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LES ESTRUCTURES ARTIFICIALS 
 

 

Per tal que una estructura pugui suportar les forces a les que està 
sotmesa cal escollir bé els materials i la forma. Però t’has plantejat 
quines són les parts de l’estructura per exemple d’un pont o d’un 
telèfon mòbil ? 

 
Sabies que.... 

En funció de la forma d’una estructura podem fer la següent classificació:  

-  Estructures massives: es construeixen acumulant material, quasi sense deixar 
cavitats. Són exemple d’estructures massives les piràmides d’Egipte.  

-  Estructures de carcassa o laminars: són aquelles formades per làmines. Per exemple 
la carrosseria d’un cotxe , la carcassa d’un mòbil o la majoria dels envasos de plàstic o 
tetrabrick.  

-  Estructures d’ armadura: són aquelles formades per peces allargades, com barres, 
tubs, pilars o bigues, que s’uneixen entre elles per a formar una espècie d’esquelet. 
Segons com estigui disposats els seus elements es classifiquen en:  

• Estructures triangulades: els seus elements es disposen formant triangles. Es 
caracteritzen perquè són molt resistents i a la vegada molt lleugeres.  

• Estructures d’ entramat: formades per una malla de peces verticals i horitzontals. 
Per exemple, la majoria de les estructures dels edificis que es construeixen avui 
en dia.  

• Estructures penjants: aquelles que suporten el pes de la construcció mitjançant 
cables o barres. Per exemple els ponts penjats.  

 
 
Explora i investiga 
 
Visualitza el reportatge sobre la construcció de la Sagrada Família i respon a les 
següents preguntes:  
 

1. Segons la seva forma, aquestes estructures de la Sagrada Família, de quin tipus 
són ? 

2. Amb quin tipus d'unió es fan els armats de les estrucutres ? 
3. Digues dos aspectes que fan que sigui millor fer les estructures a peu pla 
4. Com es traslladen les estructures des del lloc on es fabriquen fins al lloc on 

s'instal·len ? 
5. Quina altura tindrà la torre més alta de la Sagrada Família ? 
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Explora i investiga 
 

L’edifici Burj Dubai és el gratacels més alt del món, consulta els següents vincles: 
 
1. http://www.burjdubaiskyscraper.com/2011/Burj-Khalifa/photos.html 
2. http://www.burjdubaiskyscraper.com/photos.html 
3. http://www.burjdubaiskyscraper.com/Create_Burj_Dubai/BurjDubai.html 
4. http://www.burjdubaiskyscraper.com/2006/burj-renders.jpg 
5. http://www.burjdubaiskyscraper.com/facts.html 
6. http://www.youtube.com/watch?v=5LjTWSKbfiU (Anglès) 
7. http://www.youtube.com/watch?v=BH19J8ZF4Bk (Coreà) 
 
En els vincles 6 i 7 hi ha la possibilitat de traduir els subtítols de youtube. 
 
A partir de la informació que has pogut consultar cal que facis una presentació en 
diapositives on apareguin les respostes aquestes qüestions:  
 
a) Ajuda’t de Google Maps per situar l’edifici Burj Dubai dins dels Emirats Àrabs 

Units. 
b) Quina alçada té el Burj Dubai ? Quants pisos té ? 
c) Quan es va acabar la seva construcció ? 
d) Quants anys s’han invertit en la seva construcció ? 
e) De quins materials està fet principalment ? 
f) A quin tipus d’estructura correspon aquesta construcció ? 
g) Escull 8 fotografies on es vegi l’evolució de la construcció.  
h) Al vincle 4 es veu com va evolucionar la forma de l’edifici al dissenyar-lo, quina 

relació veus entre la forma i la seva alçada ?   
 

El port de Barcelona és una de les obres públiques més importants de tota la 
història de Catalunya, el programa Quèquicom de TV3 ho explica en detall en el 
reporatge: “L’ampliació del port de Barcelona”. A partir del reportage contesta les 
següents qüestions: 
 
a) Quantes hectàrees tindrà el port de Barcelona un cop feta l’ampliació ? 
b) Quina llargada i quina altura tenen els dics del port de Barcelona ? 
c) De quin material estan fets els calaixos gegants que serveixen per construir els 

dics del port ? Quant pesa cada calaix ? 
d) Per què una estructura assentada sobre sorra és més estable que una estructura 

assentada sobre fang ? 
e) Quan es considera que un dic fet per blocs s’ha destruït per una onada ? 
f) Què vol dir construcció sostenible ? 
g) Quins materials composen el formigó ? 
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Experimenta 
 
La següent acitivitat caldrà que la facis al taller, consisteix en crear una estructura 
triangular on el material base és el paper reciclat. Els passos són els següents: 
 

- Enrotllar fulls de paper de manera que quedin ben rígids. 
- Tallar-los tots a la mateixa mida (11 cm). 
- Sobre un cartró fer una estructura piramidal que formi un conjunt de 8 piràmides 

unides, enganxant les arestes de amb cola termofusible. 
- Col·locar un cartró sobre aquesta estrucutra. 
- Fer proves de resistència. 

 
Per veure aquest projecte en detall et pots guiar pel vídeo “Estructura piramidal con 
barras de papel”, i també pots consultar el document “Estructures: nusos, barres i 
forces”. 
 
 


