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Les estructures artificials  
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Objectius 

   

- Comprendre el paper del triangle en el disseny d’estructures.  
- Construir una estructura lleugera i molt resistent. 

- Conèixer el principals tipus d’estructures.  
- Conèixer els materials que composen les grans estructures. 

- Descriure el procés de construcció d’un gratacels.  
- Valorar la influència de la construcció de grans infraestructures sobre 

el desenvolupament de la societat. 

 
Descripció de l’activitat 

L’activitat conté dues parts, una part teòrica i una altra a realitzar al taller.  
 

La primera part, tracta principalment de les grans estructures (edificis, ports, 
etc...). Inicialment es descriuen els tipus d’estructures (massives, carcassa i 

armadura), i es veuen uns reportatges sobre la construcció de la Sagrada 

Família i de l’edifici més alt del món, Burj Dubai. A partir d’aquest materials 
cal contestar unes preguntes i fer una presentació en diapositives. Tot seguit 

s’exposa el reportatge “L’ampliació del port de Barcelona” del programa de 
TV3 Quèquicom, també en aquest cas cal respondre unes qüestions.  

 

En la segona part, que es realitza al taller, cal fer la construcció d’una 
estructura piramidal amb paper i cartró que suportarà el pes d’una o inclús 

dues persones. 
 

 
Aula  

Aula ordinària 

Taller. 
 

Temporització  

2h a l’aula ordinària. 

2h al taller 
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Recursos emprats   

Ordinador 
Materials per realitzar el taller:  

cartró, fulls de paper, cola. 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

L’alumnat disposarà del seu ordinador per poder fer les activitats.  
El treball al taller està previst realitzar-lo en dues hores però segons els ritme 

de treball es pot allargar més. 
 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  

Es treballen els continguts següents:  

- Estructures: massiva, carcassa i armadura 
- El triangle com a estructura resistent 

- Gratacels i edificis singulars 
- Ports 

- Tècniques d’unió de materials 
 

Convé destacar les següents competències: 

- Coneixement i interacció amb el món físic. 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat de 3r d’ESO.  

 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

Connexions amb l’àrea de les Ciències Socials.  

 
Documents adjunts 

Guia de treball per a l’alumnat: MA_Les_estructures_artificials.pdf 
 


