Aletes de polietilé.  d  Flexible i aïllant 
tèrmic.

b) Ulleres de policarbonat. d Teixit resistent.

c) Vestit de neopré. d  Flexible i sura  
en l’aigua.

d) Tubs de respiració d Transparent i 
de cautxú.  resistent a l’impacte.

e) Armilla inflable  d Flexible i resistent 
de niló.  a la pressió.

33  Descriu el procés d’emmotlament de compressió  
de plàstics. Fes-ne un dibuix i posa un exemple 
d’un objecte fabricat amb aquesta tècnica.

34  Descriu el procés d’emmotlament per extrusió  
de plàstics. Fes-ne un dibuix i posa un exemple 
d’un objecte fabricat amb aquesta tècnica.

35  Quines ferramentes poden usar-se per a tallar 
plàstics?

36  Per a què serveixen les llimes d’aigua?

37  Les coles de cianocrilat també s’anomenen 
universals. 

a) Per què crees que és així? 

b) Podem apegar poliestiré amb aquestes coles?

38  indica en el quadern si són vertaderes o falses 
les afirmacions següents.

a) El cautxú és un elastòmer que pot usar-se  
com a adhesiu.

b) Un polímer és una macromolècula.

c) Els plàstics termostables poden fondre’s diverses 
vegades, fet que en facilita el reciclatge. 

d) Els termoplàstics resisteixen millor les temperatures 
que els termostables perquè la seua estructura 
molecular és en forma de xarxa.

39  completa en el quadern una taula com aquesta 
que incorpore algun dels nous materials que 
hem estudiat i algunes de les seues propietats  
i aplicacions.

Material Propietats Aplicacions

A

E F

B C
D

A
B C

D E F

48 49
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Claus per a començar. 
Una o diverses activitats 
activen els conceptes previs 
dels alumnes relacionats 
amb la unitat.

Il·lustració. La pàgina doble 
presenta de manera gràfica  
una aplicació dels continguts 
de la unitat i que usem 
pràcticament cada dia.

Ens fem preguntes. 
La introducció a cada  
unitat es presenta a 
partir d’una pregunta.

Pàgina doble d’introducció a la unitat

Pàgines amb activitats finals i treball de les competències

Pàgines de desenvolupament dels continguts

Construeix un avió de polietilé

Agafa diferents tipus d’envasos: envàs 
de iogurt, safata d’aliments, embolcalls, 
planxa de porexpan… Observa que tots 
estan formats pel mateix material (polietilé) 
i que l’única diferència és la densitat de cada 
un; és a dir, la relació entre la massa i el volum 
que ocupen. Com menys densos són, es tornen 

també més fràgils i menys resistents 
mecànicament parlant. Comprova-ho 
tu mateix intentant trencar amb les mans 
cada un dels materials. Per a aquest projecte 
utilitzarem unes safates de conservació 
d’aliments. Comprovaràs que són prou 
resistents per al nostre objectiu.

El muntatge

Acobla les peces segons 
l’esquema de la dreta.

A volar!

1.  Comprova com plana l’avió.

2.  Col·loca clips i/o pinces petjapapers als llocs adequats i assaja amb l’avió,  
de manera que aconseguisques, per exemple:

•   Que faça cercles sobre si mateix.

•   Que es mantinga més temps planant.

•   Que puge més alt.

•   Que vaja més ràpidament.

•   Que aterre en picat o sobre la part inferior…

Què necessites?

Materials

•  Safates de porexpan d’envasar aliments.

•  Clips.

•  Petjapapers.

Ferramentes

•  Regle.

•  Tisores.

•  Cúter.

Els plànols i les peces

1.  El planador que construiràs 
està conformat per tres peces. 
La mida d’aquest dependrà 
de la que tinguen les safates 
que aconseguisques reciclar. 
Fotocopia l’esquema i 
augmenta’l o redueix-lo, 
proporcionalment, tant 
com calga.

3.  Retalla les peces corresponents 
amb unes tisores ben afilades.

2.  Retalla de la fotocòpia cada una de 
les parts i traspassa-les a la safata 
amb ajuda d’un bolígraf o d’un 
retolador de punta fina.

4.  Realitza els talls que necessiten 
les peces per a unir-les.

ActivitatsActivitats

42  Si aumentas les vueltas de la bobina, ¿funciona 
mejor el micrófono? 

a) Prueba a conectar tu «micrófono» a la salida 
de altavoces. ¿Oyes algo? ¿Per què crees que 
sucede esto? 

b) El nuestro tiene conectados els dos cables de 
la bobina al jack. ¿Cuàntos cables llevan  
els cascos que utilizas conectados a tu mp3 o 
teléfono? ¿Per què?  

43  USA leS TIC. Usa una aplicació  
para realitzar infografies  
o murales virtuales, com Glogster,  
i elabora un panel en el que  
se muestren distintos tipos  
de conectores i cables de audio  
i/o vídeo.

42  Si aumentas les vueltas de la bobina, ¿funciona 
mejor el micrófono? 

a) Prueba a conectar tu «micrófono» a la salida 
de altavoces. ¿Oyes algo? ¿Per què crees que 
sucede esto? 

b) El nuestro tiene conectados els dos cables de 
la bobina al jack. ¿Cuàntos cables llevan  
els cascos que utilizas conectados a tu mp3 o 
teléfono? ¿Per què?  

43  USA leS TIC. Usa una aplicació  
para realitzar infografies  
o murales virtuales, com Glogster,  
i elabora un panel en el que  
se muestren distintos tipos  
de conectores i cables de audio  
i/o vídeo.

ACTIVITATS

65  Hem construït l’avió amb un material 
reciclat d’unes safates de conservació 
d’aliments. 

a) Si no ho haguérem fet així, què 
hauria passat amb aquestes safates? 
On haurien anat a parar? Quant de temps 
tardarien a desaparéixer?

b) Investiga i reflexiona sobre l’impacte 
mediambiental que tenen els plàstics. 
Hi ha altres materials alternatius l’ús 
dels quals tinga conseqüències 
menys negatives per al medi ambient?

66  USA leS TIC. Puja amb els teus companys a una 
de les plantes superiors de l’escola i llanceu,  
des de la finestra, els vostres planadors. 

a) Col·loca en el sòl una cinta mètrica i unes 
cartolines a manera de pista d’aterratge. Marca 
el lloc on l’avió aterre i mesura’n l’abast. Amb 
ajuda d’un cronòmetre o un telèfon (dins de 
l’aplicació del rellotge tots tenen una opció de 
cronòmetre) mesura el temps de vol de cada 
un dels aparells. 

b) Amb aquestes dades i un full de càlcul  
elabora uns gràfics de vol.

EL PROCÉS TECNOLÒGIC

Identificació  
del problema

Disseny i construcció  
d’un planador de porexpan.

exploració  
d’idees

Investigació de diferents tipus de 
polietilé i les seues característiques.

Disseny  
i construcció

Fases explicades en el llibre.

Comprovació Fase d’assaig determinada  
en el llibre.

On trobar els materials?

Material reciclat de safata 
de conservació d’aliments.

PLANIFICACIÓ

Activitat
Temps (sessions)*

1.  Fotocopiar plànols.

2.  Traspassar a les safates.

3.  Tallar peces i preparar-les.

4. Muntar.

5. Assajar.

* Sessions de 50 minuts treballant per parelles.

0 1 2 3

Plàstics i nous materials 2
PROJECTE Treball cooperatiu
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Projecte

Repassa l’essencial. Activitats 
per a consolidar els continguts.

Practica. Activitats per a aplicar 
els conceptes apresos.

Amplia. Activitats amb més nivell 
de dificultat.

  Fàcil

  Mitjana

  Difícil

Construeix... 

