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En tots els objectes que ens envolten, tot i que no 
sempre és evident, hi ha un o alguns elements que 

permeten que se sostingui. Sovint aquests són rígids, 
algunes vegades mòbils. Anem a estudiar doncs quins 

són aquests elements que ens permeten això i com 
funcionen 

 

 

Sabies que... 

 
La majoria d’éssers vius també tenen una estructura, més o menys resistent, 

que els permet mantenir la seva forma, moure’s, sostenir pesos... 
 

Les estructures són elements més aviat lleugers que mantenen units els 
diferents elements que la composen. En el cas de les persones els ossos 

(l’esquelet) és l’estructura que sosté tots els òrgans i que a més ens permet 

el moviment 
 

Que la ciència que estudia les forces i com es comporten els materials davant 
d’aquestes és diu Resistència dels materials 

 
Quan fem una força sobre un objecte qualsevol aquest reacciona tendint a 

mantenir l’equilibri 
 

 

Construeix 
 

En aquest cas canviarem l’ordre. Així, hem arribat al punt de construir 
l’objecte. Us proposem que feu una estructura. Com ja hem dit, les 

estructures han de ser lleugeres. No us donem cap pauta, senzillament a 
partir de les reflexions que haureu fer en el punt anterior volem que 

construïu una torre que pugui sostenir un mínim de 5kg 
 

El material bàsic que utilitzarem, en el nostre cas, a més de ser lleuger 
volem que ens permeti fer una reutilització. El que proposem és fer 

servir fulls DIN A-4 reciclats. També: adhesiu (millor en barra) o de 

silicona, cinta adhesiva, un tros de DM de 5mm 
Les eines són molt simples: tisores, regle d’acer, pistola 

termoencoladora 
 

Les condicions per a fer l’activitat són les següents: 
 

Disposem de 30 fulls de paper DIN A-4  
Hem de dissenyar una torre, el més alta possible 

http://www.profes.net/varios/videos_interactivos/estructuras/index.html
http://ca.wikipedia.org/wiki/Resist%25C3%25A8ncia_dels_materials
http://www.profes.net/varios/videos_interactivos/estructuras/index.html
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Ha de sostenir un pes mínim de 5kg, sense ensorrar-se  

Cal que ens plantegem el problema i que cerquem en el grup la solució 
més idònia per a satisfer els condicions que ens han donat. 

 

 

 

Explora i investiga 
 

Ara farem una exploració, investigació i reflexió amb tot el que heu fet i 
recollit ara haureu de fer un document que reculli allò que heu fet. Podeu 

utilitzar el programari de tractament de textos. 
 

1. Com afecta la forma a l’estructura? 
2. Com afecta el material a l’estructura? 

3. Com afecten les càrregues a l’estructura? 
4. Quines forces actuen en una estructura? 

5. Què havia de passar? 
6. Què ha passat? 

7. Quines són les causes o raons que han motivat el canvi? 
8. Com es pot resoldre aquest problema? 

 

 
 

 

http://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/lab/shapes.html
http://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/lab/materials.html
http://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/lab/loads.html
http://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/lab/forces.html

