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Materials 1 

Materials de tota mena 
GUIA DEL PROFESSORAT 

 
En una matèria d’iniciació a la química, abans d’introduir les substàncies 
pures, cal que el professorat presenti d’una bona col·lecció de materials i 
comenti amb el grup classe la diversitat de materials amb què es poden 
construir els objectes. 
 
Abans de començar l’activitat provarem quines coses ja estan clares sobre 
tipus de materials i sobre llenguatge. Per exemple: noms de metalls, de 
materials ceràmics, de plàstics, etc.  
 
 
1. Pensa en la diversitat de materials que t’envolten i intenta de fer-ne una 
classificació per grups escrivint uns quants exemples de materials que formen 
part de cada grup. 
 
Grup 1 
Mat. 
metàl·lics 

Grup 2 
Fustes 

Grup 3 
Ceràmiques 

Grup 4 
Plàstics i 
fibres 

Grup 5 
Paper  

ferro pi porcellana polietilè Paper 
assecant 

coure roure esmalt niló cartró 
alumini faig terrissa poliuretà Paper 

d’impremta 
llautó teca Rajola 

vidriada 
PVC Paper 

d’estrassa 
 
 
Materials per mostrar: 
Col·lecció de fustes, col·lecció de plàstics, col·lecció de metalls, col·lecció de 
materials ceràmics.    
 
El quadern virtual titulat Els materials es troba a l’adreça 
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2033  
Es pot treballar en línia, connectat a internet, clicant on diu engega’l  o bé es 
pot descarregar a l’ordinador i tenir-lo guardat fent clic on diu descarrega’l.. 
 
Es presenten un conjunt d’activitats J-clic per a cadascun dels quatre blocs de 
materials: fustes, plàstics, metalls i materials de construcció. Responent els 
exercicis, els alumnes aprendran conceptes elementals i es familiaritzaran 
amb el vocabulari bàsic de materials quotidians. 
 
Cada bloc està plantejat des d’un punt de vista tecnològic: classificació per 
les propietats mecàniques dels materials i associació amb els objectes que es 
poden fabricar amb ells i amb les eines que es necessiten per donar forma a 
cada tipus de material. 

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2033
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La part de fusta tracta els tipus de fusta procedents de diferent tipus d’arbres 
i ho relaciona amb  les seves aplicacions. També mostra les eines bàsiques 
d’un taller de fusteria. 
 
En la part de plàstics hi ha exercicis sobre tipus de plàstics, propietats i usos 
dels plàstics, com es fabriquen els objectes de plàstic. 
 
Metalls i aliatges: classificació entre metalls i aliatges, per a quin ús és 
adequat cada metall atenent-nos a les seves propietats. Amb quines eines es 
treballen els metalls. 
 
Materials de construcció: vidres i ceràmiques amb un esquema semblant als 
anteriors. 
 
 