   Detalla els materials  
i ferramentes que  
es necessiten.

   Esquemes i instruccions 
per a la fabricació.

   Imatges pas a pas 
del procés.

Competències 
Al llarg del llibre, diferents icones assenyalen 
i identifiquen la competència concreta que  
es treballa en cada activitat o apartat.

  Competència matemàtica, científica  
i tecnològica

 Comunicació lingüística

  Competència social i cívica

  Competència digital

 Consciència i expressió cultural

 Aprendre a aprendre

 Iniciativa i actitud emprenedora

59  COMPRENSIÓ LECTORA. Contesta.

a) Per què és convenient separar el tap  
dels envasos?

b) Quin és l’objectiu d’arreplegar taps?

60  COMPRENSIÓ LECTORA. Per què diu el text 
que el plàstic de quasi tots els taps i tapadores 
és valuós?

61  Observa la imatge i contesta. 

1

4

7

2

5

3

6

PET

CDPE

Altres

HDPE

PP

PVC

PS

a) Què signifiquen aquests símbols?

b) Quins plàstics pots identificar a la cuina  
de ta casa? Als envasos quasi sempre 
solen reproduir-se les sigles comercials  
que els identifiquen o el número.

c) A quin tipus de plàstic corresponen 
els taps de les botelles? I les botelles?

62  Calcula.

a) Tenint en compte el nombre de taps 
que calen per a aconseguir 100 000 €, 
quin és el valor de cada tap?

b) Busca a casa alguns taps, pesa’ls i calcula  
la massa aproximada d’un tap. Quants taps 
necessites per a aconseguir una tona?

63  Cada any es produeixen 100 milions de tones de 
plàstic al món. Elabora un mural com aquest que 
reflectisca com hauríem d’actuar per a reduir el 
consum de materials plàstics.

1   Reutilitzar les bosses 
per a fer la compra.

2   Procurar 
comprar 
aliments 
envasats 
en vidre.

3   Reutilitzar 
els envasos  
de vidre per a 
guardar menjar.

64  PREN LA INICIATIVA. Ara, contesta.

a) Podries emprendre una campanya per a conscienciar 
més gent d’aquesta iniciativa? Com ho faries?

b) Elabora una presentació multimèdia amb fotos 
i vídeos.

FORMES DE PENSAR. Anàlisi ètica. Com aconseguiries reciclar més plàstics?

Arreplega taps de plàstic: reciclatge i solidaritat 

[…] El plàstic de quasi tots els tipus de taps i tapadores 
és valuós i bo per a reciclar-lo (de botelles de begudes, 
d’oli, de detergents; de recipients de mantega; de pots; 
d’envasos…). 

Un inconvenient és que al contenidor groc (d’envasos) 
es barregen amb els altres tipus de plàstic i s’embruten 
amb restes d’aliments, de productes de neteja, etc.

És un plàstic valuós, però individualment no compensa 
arreplegar-lo, ja que paguen fins a 300 euros per tona.  
En canvi, si molta gent s’uneix per recopilar taps, 
se’n poden aconseguir moltes tones.

A Espanya s’han impulsat diverses iniciatives per a 
arreplegar taps i tapadores de plàstic i destinar els 
ingressos a projectes solidaris. Molta gent, en escoles, 

empreses i comerços, arreplega taps gràcies a la 
col·laboració de milions de persones […].

Un dels projectes amb més èxit és el de la fundació SEUR 
per a ajudar una xiqueta amb una cardiopatia congènita 
que gràcies a l’ajuda de la gent rep tractament. [Serà 
operada a Boston després d’aconseguir en menys d’un 
any 168 285 000 taps, amb un valor d’uns 100 000 euros].

Ajudar és tan simple com col·leccionar aquest tipus  
de tapadores i taps de plàstic i portar-los a algun centre 
que els arreplegue per a algun projecte.

Font: Pepe Galindo. 
 http://blogsostenible.wordpress.com

(Adaptació)

Plàstics i nous materials 2

RESOL UN CAS PRÀCTIC. Analitzar l’ús de la fibra de carboni

54  Com s’obté la fibra de carboni? Per què creus  
que té aquest nom?

55  Contesta.

a) Quant va disminuir entre els anys 1970 i 1980  
el preu d’un quilogram de fibra de carboni?

b) Per què creus que el preu del quilogram  
de fibra de carboni ha disminuït al llarg  
dels anys?

56  Contesta en relació amb l’any 2000.

a) Quina quantitat de fibra de carboni es  
va consumir en el sector automobilístic?

b) Quin era el preu per quilogram?

c) Quant es va invertir en fibra de carboni  
en el sector automobilístic?

57  Compara els dos gràfics entre els anys 2004 i 2008 
i contesta.

a) Entre aquests anys quin sector va augmentar el 
consum de fibra de carboni? 

b) Quin va ser el consum de fibra de carboni durant  
l’any 2004?

c) Quin va ser l’increment total del consum?

d) Quin era el preu per quilogram de fibra de carboni  
en aquests anys?

58  Investiga sobre qualsevol material esportiu, per 
exemple una raqueta, i observa’n els components.

a) Totes les raquetes es fabriquen amb fibra de carboni?

b) Amb quins altres materials es fabriquen?

c) Quina diferència hi ha entre una raqueta i una altra?

L’èxit de la fibra de carboni 
va començar al principi de 
la dècada de 1970 per la 
necessitat de la indústria 
aeroespacial de materials  
més resistents i més lleugers.  
Des d’aleshores, el consum  
d’aquest material ha 
augmentat, i el preu  
ha disminuït.

Per fabricar la fibra de carboni 
es parteix d’un polímer 
anomenat poliacrilonitril. 
Aquest se sotmet a una 
temperatura molt elevada,  
de manera que es formen 
anells i s’alliberen els àtoms 
d’hidrogen del polímer. 

A continuació, se segueix 
aplicant-hi calor fins que 
també s’alliberen els àtoms 
de nitrogen i s’obté una 
estructura formada quasi 
totalment per carboni pur.

En l’última dècada s’han 
trobat aplicacions múltiples 
per a les fibres de carboni: 
en avions, embarcacions, 
automòbils, centrals eòliques, 
articles esportius…

Preu (€/kg) Consum (milions de kg)
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Formes de pensar. 
Presenta documents  
i activitats que fomenten 
la reflexió de l’alumnat.

Competència científica. 
Inclou treball específic de 
les competències, amb 
èmfasi en la competència 
matemàtica, científica 
i tecnològica.

El procés tecnològic i planificació. 
Proposa les sessions que ha de tindre cada 
part del procés fins a la finalització.On trobar els materials? 

Indica com aconseguir 
el material per al projecte.

Interpreta la imatge.  
Diverses activitats serveixen  
per a consolidar els continguts 
presentats gràficament.

8
Nous materials

Els nous materials permeten fabricar d’una altra manera els productes 
que ja tenim. Però van molt més allà: obrin les portes d’objectes i pro-
cessos de producció nous, més especialitzats, relativament més respec-
tuosos amb el medi ambient i, sobretot, molt més pràctics.

Fibra de carboni

La fibra de carboni és una fibra sintètica constituïda per filaments 
fins a 5-10 nm de diàmetre i composta principalment per carboni 
que té una resistència elevada. 

Cada filament de carboni està format per la unió de milers de fibres de 
carboni.

Els àtoms de carboni estan units entre si, de manera que atorguen a la 
fibra alta resistència en funció del volum, fet que proporciona a aquest 
material algunes de les seues propietats:

•   És molt flexible.
•   Té una resistència mecànica elevada.
•   És fràgil.
•   La seua densitat és baixa.
•   És un bon aïllant tèrmic. 
•   És resistent a nombrosos agents corrosius. 
•   És resistent a les variacions de temperatura i disposa de propietats 

ignífugues. 
•   Té un preu de producció elevat.

