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Tot va comen çar amb un conte:

Tots van estar molt contents, era un tema molt i molt 
interessant. 

En una escola hi havia una nena, la Júlia.  Un dia 
va portar minerals perquè era el tema que 
començaven a treballar.
Portava la motxilla molt carregada, pesava molt.

La conversa a classe, va ser molt emocionant!. 
Anaven  aprenent coses dels minerals ...
Es posaven en situació i feien de geòlegs, què
divertit!. 
Deien noms i més noms de minerals, per a què
serveixen ... 
Estaven contents del que anaven aprenent.



ens posem en parelles ... 



triem els minerals ...



OBSERVEM els minerals i 
INVESTIGUEM amb la lupa

El que observem ho 
ANOTEM AL DOSSIER

BUSQUEM INFORMACIÓ
sobre el coltan

Ho COMPARTIM i 
CONSENSUEM



Es pot ratllar amb l’ungla:
Sí--------------------------------- És MOLT TOU
No-------------------------------- Continua
Es pot ratllar amb el vidre
Sí -------------------------------- És TOU
No-------------------------------- Continua
No es pot ratllar amb el vidre i ell no ratlla el vidre - És DUR
No-------------------------------- Continua
El mineral ratlla el vidre------------------- És MOLT DUR

AMB UNA CLAU DICOTÒMICA DE L’ESCALA DE 
MOHS MIREM LA DURESA

el ratllem amb 
l’ungla

comprovem si 
ratlla el vidre



LA RATLLA D’UN MINERAL A LA PORCELLANA

negra

Negra/gris

blanca

blanca



algunes propietats de la pirita, 
fem el dibuix i la fotografiaFERRAN I POL



Hi ha molts objectes que 
fem servir que contenen 
una part de ferro derivat 

de la pirita, com el 
despertador o els estris 

de cuina



GAL·LA, BERTA I MARIA

si llepes el mineral, el seu gust 
és salat!!!



La sal que posem al pa 
amb tomàquet s’extreu de 
l’halita. Es va descobrir el 
segle XIII. Hi ha salines 
interiors a les muntanyes.



VÍCTOR I ORIOL R

l’hem dibuixada per davant i per darrere, la 
calcita és tova, es pot ratllar amb el vidre.



Serveix per a 
fabricar ciments i 
morters, pedres 
de construcció, 
adobs agrícoles, 
totxanes …



UNAI I MARCEL

el sofre és molt tou, de color groc i 
ratlla de porcellana de color blanc.



El sofre desagrada molt 
als gossos i és molt útil 
perquè no facin pipí on 
no toca. També se’n pot 
fer adob, bateries, 
pólvora, cautxú, 
fungicida, fertilitzants …



JORDI, 
DANIEL I 
JAVI

el talc és molt tou i no brilla, es 
trenca a làmines.



Ens pot semblar 
estrany però hi ha 
un mineral, el talc 
que ens és molt 
útil per a deixar el 
cos ben fi. 



RAIMON 
I MARTÍ

el grafit és gris/negre i molt tou



Quan escrivim amb llapis 
ho fem amb un mineral, 
per alguna cosa als 
dibuixos de les parets 
se’ls anomena 
GRAFFITS.



LUCA, 
CARLES 
I MINA

el quars és molt dur i i té forma 
de cristallets



L’esfera del rellotge està
protegida per un vidre que 
es fa majoritàriament amb 
quars, també s’utilitza en la 
construcció, en la indústria 
de ceràmiques ...



MILI, 
AINARA 
I MAR

el guix és tan tou que quan el 
toquem es trenca



El guix s’utilitza per 
enguixar algunes 
parts del cos quan en 
les trenquem,  per a 
elaborar guix per 
escriure a la pissarra, 
per a fer motlles de 
dentadures ...



BERNAT, 
DÍDAC I 
ORIOL 

Hem descobert que el coltan és una roca 
composada per dos minerals, la columbita i 
el tantali. 
És un mineral imprescindible per a fabricar 
mòbils, ordinadors ... i qualsevol màquina o 
aparell que porti circuits electrònics. És molt 
car i va molt buscat.
El principal productor de coltan és la 
República Democràtica del Congo. 



És el causant d’un conflicte bèl·lic 
que s’ha cobrat la vida de més de 
quatre milions de persones. 

També ha provocat la desaparició de 
poblacions de goril·les a la mateixa R D 
del Congo degut a la destrossa de 
muntanyes i mines on vivien aquests 
animals.

Els rius del Congo ja són vermells

Fins i tot nens com nosaltres, de 
la nostra edat, treballen excavant 
per a obtenir el coltan.



Pensem que és bo que hi 
hagi tecnologia (ordinadors, 

mòbils ...) , però no ens 
agrada que aquest mineral 

causi totes aquestes        
guerres i desgràcies.

Per evitar els problemes 
socials i mediambientals 
proposem que els nadius 

recullin el coltan a on 
s’extreu, que els paguin 
dignament i que treballin  

en un ofici reconegut.

D’aquesta manera n’hi 
hauria per a tothom. La 

quantitat de coltan hauria de 
ser proporcional als km2 del 
país que tingués fàbriques 

de tecnologies.





EN TRAIEM 
GUIX PER A 
ESCRIURE A 
LA PISSARRA, 
GUIX PER A 
ENGUIXAR EL,  
BRAÇ O LA 
CAMA, 
PINTURA ...

LA SAL QUE 
MENGEM, EL 
BICARBONAT 
SÒDIC ...

LA SAL FINA, 
SALS PER AL 
RENTAPLATS ...

DE CALCITA N’HI HA A 
LES TOTXANES, ALS 
ADOBS PER A LES 
PLANTES, A LA 
CERÀMICA ...



HI HA TALC A LES 
PÒLVORES DE 
TALC, AL PAPER, 
CARTRÓ ...

EL VIDRE DEL 
RELLOTGE, 
L’AMPOLLA, ELS 
POTS DE VIDRE, LA 
LUPA ... ESTAN FETS 
AMB QUARS

AMB EL SOFRE EN FEM 
PETARDS, PÒLVORES 
PER A QUÈ ELS GOSSOS 
NO ES FACIN PIPÍ AL 
CARRER, LÍQUID PER A 
ENSOLFATAR LES 
PLANTES ... 



DE LA PIRITA 
N’OBTENIM 
FERRO, IMANTS, 
CLAUS PER A 
PENJAR QUADRES 
... I MIL OBJECTES 
MÉS.

AMB EL GRAFIT ES 
FAN LES MINES DELS 
LLAPIS QUE 
UTILITZEM ...

SENSE EL 
COLTAN NO 
TINDRÍEM 
MÒBILS, NI 
ORDINADORS, NI 
CONSOLES, NI 
PSP ...



...i aquí s’ha acabat el nostre 
treball

Hem descobert que, 
sense saber-ho, estem 
envoltats de minerals

“ELS MINERALS, 
DE LA TERRA A 

LA VIDA 
QUOTIDIANA”


