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Materials 3 

Materials a la cuina 
GUIA PER AL PROFESSORAT 

 
 
 
1. De quins materials eren els estris de cuina? Quins problemes tenien? 
Principalment terrissa, molt poc coure, ferro i plom,  i molt poc vidre . 
 
Tot seguit, pensa en com era una cuina quan els teus avis tenien la teva edat, 
quan hi havia molt pocs plàstics i molt pocs electrodomèstics. Han canviat 
moltes coses? Quines? 
 
Els cubells eren metàl·lics. Hi havia coure i ferro colat. No hi havia plàstics. Hi 
havia molts objectes de fusta. La terrissa dominava sobre la porcellana. No hi 
havia duralex o altres ceràmiques especials. Gairebé no hi havia 
electrodomèstics. Es triturava, barrejava, molia i trinxava  per acció 
mecànica dels estris de cuina moguts amb la força manual. 
 
4. Ompliu un quadre a tres columnes per resumir les idees sobre aquests 
canvis: 
 

Material amb què s’ha construït  
Funció a la cuina 
 

Fa 500 anys Fa 100 anys Ara 

Contenir aigua 
 

terrissa Terrissa, vidre Terrissa, vidre, 
metall, plàstic 

Servir el menjar 
 

terrissa Terrissa, metall,  Terrissa, vidre, 
metall, plàstic. 

Cuinar 
 

terrissa Terrissa, metall,  Terrissa, ceràmica,  
metall, vidre  
especial.  

 
 
 
Els minerals com a matèries primeres 
 
El treball amb els  quaderns virtuals sobre minerals i sobre gas natural són 
complementaris. El programa es pot treballar en línia prement el botó 
“engega’l” o bé descarregar-lo a l’ordinador prement el botó “instal·la’l a 
l’ordinador”. 
 El quadern Utilitat dels minerals serveix per relacionar els minerals amb els 
metalls que s’obtenen a partir d’ells. 
 
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/utilitat_minerals_ca 
Quadern virtual Utilitat dels minerals 
Autor: Lluís Ugedo lugedo@xtec.cat  
http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=153  
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Per tenir una petita noció sobre l’ús del gas natural com a recurs energètic 
pots treballar el quadren virtual Gas natural 
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/travelingbypipes_ca 
Quadern virtual Viatjant per la canonades 
Autor: A. Serrallonga aserrall@xtec.cat  
http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=195
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