La fibra de carboni sol combinar-se amb altres materials per a formar 
compostos. Per exemple, per a reforçar materials plàstics. Així, s’obte-
nen els anomenats plàstics reforçats amb fibra de carboni (PRFC). 
Aquests tenen múltiples aplicacions:

Equivalència entre la micra  
i el metre:

1 nm 5 1026 m

RECORDA

La fibra de carboni és més resistent 
i molt més lleugera que molts metalls.

Aplicacions de la fibra de carboni

Indústria aeroespacial Indústria automobilística Indústria naval

Energia eòlica Articles esportius Articles de consum

42

ES0000000048211 765287_TEMA02_43861.indd   42 18/1/16   12:10

Recorda. Inclou continguts 
d’altres cursos o que s’han 
estudiat en unitats anteriors.

•   Classifica en un dels tres tipus de plàstics els objectes  
de la imatge.

•   Per a algun d’aquests comprova que es compleix 
el mètode anterior per a identificar-los.

INTERPRETA LA IMATGE?

 SABER FER

Identificar tipus 
de plàstics

Es punxa  

amb un  

clip roent.

Es fon.

No es fon.
S’estira?

NO

SÍ

Sabatilles: sola 
de cautxú (CA) 
i forma de policlorur  
de vinil (PVC).

Jersei:  
poliamides. Impermeable:  

policlorur  
de vinil (PVC).

Botons:  
fenols (PF).

Estoig: poliamides.

Bolígraf  
transparent:  
poliestiré (PS).

Folre del llibre:  
polietilé (PET).

Goma  
d’esborrar:  
cautxú (CA).

Ulleres de sol:  
policarbonat 
(PC).

Fars: metacrilat 
(PMMA).

Neumàtic  
de les rodes:  
cautxú (CA).

Mànecs  
del manillar:  
poliuretà  
(PUR).

Botella d’aigua  
de bici:  
polietilé (PET).

Espuma  
del seient:  
poliuretà  
(PUR).

Casc per al cap:  
policarbonat (PC).

Motxilla:  
polímer 
impermeabilitzat  
amb policlorur  
de vinil (PVC).

Termoplàstics
(en tallar-lo, fa estelles)

Termostables (en tallar-lo, 
fa borumballes)

Elastòmers
P

Là
S

TI
C

Observa alguns usos de diferents plàstics en la imatge següent:

Poliamides

Són un tipus de polímer que 
pot ser natural i trobar-se en 
materials d’origen animal, com 
la llana i la seda, o sintètics, 
com el niló.

SABER MÉS 4
Obtenció del material plàstic 

Tot i que hi ha molts mètodes industrials, alguns de complicats, per a la 
fabricació de plàstics, el procés general es pot resumir de la manera 
següent. S’introdueix el monòmer en una màquina anomenada reac-
tor, juntament amb un dissolvent i un catalitzador o activador de la 
reacció química, a una pressió i temperatura controlades. Observa un 
esquema del procés:

9   Quina matèria primera s’utilitza per a elaborar 
els plàstics?

10   Com es fabrica un plàstic? Elabora un esquema 
explicant-ne el procés.

El material plàstic obtingut 
pot tindre forma de boletes, 
grànuls o pólvores. 

Dissolvent

Polímer 
líquid

Polímer en pols

Catalitzador El producte de la reacció 
se separa del dissolvent 
i s’asseca.

Assecadora Trituradora

Monòmer

ACTIVITATS

 SABER FER

Obtindre un plàstic. Alcohol polivinílic

1.  Posa una cullerada de 
cola blanca en un got i 
dissol-la amb una altra 
cullerada d’aigua fins 
que obtingues una 
dissolució homogènia.

2.  Afig-hi dues cullerades 
d’alcohol de 96° i agita-ho 
suaument. Afig-hi un poc 
més d’alcohol si cal 
i continua agitant-ho.

3.  Analitza l’aspecte  
de la solució. 
Has obtingut 
un gel molt viscós.

4.  Afig-hi aigua perquè 
no se t’apegue. Fes 
una pilota i deixa-la 
assecar.

Renta’t bé les mans i els 
objectes utilitzats quan 
hages acabat. 

POSA ATENCIÓ

Acabes d’obtindre 
alcohol polivinílic!

34 35
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Posa atenció. Recull 
continguts essencials 
per a l’estudi de la unitat.

Saber fer. Mostra 
procediments senzills que 
s’han de dominar per a 
assimilar els continguts  
de cada unitat.

Saber més. Inclou continguts 
de rellevància especial i que 
no són essencials per al 
desenvolupament de la unitat.

3



SABER

•   Materials de construcció.

•   Propietats dels materials 
de construcció.

•   Materials petris.

•   Materials aglutinants.

•   Materials compostos.

•   Vidres i ceràmiques.

•   Impacte mediambiental.

SABER FER

•   Identificar materials 
utilitzats en la construcció.

•   Treballar amb materials  
de construcció.

Materials  
de construcció1

Es van proposar més de 
50 dissenys per al pont 
abans de triar el definitiu. 
Van treballar 432 persones 
durant huit anys per 
construir-lo.

Una passarel·la situada  
a 44 metres d’altura sobre 
el riu comunica les dues 
torres separades 61 metres  
(200 peus).

Les parts mòbils del pont 
són de 1000 tones cada una, 
i poden alçar-se fins a un angle 
de més de 80° en cinc minuts. 

Els cables d’acer subjecten 
el tauler, la calçada per 
on passen més de 40 000 
persones cada dia.

Dos pilars amb 70 000 tones 
de formigó cada un subjecten  
l’estructura ancorats a 7 metres  
de profunditat al fons del riu.

El pont és llevadís. La part central del tauler 
(situada a 8,6 metres del riu) s’alça gràcies a un 
sistema electrohidràulic més de 1000 vegades cada 
any per deixar passar vaixells grans.

4



ENS FEM PREGUNTES. Per què  
se sostenen els ponts?

Salvar un corrent d’aigua sempre ha sigut una 
necessitat de les persones. 

Hi ha prou amb un simple tronc per a salvar 
rierols xicotets, però en el cas de rius més amples 
i profunds la dificultat s’incrementa. Els ponts són 
la solució.

I els ponts penjants han permés salvar distàncies 
grans amb eficàcia. Els ponts grans aprofiten les 
propietats de dos materials clau en la història de 
la tecnologia: el formigó i l’acer.

•   Sobre on recolzen les torres que 
formen els pilars d’aquest pont? 
Quins elements se subjecten  
als pilars?

•   Opina. El cost del pont de la Torre de 
Londres va ser de 125 milions d’euros. 
Et sembla adequat invertir tants diners 
en un pont?

INTERPRETA LA IMATGE?
•   Quins ponts pròxims coneixes?  
Quina necessitat satisfan? 

•   Fes-ne un dibuix. S’assemblen  
al pont de la Torre de Londres?

•   Opina. Què et semblen els peatges  
que es paguen en algunes autopistes, 
alguns ponts o alguns túnels a l’empresa 
que ha fet l’obra?

CLAUS PER A COMENÇAR

Les torres situades sobre  
els pilars tenen 65 metres  
d’alçària.

11 000 tones d’acer formen 
les passarel·les superiors 
i l’entramat que subjecta 
el tauler.

5



1
 Materials de construcció

Al teu voltant hi ha edificis, ponts, parcs o túnels on s’utilitzen materials 
diferents:

ACTIVITATS

1  Observa algunes obres en edificis del voltant de ta 
casa o de l’institut. Identifica-hi alguns dels materials 
que s’han utilitzat.

