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Minerals al supermercat 

 

Els minerals són materials que es troben a 
la natura formant part de les roques. Hi ha 
molts minerals diferents. Alguns d'ells 
s’exploten per a usos comercials: per fer-
los servir directament o com a components 
d’alguns productes. Nosaltres, sense ser-
ne del tot conscients, en fem servir molts; 
els trobem a les joieries, als supermercats, 
a les farmàcies, a les drogueries, a les 
llibreries... i fins i tot a la sopa!  
Triem els minerals per fer servir en funció 
de les propietats que tenen; perquè aquella 
propietat ens és útil.  
En aquesta unitat de programació 
proposem una sèrie d’experiències, 
adreçades als nens i nenes del cicle 
superior de primària, perquè coneguin 
alguns dels minerals més freqüents d’ús 
quotidià i les propietats que tenen. ( extret de " Els minerals al supermercat" d'Eloisa Anglada ) 
 

Realització: 
El protocol presenta unes fitxes de treball 
per cada mineral, molt clares i 
entenedores. Una vegada assabentat 
l’alumnat del que es tractava d’investigar i 
llegida l’activitat, pràcticament no es 
necessitaven aclariments. Treballaven 
molt autònomament. 
De les 10 fitxes que recull el protocol, en 
vaig escollir 5, les que em van semblar 
més properes a l’alumnat i que alhora 
requerien d’un  material que es podia 
obtenir fàcilment. 
 
                        Un mineral…a la pica 
                        Un mineral…a la pell 
                        Un mineral…a l’estoig 
                        Un mineral…a la pissarra 
                        Un mineral…que rasca i 

poleix 

Organització: 
Vaig organitzar el material de manera que poguessin intercanviar-se les activitats (1/2 classe  i ½ classe), 
excepte en l’activitat del mineral a l’estoig, que ho varen fer tots alhora. 

 

Un mineral...a la pica! 

3 pots de sabó dels plats (Vim...) 
3 pots de sabó de la roba (Ariel...) 
3 trossos de calcita 
3 ampolletes de HCl diluït al 10% 
6 plaques de Petri 
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Per rentar els plats i les olles fem servir normalment 
detergent líquid, però quan hi ha massa brutícia 
enganxada fem servir un altre tipus de producte: un 
detergent en pols de color blanc. 
Aquest producte està fet d’una pols blanca i de petites 
partícules de 
detergent perquè netegi millor. Aquesta pols blanca 
permet arrossegar la brutícia enganxada però no fa 
malbé els estris de cuina. És una substància que té 
aquesta propietat: és més dura que la brutícia i més 
tova que els estris. La seva duresa és l’adequada per 
al que nosaltres necessitem.( extret de " Els minerals 
al supermercat" d'Eloisa Anglada )  

 

 

Un mineral... que rasca i poleix! 

3 trossos de quars 
3 trossos de calcita 
3 trossos de guix 
3 trossos de talc 
3 portaobjectes 
3 ganivets 
3 trossos de roba fosca 
etiquetes  petites  

Tots tenim a casa un tros de paper de vidre. Per què 
el fem servir? Per rascar i per polir. Què podem 
rascar o polir amb el paper de vidre? Aquells 
materials que són més tous que ell: paper, fusta, 
pintura, plàstic… El paper de vidre està fet amb 
paper, cola i la pols d’un mineral.(extret de " Els minerals al supermercat" d'Eloisa Anglada )  

 

Un mineral...a l’estoig! 

6 trossos de paper de vidre (000) 
25 llapis (el seu) 
6 cinta adhesiva 

El mineral que més utilitzeu el teniu dins 
l’estoig. A simple vista ningú no ho diria que és 
un mineral perquè està envoltat de fusta. És un 
mineral molt tou que quan es passa per sobre 
del paper deixa un traç negre. És tan tou que si 
el toquéssim amb els dits també ens els 
deixaria negres i perquè això no passi es 
recobreix amb fusta. .( extret de " Els minerals 
al supermercat" d'Eloisa Anglada )  
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Un mineral...a la pissarra! 

Guixos blancs i de color, de secció quadrada i 
rodona 
3 ClH diluït 
6 plaques de Petri 

A l’escola, d’aquest mineral n'hi ha a totes les 
classes. És tou, de color blanc i el fem servir per 
escriure a la pissarra. Malgrat que el coneixem 
amb el nom de guix n’hi ha de dos tipus: un que 
desprèn molta pols i un altre que no tanta. A la 
vostra escola potser només se’n fa servir un 
dels dos.( extret de " Els minerals al supermercat" 
d'Eloisa Anglada )  

 

 

Un mineral...a la pell! 
 
3 trossos de talc 
3 trossos de guix 
3 trossos de calcita 
3 trossos de roba fosca 

 

De petits contínuament ens empolsaven amb un producte fet d’un mineral que ens deixava ben 
emblanquinats i amb la pell molt suau. Aquest producte al aplicar-lo a sobre de la pell absorbeix la humitat i 
evita que aquesta s’irriti. 
Quin mineral hi ha en aquest producte? 
Aquesta pols està feta d’un mineral comú: el TALC. El talc és un mineral molt tou, un dels més tous, se li 
assigna la duresa més baixa, que és 1. Quan es tritura es converteix en una pols blanca i suau. S’utilitza en 
molts productes de perfumeria, de cosmètica, de farmàcia, com a suavitzant i com a lubricant. ( extret de " 
Els minerals al supermercat" d'Eloisa Anglada ) 
 

 