2  Coneixes algun altre exemple de cada un dels 
grups en què hem classificat els materials de 
construcció?

M
A

TE
R

IA
LS

 D
E 

C
O

N
S

TR
U

C
C

IÓ

Marbre

Ciment

Formigó

Teula

Pi

Alumini Ferro

Acer

Vidre

Maó

Asfalt

Guix

Arena

Pissarra
Materials petris

Són les pedres naturals. Poden presentar-se 
en forma de blocs o com a grànuls.

Materials compostos

Són productes formats per la barreja de 
materials amb diferents propietats però 
fàcilment distingibles entre si. 

Fustes

S’obtenen a partir d’arbres. 

Materials aglutinants

Són productes polvoritzats que, quan es 
barregen amb aigua, i per l’acció de l’aire, 
s’endureixen. Aquest procés es coneix com 
a adormiment. 

Ceràmiques i vidres

Estan compostos per minerals que canvien 
l’organització molecular en ser sotmesos 
a temperatures elevades. 

Materials metàl·lics

S’obtenen a partir de minerals.

Faig

6



Atovó

L’atovó és una barreja d’argila, 
d’arena i de palla, emmotlada  
en forma de maó i assecada 
a l‘aire, que s’emprava en la 
construcció de parets o murs 
i aportava consistència a aquests. 

SABER MÉS

ACTIVITATS

3  Quins avantatges creus 
que aporta el ciment en 
la construcció d’edificis? 
Busca en Internet en quina 
època es va començar a 
utilitzar cada un d’aquests 
materials.

En la construcció 
dels primers edificis 
de pedra no s’utilitzava 
ciment.

Els egipcis utilitzaven  
atovó per a construir 
cases, fortaleses 
i piràmides.

Els romans van ser  
els primers a utilitzar 
ciment en les 
edificacions.

Posteriorment es 
van construir castells 
i fortaleses molt 
resistents utilitzant 
ciment i maó.

L’aparició del formigó 
i de l’acer ens ha 

permés realitzar 
edificacions grans.

Evolució dels materials de construcció

El ciment o el formigó armat són els materials aglutinants més utilitzats 
en l’actualitat. Però és possible construir ponts o edificis sense utilitzar 
productes per a «apegar»? Els antics egipcis ja ho van demostrar amb 
piràmides de gran alçària que es conserven en peu 4500 anys després 
d’edificar-se. Igualment, els romans van fer construccions sense ciment 
fa 2000 anys.
Observa com han evolucionat la forma de vida i les construccions al llarg 
del temps gràcies a l’aparició dels materials de construcció.
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Densitat

La densitat és una de les propietats més importants a l’hora de triar un 
material o un altre per a la construcció.

Resistència a la compressió

Els materials petris i ceràmics són molt resistents a la compressió. En 
alguns casos, com el vidre, fins i tot més que l’acer.

Els pilars d’un habitatge han de ser molt resistents a esforços de com-
pressió.

2
Propietats dels materials de construcció 

 Massa
Densitat 5 

 Volum

RECORDA

 SABER FER

Comparar la densitat de diferents materials

Si fabriques tres columnes iguals d’acer, de vidre i de formigó, de 15 cm  
de diàmetre i 30 cm d’alçària, cada una tindrà un pes diferent en funció 
de la densitat de cada material.

Observa la taula. Quina columna és la 
més pesant? Quina és la més lleugera?

Acer

41,3 kg 13,3 kg 12,7 kg

Vidre Formigó

30
 c

m

15 cm

30
 c

m

15 cm

30
 c

m

15 cm

Material Densitat (kg/m3)

Acer 7800

Vidre 2500

Formigó 2400

RECORDA

 SABER FER

Comparar la resistència a la compressió de diferents materials

Si agafem les tres columnes iguals d’acer, de vidre i de formigó  
de l’exemple anterior, cada una tindrà una resistència diferent. 

La resistència a la compressió indica la força màxima que suporta  
el material d’una determinada secció abans de trencar-se. La unitat 
que s’utilitza per a mesurar aquesta resistència és el megapascal 
(MPa).

Material
Resistència  

a la compressió (MPa)

Acer  440

Vidre 1000

Formigó   50

441 MPa440 MPa

Acer

1001 MPa

Vidre

1000 MPa
50 MPa 51 MPa

Formigó
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Resistència a la tracció

El comportament d’un material quan hi actuen forces que tendeixen a 
estirar-lo és importantíssim en moltes aplicacions. 

Els materials petris, en general, són poc resistents a la tracció. Suporten 
molt millor els esforços de compressió que els de tracció. No obstant això, 
els perfils laminats d’acer que s’utilitzen en la construcció d’edificis són 
molt resistents a la tracció.

Els materials petris es trenquen quan sobrepassen el límit de resistència 
a la tracció. En canvi, els metalls, per la seua ductilitat, només sofreixen 
un estrenyiment a la part central.

Altres propietats

A més, els materials que s’utilitzen en construcció mostren, en general, 
les característiques següents:

•   Són durs: és a dir, no es ratllen fàcilment, raó per la qual són molt 
resistents al desgast i a la fricció.

•   Són fràgils: es trenquen amb facilitat en rebre un colp sec. És el cas 
del vidre, que és molt fràgil.

•   Són resistents a la corrosió: aguanten molt bé condicions medi-
ambientals agressives, com humitat, canvis de temperatura, etc., i són 
molt duradors.

•   Són econòmics: la matèria primera emprada és molt abundant, de 
manera que el seu preu no és elevat. És el cas del guix natural, l’arena 
o l’argila. No obstant això, el transport a grans distàncies encareix 
prou el preu de la matèria primera.

RECORDA

ACTIVITATS

4  Per què es construeixen  
els pilars d’un habitatge 
amb formigó i no amb 
acer si el segon és més 
resistent?

5  Assenyala els avantatges 
d’utilitzar els materials 
petris, compostos o 
ceràmics en la construcció 
d’una casa respecte a altres 
materials: metalls, fusta, 
plàstics...

 SABER FER

Comparar la resistència a la tracció de diferents materials

La resistència a la tracció indica la força màxima de tracció  
que pot suportar un material d’una determinada secció. 

Observa les proves realitzades amb columnes d’acer, 
de vidre i de formigó. 

Quin material és més resistent a la tracció?

Material
Resistència  

a la tracció (MPa)

Acer 450

Vidre  50

Formigó   7

51 MPa

Vidre

50 MPa
7 MPa

Formigó

8 MPa

450 MPa 451 MPa

Acer
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Materials 
petris 

Propietats Aplicacions

Roca calcària  
(carbonat  
de calci)

•  Permeable a l’aigua.

•   Menys resistència i durabilitat  
que la resta de materials petris.

•   Murs d’edificis.

•   Fabricació de ciment.

Marbre

•   Presenta una gama molt variada de colors.

•   Es pot tallar, tornejar i polir; per 
això, adquireix un acabat bonic. 

•  Sòls.

•  Recobriment de parets.

•   Ornamentació en parets  
i façanes.

Granit  
(quars, feldspat  
i mica)

•   Pot tindre diverses coloracions:  
gris, negre, groc, rogenc o verd.

•  Paviments.

•  Murs d’edificis.

•  Bancs de cuina.

Pissarra  
(argila, quars, 
mica i feldspat)

•   Estructura laminar, raó per la qual es talla bé 
en forma de llosetes.

•   Es presenta en diferents colors: negre, verd 
gris o blau.

•   Impermeable.

•  Cobertes d’edificis.

Àrids

•   Aporten resistència a una mescla. •  Paviments de carreteres.

•   Elaboració de morter  
i formigó.

Els materials petris són pedres naturals d’origen mineral. La major part 
s’utilitzen sense quasi transformació. Podríem resumir el procés d’ob-
tenció en els passos següents, que en molts casos es realitzen a la matei-
xa pedrera, el lloc d’on s’extrauen.

3
Materials petris 

1. Extracció. Les roques 
s’arranquen de l’escorça 
terrestre a la pedrera amb 
màquines o explosions 
controlades.

3. Tallat. Els blocs massa 
grans es tallen per donar-los 
la mida adequada.

2. Transport. Part de 
les roques es porten a les 
trituradores per aconseguir 
trossos homogenis.

4. Emmagatzematge.  
Les roques es poleixen, 
s’eliminen irregularitats 
i s’emmagatzemen per 
usar-les amb posterioritat.
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4
Materials aglutinants 

Els materials aglutinants són productes polvoritzats que, quan es barre-
gen amb aigua, sofreixen unes transformacions químiques que produ-
eixen l’enduriment a l’aire o davall de l’aigua. Aquest procés es coneix 
com a adormiment. Exemples: el ciment i el guix.

 SABER FER

Elaborar una figura de guix

1.  Prepara els materials: aigua, guix 
en pols, oli i un motle. 

4.  Unta amb un poc d’oli el motle 
perquè no s’hi apegue el guix 
i aboca-hi la barreja. 

2.  Agafa dos recipients iguals  
d’aigua i guix, i afig el guix 
a poc a poc a l’aigua. 

5.  Espera uns 20 minuts perquè el 
guix s’endurisca i trau-lo del motle 
amb cura perquè no es cleville.

3.  Deixa que el guix precipite i,  
a continuació, remena la barreja 
fins que quede uniforme. 

6.  Decora la figura com vulgues. 

Si la barreja queda molt líquida, 
pots afegir-hi un poc més de 
guix.

POSA ATENCIÓ

Si el guix és de qualitat alta, 
amb puresa gran i gra molt fi, 
s’anomena escaiola.

POSA ATENCIÓ

Aglutinants Propietats Aplicacions

Guix

•   Molt abundant.

•   En barrejar-se amb aigua, s’endureix 
(s’adorm) al cap d’un poc de temps.

•   Bon acabat (en forma d’escaiola).

•   Recobriment de sostres  
i parets.

•  Motlures (escaiola).

•  Envans.

•  Mobles.

Ciment  
(guix, calcària  
i argila)

•   En barrejar-se amb aigua, s’endureix 
(s’adorm) al cap d’un poc de temps.

•   Fabricació de morter  
i formigó.

•   Recobriment de parets  
(arrebossats).

•  Sòls.

11
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Els materials compostos són productes formats per la barreja de mate-
rials amb diferents propietats, però fàcilment distingibles entre si. 
Exemples: l’asfalt, el morter i el formigó.

5
Materials compostos 

El pes a la part superior sotmet la biga a esforços de tracció.
Barres  
d’acer 
tensades

Armat Pretensat

Tipus de formigó

El formigó és una barreja en diferents proporcions de ciment, arena, 
grava i aigua que s’endureix amb el temps. L’inconvenient principal és 
la baixa resistència a la tracció. Per a millorar la resistència del formigó 
a la tracció s’utilitza:

•   El formigó armat. Per construir una estructura de formigó armat es 
fabrica un encofrat de fusta (motle) i s’hi col·loquen barres d’acer. Des-
prés, sobre aquest motle s’aboca la pasta de formigó i, en endurir-se, 
es retira el motle de fusta.

•   El formigó pretensat. S’hi inclouen cables d’acer que es tensen amb 
gats abans d’abocar el formigó a l’encofrat. Quan el formigó s’endu-
reix, s’alliberen els tensors de les subjeccions.

El formigó no resisteix la tracció  
de la cara inferior.

El formigó pretensat resisteix millor les traccions i compressions  
que el formigó armat.

Compostos Propietats Aplicacions

Morter  
(ciment, arena 
i aigua)

•   Fàcil d’elaborar.

•   S’endureix (s’adorm) al cap d’un poc 
de temps.

•   Aglutinant per a apegar maons,  
rajoles, etc.

•   De vegades també s’utilitza 
en revestiment de parets 
(arrebossat).

Formigó  
(ciment, arena, 
aigua i grava)

•   S’endureix (s’adorm) al cap d’un poc 
de temps.

•   Resistent al foc.

•   Durador.

•   Resistent a la compressió.

•   Resistent a la tracció (formigó armat), molt 
resistent a la tracció (formigó pretensat).

•  Bigues.

•  Pilars.

•  Fonaments.

•  Estructures en general.

Barreges  
asfàltiques  
(quitrà i àrids)

•   Impermeables. •  Aglutinants.

•  Paviments en carreteres.

•   Recobriments de patis  
i teulades.

Barres  
d’acer
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A continuació, se li dóna forma, ja que el vidre és un material plàstic i 
emmotlable abans de refredar-se i 
solidificar-se completament.

La fabricació de vidre pla es realit-
za mitjançant el procés de vidre 
flotat. Aquesta tècnica empra un 
bany de metall d’estany fos.

6
Vidres i ceràmiques

La característica comuna dels vidres i les ceràmiques és que estan com-
postos per minerals que canvien l’organització molecular en ser sotmesos 
a temperatures elevades. Això explica els canvis en les propietats del ma-
terial durant el procés d’elaboració. La diferència entre aquests dos ma-
terials és que els vidres s’emmotlen en calent i les ceràmiques, en fred.

Vidres

El vidre és un material obtingut a partir de la fusió d’arena, àlcali i 
òxids metàl·lics (que aporten color i estabilitat).

Obtenció de la llana  
de vidre

Es fan passar fils de vidre fos per 
un forn d’aire fred. Les fibres, 
després, s’aglutinen amb resines 
i formen un feltre o matalaf.

SABER MÉS

A continuació, el vidre es passa per un forn 
de temperament perquè no es trenque 
a causa d’un refredament brusc.

Finalment 
es talla.Al forn a 1500 °C es fon 

la barreja d’arena, àlcali 
i òxids metàl·lics.

Es barregen  
els components.

Metall líquid.

Perquè la superfície siga llisa i lliure d’imperfeccions es 
poleix al foc en el mateix bany de flotació. D’aquesta 
manera, s’obté un vidre amb els dos costats plans i 

paral·lels entre si.

Àlcali Òxids 
metàl·lics

Sobre el metall líquid s’aboca el vidre fos, que hi sura,  
de manera que el vidre s’estén formant una pel·lícula 
plana i de gruix homogeni.

1

2

3

5

4

Vidres Propietats Aplicacions

Vidre pla

•  Transparent.

•  Molt resistent a la compressió.

•  Resistent a la corrosió.

•  Aïllant elèctric.

•  Fràgil.

•  Dur.

•  Finestres, portes.

•  Façanes d’edificis.

•  Laboratoris.

•  Gots, plats.

•   Decoració.

Llana de vidre

•  Excel·lent aïllant tèrmic.

•  Excel·lent aïllant acústic.

•   Capa aïllant  
en murs.

Arena
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Ceràmiques

Les ceràmiques s’obtenen a partir de la barreja de diferents materials:
•   Argila: plàstica i emmotlable si el gra és molt fi i està humida. Quan 

s’asseca, es torna rígida i, en coure-la a una temperatura elevada (900-
1200 °C), es torna vítria.

•   Feldspat: redueix la temperatura necessària per a coure la ceràmica.
•   Arena: actua com a rebliment.

S’hi poden afegir altres substàncies que augmenten la resistència de la 
ceràmica a la calor i s’obté ceràmica refractària. Són materials molt 
durs, fràgils, aïllants de la calor i de l’electricitat, resistents a les tempe-
ratures elevades i als atacs químics, i fàcils d’emmotlar. 

Les rajoles, els taulells i la pisa sanitària es fabriquen a partir d’argi-
les especials a les quals s’aplica un tractament de vidratge o esmaltadu-
ra que aporta una gran duresa superficial al material i que, a més, per-
met dissenys i colors molt variats.

En el grup de les ceràmiques s’inclouen nombrosos elements utilitzats 
en quasi tots els edificis:

ACTIVITATS

6  Completa en el quadern.

Els materials ceràmics derivats 
d’argiles s’utilitzen en la 
fabri cació de  per 
a murs,  per als 
entresòls,  per 
a les teulades,  
per al recobriment de sòls 
i  per a forns 
i ximeneres.

Ceràmiques Propietats Aplicacions

Maons

•   Durs.

•   Barats.

•   Murs.

•   Façanes.

Teules

•   Dures.

•  Impermeables.

•   Barates.

•   Teulades.

Revoltons

•   Resistents a la flexió.

•  Barats.

•   Entresòls.

Maons  
refractaris

•   Durs.

•   Resistents a temperatures 
elevades.

•   Forns.

•   Ximeneres.

Rajoles  
i taulells

•   Bon acabat, amb superfície llisa.

•   Durs.

•  Sòls.

•   Recobriment  
de parets.

Pisa  
sanitària

•   Dura. 

•   Molt resistent a la corrosió.

•   Sanejaments  
de banys.
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1   Es parteix d’una argila prou humida 
per a ser plàstica i emmotlable amb 
facilitat.

2   L’argila es mol per 
aconseguir una mida  
de gra uniforme.

5   A l’últim, els maons s’assequen 
a l’aire lliure o en assecadors  
de túnel. Després de l’assecat,  
s’introdueixen en un forn, on 
es couen a temperatures que 
oscil·len entre els 900 i 1000 °C.

3   La pasta d’argila ix per 
un orifici amb la forma 
del maó.

4   Es tallen amb una ganiveta.

Emmotlament amb maons

•   L’emmotlament del maó o de la teula es realitza mitjançant el proce-
diment d’extrusió. 

•   També poden fabricar-se maons mitjançant emmotlament per com-
pressió. S’introdueix una porció d’argila dins d’un motle i s’hi aplica 
pressió. Els maons que es fabriquen per compressió són més unifor-
mes que els que es fabriquen mitjançant extrusió, raó per la qual 
s’empren per a les façanes.

 SABER FER

Elaborar un quadre amb argila

1.  Agafa un tros d’argila i pasta-la 
per convertir-la en mal·leable. 

4.  Introdueix en un dels costats dues 
gafetes, per penjar el quadre.

2.  Fes-la plana en forma de planxa. 

5.  Modela les flors i apega-les en un 
dels costats.

3.  Retalla un rectangle de la mida 
que vulgues.

6.  Una vegada seca la composició, 
pinta-la de colors.

Si no has acabat de modelar la 
figura, embolica-la amb un drap 
humit per evitar que s’asseque.

POSA ATENCIÓ
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 SABER FER

Identificar materials utilitzats en la construcció

En l’edificació d’aquest habitatge s’han utilitzat els materials més comuns de construcció:  
el formigó, l’acer, el maó, la teula, el vidre, la fusta i la pedra natural i artificial.

•   Classifica els materials de construcció 
que hi ha en el dibuix en funció del grup 
a què pertanyen.

•   Hi observes altres materials no esmentats 
en el text d’aquesta pàgina?

INTERPRETA LA IMATGE?

Sostres. Sobre les biguetes es col·loquen 
revoltons de ceràmica. Els sostres  
es cobreixen amb escaiola o guix.

Sòl. S’aplana, s’anivella 
amb formigó i es 
cobreix amb rajoles 
de ceràmica o parquet 
de fusta. 

Estructura. Composta 
de pilars, bigues i 
biguetes que poden 
ser de formigó armat 
o d’acer.

Coberta. És un suport estructural 
d’acer o de fusta sobre el qual se 
superposa un material impermeable 
de fibra de vidre i, després,  
es cobreix amb teules 
o pissarra.

Murs interiors. 
Poden elaborar-se 
amb maó o amb 
panells prefabricats 
de guix o fusta. Si 
estan alçats amb 
rajoles, cal aplicar-hi 
guix per a allisar la 
superfície.

Murs externs. 
Normalment és 
un mur doble de 
maó amb una 
cambra interior  
que es pot omplir 
amb un material 
aïllant com la fibra 
de vidre.

Fonaments.  
Són de formigó  
i suporten el pes 
de l’edifici.

Finestres.  
S’hi empra  
el vidre que  
també s’utilitza  
com a tancament  
exterior de l’edifici.  
Cal col·locar una 
llinda per a subjectar 
les rajoles de la part  
superior del buit  
de la finestra.  
Aquesta llinda sol 
ser una bigueta de 
formigó pretensat,  
de formigó armat,  
o bé, una alineació 
de rajoles col·locades 
verticalment.
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Un dels materials més utilitzats als països emergents és el ciment, ja que 
s’utilitza per a la construcció d’edificis i de carreteres. Però cal que la 
seua fabricació respecte la natura i l’entorn de les persones.

7
Impacte mediambiental

7  Elabora un resum amb les fases de la vida d’una botella de vidre. 

8  Opina. Es pot justificar el dany mediambiental amb els beneficis socials  
i econòmics que genera la construcció?

ACTIVITATS

Obtenció de la matèria primera 
per a la fabricació del ciment.  
S’extrau de mines i de pedreres, 
que mouen una quantitat gran 
de terra, generen molta pols 
i alteren el paisatge.

Transport i fabricació del ciment.  
Les fàbriques de ciment produeixen 
el 5 % de les emissions globals de 
diòxid de carboni (CO2), la causa 
principal del calfament global.

Separació dels envasos a 
casa i recollida al contenidor 
corresponent

Transport 
a fàbrica

Fàbrica d’envasos de vidre
Fàbrica envasadora

Distribuïdora

Punts de venda Consum

REUTILITZAR

RECICLAR
2

3

4
5

6

7 1

Reutilització i reciclatge del vidre.

Per a reduir l’impacte ambiental 
és fonamental que seguisques 
aquests passos:

•   Reutilitzar. Per exemple, 
compra líquids en botelles 
de vidre retornable.

•   Reciclar. Separa els envasos 
a casa i tira’ls al contenidor 
corresponent perquè es 
puguen fabricar productes 
nous fent servir el material 
obtingut dels primers.

COMPROMESOS
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ACTIVITATS FINALS

REPASSA L’ESSENCIAL

9  Quines són les característiques generals dels 
materials utilitzats en construcció?

10  Indica si són vertaderes o falses les afirmacions 
següents i raona per què.

a) El vidre és més pesant que l’acer.

b) Dues columnes iguals, una d’acer 
i l’altra de formigó, pesen el mateix.

c)  El formigó és més lleuger que el vidre.

11  Investiga com s’obté la brillantor característica  
del marbre.

12  Relaciona en el quadern els materials  
amb les aplicacions corresponents.

a) Caliza.   Fabricació de ciment.

b) Ganito.   Pavimentació d’exteriors.

c) Marbre.   Coberta de sòls i parets 
d’interiors.

d) Pitzarra.   Cobertes de teulades.

e) Àrid   Component de rebliment  
de formigons.

13  EXPRESSIÓ ESCRITA. Explica breument amb 
paraules teues què és l’adormiment del ciment.

14  Completa la taula en el quadern.

Aglutinants Propietats Aplicacions

Guix

En barrejar-se amb 
aigua, s’endureix 
(s’adorm) al cap 
d’un poc de temps.

15  Indica els elements que estan fabricats amb formigó 
en la fotografia d’aquest habitatge en construcció. 
Explica les diferències que hi ha entre ells.

 

16  Investiga, assenyalant les diferents etapes, 
com es prepara i s’utilitza el formigó armat 
en una obra.

17  Copia en el quadern l’esquema següent i descriu 
les fases per a la fabricació de vidre pla.

18  Completa en el quadern.

a) Els  s’utilitzen a les façanes.

b) Les teules s’usen a les teulades perquè són .

c) Per a recobrir les parets utilitzem .

d) La pisa sanitària és dura i resistent a la .

19  Identifica en la imatge alguns  
dels materials  
que calen per  
a construir 
un edifici.

20  Classifica els materials utilitzats en la construcció d’un 
edifici en funció del grup de materials de construcció 
a què pertanyen.

Petris

Aglutinants

Compostos

Ceràmiques i vidres

Metàl·lics

Fusta

21  Quines mesures prendries per reduir l’impacte 
ambiental provocat per l’ús dels materials de 
construcció?

5

4

3
1

2

a) Granit.

b) Pissarra.

c) Marbre.

d) Calcària.

e) Àrids.
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PRACTICA

22  Classifica cada un dels objectes en els diferents 
tipus de materials utilitzats en construcció.

a) Lavabo. e) Finestra.

b) Terra de marbre. f   ) Teules.

c) Llana de vidre.  g) Biguetes.

d) Carretera. h) Fonaments.

23  Indica de quin material estan fabricats 
els elements següents.

a) Una presa d’un pantà.

b) El paviment d’una carretera.

c) Les parets d’un castell medieval.

d) Un envà d’un habitatge.

e) El terra d’una cuina.

 f ) La teulada d’un refugi de muntanya.

24  Els pilars i les bigues dels edificis es poden 
construir amb formigó armat. Això significa 
que el pilar o la biga de formigó té a l’interior 
barres d’acer col·locades longitudinalment. 
Per què aquest material compost és resistent 
a tracció i a compressió?

25  Si el sostre d’un edifici pesa 16 000 kg i se sosté 
per dues columnes d’acer, quantes columnes de 
formigó de la mateixa mida caldria col·locar-hi? 
(Recorda que la resistència del formigó és nou 
vegades menor que la de l’acer.)

26  Busca al teu voltant (sostres, parets, etc.) i 
identifica on s’ha utilitzat el guix o l’escaiola.

27  USA LES TIC. Visita la pàgina web següent.

http://www.guggenheim-bilbao.es/el-edificio

Selecciona l’opció «La construcción» i observa 
les fotografies de les fases de construcció 
del museu.

a) Quant va durar el procés?

b) Quins materials reconeixes dels que 
s’usen en cada fase de construcció?

28  Per què les biguetes es construeixen amb formigó 
pretensat?

29  Per què el formigó pretensat no es fa a peu 
d’obra?

30  USA LES TIC. Busca informació en revistes, 
enciclopèdies, Internet, etc., i assenyala 
quins materials s’han utilitzat per a fabricar 
els monuments següents.

a) Piràmides asteques (Mèxic).

b) Castell de Belmonte (Conca).

c) Molins de Campo de Criptana (Ciudad Real).

d) Taj Mahal (Índia).

31  USA LES TIC. Busca en periòdics, revistes i Internet, 
i elabora un mural que reflectisca els avantatges 
de reutilitzar i reciclar les botelles de vidre.

AMPLIA

32  Quina funció té la fibra de carboni o la de vidre 
en els materials compostos?

33  En la fabricació de porcellana sanitària, per exemple 
per a un lavabo, es realitza l’emmotlament mitjançant  
la tècnica de collage. Esbrina en què consisteix 
aquesta tècnica i explica-la.

34  Compara les característiques de pes i resistència  
d’un edifici amb estructura d’acer i d’un altre amb 
estructura de formigó armat.

Materials de construcció 1

A B

C D
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RESOL UN CAS PRÀCTIC. Comprendre com s’usa el formigó

35  EXPRESSIÓ ESCRITA. Explica amb paraules teues 
i de manera breu com s’elabora un pilar de formigó 
armat.

36  Resumeix amb un títol cada una de les fases  
necessàries per a elaborar un pilar de formigó  
armat.

37  Quins són els components del formigó armat? 

a) Què s’aconsegueix en afegir barres metàl·liques  
al formigó?

b) Per què s’usa el formigó en elements estructurals  
que suporten càrregues grans?

38  Quan un camió de formigó arriba a una obra,  
aquest s’ha d’abocar per complet en un període  
breu de temps. 

a) Què passaria si els paletes se n’anaren i no  
abocaren la meitat del formigó als pilars fins  
al dia següent? 

b) Per què tenen aquesta forma els camions 
formigonera? 

39  Si usem un sac de ciment de 30 kg… Respon.

a) Quina quantitat aproximada d’arena cal per a elaborar 
formigó?

b) I de grava?

c) Quin ingredient faltaria per afegir-hi?

40  EXPRESSIÓ ESCRITA. Explica l’expressió següent.

a) Els paletes van haver d’afanyar-se per a estendre 
el formigó per tota la superfície abans que  
s’endurira.

b) Creus que el formigó sempre s’endurirà en el mateix 
temps? Com podrem aconseguir que tarde un poc 
més de temps a endurir-se?

41  Un camió transporta 6 m3 de formigó a una obra en 
què es vol recobrir una capa de 20 cm de gruix. 

a) Quants metres quadrats es podran cobrir amb cada 
viatge del camió? 

b) Quants viatges s’haurien de fer amb un camió de  
10 m3 de capacitat per a cobrir per complet una àrea 
de 200 m2?

 SABER FER Competència científica

El formigó és un dels materials 
més utilitzats en la construcció. 
És un material molt resistent 
capaç de suportar càrregues 
grans. Per això, s’usa per  
a elaborar pilars, bigues, 
fonaments…

1.  Habitualment el formigó 
s’elabora en fàbriques. Les 
matèries primeres són ciment, 
arena, grava i aigua. (La 
proporció dels tres primers 
components sol ser 1, 2, 3.)

2.  A continuació, es transporta  
en camions anomenats 
formigoneres fins al lloc d’ús.

3.  En l’obra el formigó s’aboca 
usant canalitzacions 
directament sobre la 
superfície, o bé s’aboca en 
motles elaborats prèviament 
amb fusta. El formigó armat 
s’aconsegueix afegint-hi barres 
d’acer.

4.  Una vegada el formigó s’ha 
endurit, es retira el motle.
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42  COMPRENSIÓ LECTORA. Resumeix cada text 
amb poques paraules. 

43  Busca informació en els textos i respon.

a) Quants quilòmetres té el traçat nou?

b) Quin és el pressupost d’aquest traçat?

c) A quina velocitat es pot circular pel traçat nou?

d) Entre quines poblacions transcorre el traçat nou?

44  Per què el tram de Despeñaperros ha provocat 
tants accidents?

45  Escriu en el quadern quins dels elements següents 
formen part del traçat nou.

•  Túnels.  •  Viaductes.
•  Ponts penjants.  •  Ports de muntanya.

46  Quins avantatges té el traçat nou?

47  El tram de Despeñaperros té molt de trànsit. 
Com creus que es podria solucionar el problema  
dels nombrosos embussos?

a) Limitant el nombre de viatges que una persona  
pot fer a l’any.

b) Construint viaductes i túnels.

c) Construint un traçat alternatiu per una altra zona  
amb menys impacte mediambiental.

d) Cobrant un peatge elevat per a reduir el nombre  
de conductors que trien aquesta via per passar 
del centre i nord d’Espanya a Andalusia.

48  Quines mesures 
adoptaries per 
minimitzar els riscos 
mediambientals 
del projecte?

49  El mapa mostra 
el traçat antic 
i el traçat nou. 
És més ràpid 
el trajecte nou? 
Per què?

50  PREN LA INICIATIVA.  
Et sembla  
una bona idea  
construir viaductes  
d’aquest tipus?

FORMES DE PENSAR. Anàlisi ètica Construiries un viaducte com el de Despeñaperros?

El pas de Despeñaperros està al capdamunt [a Jaén] en nombre d’accidents

L’últim informe sobre carreteres del Real Automóvil Club 
de España, el RACE, situa el pas de Despeñaperros de 
l’autovia A-4, a Santa Elena [Jaén], al capdamunt en 
el recompte de calçades amb més accidents mortals 
i greus per eixida de via. […]  
La zona a què s’hi fa referència discorre entre els 
quilòmetres 230,5 i 265, des del límit amb Ciudad Real 
fins que es travessa el terme municipal de Santa Elena. 
Així, realitzar aquest trajecte és una experiència al volant 
de les més perilloses d’Espanya. […]

Si es posen en relació les dades obtingudes pel RACE  
i les estadístiques de la DGT, el resultat no fa sinó 
confirmar el perill del pas de Despeñaperros.

L’autovia A-4 està, any rere any, en la llista dels punts 
negres de les carreteres de la província de Jaén, amb 
diverses víctimes mortals a conseqüència d’accidents  
en els quilòmetres 246,2, 248,5, 249,2, 255,1 i 257,5,  
tots en aquesta zona caracteritzada per un traçat sinuós, 
molt transitada i on els reduïts límits de velocitat 
imposats per les autoritats […] se sobrepassen 
sovint tant per turismes com per camions. […]

Font: Jesús Palacios, 2007  
http://turismodejaen.wordpress.com 

(Adaptació)

Foment aprova l’estudi informatiu d’una autovia nova a Despeñaperros

L’autovia A-4 tindrà, al seu pas per Despeñaperros, dues 
calçades de traçat nou […], gràcies a unes obres que 
comportaran una inversió estimada en 191,05 M€. […]

L’actuació té una longitud de 9,4 km i el traçat s’inicia 
a la localitat de Santa Elena (Jaén), en el punt quilomètric 
(PK) 257 de la A-4, i finalitza a Venta de Cárdenas (Ciudad 
Real), PK 244.

[Velocitat de projecte: 100 km/h. (120 km/h en el 80 %  
del traçat); 6 viaductes i 3 túnels].

Ministeri de Foment, 22/11/2007

Nota: L’últim tram es va inaugurar l’any 2012.  
La inversió total aproximada va ser d’uns 245 M€.

(Adaptació)

Materials de construcció 1

Venta  
de Cárdenas

TraçaT nou

Santa Elena

PARC  
NATURAL 
DE DESPEÑAPERROS

21



Ferramentes

•   Pala i espàtula.

•   Un recipient  
d’alumini per 
a l’«encofrat».

•   Dos recipients  
de plàstic de 
mida diferent 
per a fer el morter 
i la pasta.

•   Raspall.

•   Un got.

•   Tenalles.

•   Martell.

•   Gibrell.

•   Guants i ulleres  
de protecció.

•   Pinces.

•   Llapis tou.

Ja has vist que en la construcció d’un edifici o d’un pont 
intervenen molts materials. Ara n’utilitzarem alguns, encara 
que evidentment no per a construir un habitatge. Et proposem 
fer un escut amb el mosaic del teu logotip perquè el col·loques 
on més t’agrade.

La galeta
De primer, has de fer el suport del mosaic. Amb aquesta finalitat, utilitza com a motle un recipient d’alumini 
redó. Si ho prefereixes, el suport pot tindre una altra forma; tot depén de l’«encofrat» que tries.

Confecció del morter. La «dosificació» del morter  
serà 1:4:0,5. És a dir, 1 part de ciment, 4 parts d’arena 
i 0,5 d’aigua. 

1.   Utilitza el recipient gran per a elaborar el morter.  
Comença barrejant les 4 parts d’arena amb la part 
de ciment. 

2.   Obri una espècie de cràter al centre i aboca-hi l’aigua. 

3.   Remena el morter amb una espàtula fins a aconseguir  
una pasta homogènia.

Abocament del morter i acabat de la galeta.  

1.   Ompli el motle amb 2 cm de morter aproximadament.

2.   Si vols, pots col·locar-hi un fil d’aram per a penjar-lo després.

3.   Deixa que el morter s’endurisca i desemmotla’l quan hagen passat 
48 hores de la confecció. 

4.   Raspalla la galeta per eliminar les parts soltes i neteja-la adequadament.

Les tessel·les
Les tessel·les s’obtenen de 
la fragmentació d’un altre material  
de construcció: el gres.

1.  Utilitza un gibrell perquè hi 
caiguen els trossos de taulell.

2.  Subjecta el taulell amb una mà  
i colpeja’l amb la part fina  
del martell.

Què necessites?
Materials

•   Ciment.

•  Arena.

•  Fil d’aram.

•  Aigua.

•  Gres de colors.

•   Adhesiu de ciment  
(pegoland o similar).

•  Escaiola.

Construeix un mosaic

On trobar els materials?

En establiments de bricolatge  
i de materials de construcció.

Utilitza guants i ulleres de 
protecció per a obtindre 
les tessel·les.

POSA ATENCIÓ

3.  Per aconseguir peces més xicotetes, subjecta un tros  
amb les tenalles i colpeja amb el martell sobre la tenalla.

PROJECTE Treball cooperatiu
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EL PROCÉS TECNOLÒGIC

Identificació  
del problema

Elaboració d’un mosaic 
usant materials  
de construcció.

Exploració 
d’idees

Tessel·les. Mosaics 
romans i àrabs. 
Mètodes de construcció. 
Suports i materials d’unió.

Disseny  
i construcció

Fases explicades  
en la unitat.

Comprovació Assajos explicats  
en la unitat.

PLANIFICACIÓ

Activitat
Temps (sessions)*

1. Elaborar el suport.

2. Obtindre les tessel·les.

3. Col·locar-hi les tessel·les.

4. Unir les tessel·les.

5. Netejar i acabar el mosaic.

0 1 2 3 4 5

ACTIVITATS

51 En el projecte has treballat amb beurades, pastes 
i morters. En què es diferencien entre si?  
I el formigó? Quin altre material s’hi afig 
per a elaborar-lo? Per què? 

52  USA LES TIC. Utilitza un programa de disseny  
gràfic per a confeccionar el logotip. Juga amb 
les possibilitats de pixelació de la imatge 
per obtindre «mosaics virtuals».

* Sessions de 50 minuts treballant per parelles.

6

Unir les tessel·les. 

1.  Ho faràs amb una beurada d’escaiola.

Amb aquesta finalitat, només has d’empolvorar 
una làmina d’aigua amb escaiola fins que aconseguisques  
la consistència d’una pasta fluida. Pots afegir-hi  
colorants en funció del dibuix. 

 
 
,

 

3.  Deixa assecar el mosaic 
uns quants minuts i, després, 
neteja’l amb un drap humit.

 

2.  Amb l’ajuda d’una espàtula, ompli amb 
aquesta pasta els espais entre tessel·la  
i tessel·la, i elimina la part que hi sobra. 

El mosaic
Sobre el suport pots dibuixar amb un llapis tou o calcar directament el motiu  
que hages triat.

Apegar les tessel·les a la superfície de ciment. 

1.  Posa sobre les tessel·les un poc de pasta adhesiva per a qualsevol superfície.

2.  Apega les tessel·les sobre la galeta deixant una separació d’1 o 2 mm entre unes i altres. 
Pots ajudar-te d’unes pinces.
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