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L’ALIMENTACIÓ  Cal alimentar-se per obtenir nutrients i energia per viure.  Caça 

  Primers  homínids  Aconseguien l’aliment directament de la natura  Pesca 

  Fa 10000 anys  Neix l’agricultura i la ramaderia.  recol·lecció  

   Conseqüència  L’home va començar a controlar la natura.  

 La nostra  Canvis a la dieta.   
       societat  Producció  TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA molt evolucionada i canviant  Procés de manipulació i transformació dels productes alimentaris. 

        d’aliments  Les societats desenvolupades han desenvolupat una indústria alimentària que s’encarrega de portar els productes alimentaris, més o menys manipulats, fins a les 

botigues i supermercats. 

   INDÚSTRIA  S’encarrega de l’obtenció,   transformació, conservació i distribució dels aliments   

     ALIMENTÀRIA  Pot ser artesanal o industrial. 
    Processos  SECTOR PRIMARI  Obtenció dels aliments de la natura. 

    Inclou  AGRICULTURA  Conjunt de tècniques de conreu mitjançant les quals la terra ens proporciona una gran 

quantitat de productes vegetals.   

    Productes per  l’alimentació humana i el bestiar  farmacèutica 

      matèries primeres per la indústria  tèxtil 

       química... 

    Terrenys  S’obtenen de la desforestació de la terra, és a dir, de la vegetació natural. 

      agrícoles   Cal que siguin adequats al seu conreu 

      Cal que siguin superfícies planes o fer un sistema de terrasses. 

  

        

      Funcions  Medi físic on les plantes queden subjectes mitjançant les arrels. 

        El sòl actua de magatzem de l’aigua i dels nutrients. 

      Requisits de la  SUBSTÀNCIES  provenen de la descomposició de  

     seva composició MINERALS les roques. 

        Classificació de sòls segons la mida 

de les partícules 

    SORRES  grosses 

         drenen massa l’aigua 

     LLIMS  mitjanes 

      ARGILES  petites 

       Quan plou fan una 

crosta que impedeix el  

     pas d’aigua i dificulta el  
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            Requisits de la       creixement d’arrels 

L’ALIMENTACIÓ   La nostra Producció  INDÚSTRIA   Processos SECTORR                AAA   seva composició        SUBSTÀNCIES   provenen de les restes de vegetals ,,,                   

                     societat      d’aliments  ALIMENTÀRIA    PRIMARI               GGG               continuació       ORGÀNIQUES   restes d’animals i microorganismes 
  continuació   continuació      continuació       continuació          continuació                         RRR                  morts. 

                                 III              aporta els nutrients que necessita la  

                        CCC               planta. 

      UUU      Tipus  HUMUS  d’origen vegetal 

      LLL        al terra es atacat per  

      TTT        microorganismes i forma una 

                  UUU                        massa negra homogènia. 

              RRR       FEMS  d’origen animal. 

     AAA   MICROORGANISMES i AIGUA 

    ARADA  Innovació tecnològica de l’agricultura des de fa uns 5000 anys. 

     continuació   Les primeres eren arrossegades per animals o,  fins i tot, humans, actualment, 

per  tractors 

   Un element en forma de punxa tallava el terreny i feia solcs, modificacions 

posteriors fan que solqués, remogués la terra i elimini les males herbes. 

     REG  L’aigua quan cau al terra dissol els nutrients que són absorbits per les arrels. 

       Aigua de pluja recollida en construccions especials per aquesta finalitat 

(embassaments, canals, sèquies,) 

        Aigües subterrànies, extretes mitjançant pous, sínies o altres mecanismes de 

bombeig. 

  Les necessitats d’aigua depenen molt del tipus de cultiu, el terreny i el clima 

  mètodes  SUPERFÍCIE  Calen sèquies per transportar l’aigua fins al conreu. 

     L’aigua corre lliure per inundar el conreu, o bé, uns 

reguerons. 

   ASPERSIÓ o PLUJA ARTIFICIAL  Llença aigua polvoritzada 

     Sistema d’economització d’aigua i 

costoses instal·lacions 

     Sistema d’irrigació més utilitzat 

    DEGOTEIG o MICROIRRIGACIÓ  Dipositar una petita quantitat d’aigua 

a cada planta 

       el sistema més eficient en plantes 

amb molta separació. 
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  continuació  CONREUS  tipus segons  HERBACIS  La planta té una vida de mesos o de pocs anys. 

L’ALIMENTACIÓ   La nostra Producció  INDÚSTRIA   Processos SECTOR             AAA       els vegetals   Atenció individualitzada 

                    Societat    d’aliments ALIMENTÀRIA    PRIMARI              GGG         tipus  INTENSIU  LLEGUMS: mongetes, soja, 

   continuació   continuació   continuació  continuació   continuació    RRR        cigrons, llenties, cacauets, 

          III          faves i pèsols. 

 CCC      TUBERCLES: patata, moniato i  

 UUU       mandioca. 

 LLL      HORTALISSES: tomàquet, 

 TTT     pebrot, carbassó albergínia, 

            UUU               carbassa, enciam, espàrrec,  

            RRR                  cogombre, pastanaga, coliflor,  

            AAA                  col i ceba.  

      EXTENSIU  Atenció menys continuada, 

limitada quasi a sembra i 

recol·lecció. 

        Densitat de plantació elevada. 

       CEREAL  alimentació humana 

base. 

        el 70% dels cultius 

    blat, arròs, blat de 

moro, ordi, civada, 

sègol,... 

   FARRATGES alimentació del 

bestiar(alfals) 

  ARBORIS  Arbres (com l’olivera) o arbusts(com la vinya) 

   Vida productiva llarga i gran separació entre els 

individus (cura individualitzada). 

 Presseguer, ametller, prunera, cirerer, caqui, 

pomer, perer, nesprer, taronger, mandariner, 

figuera, noguera, avellaner i bananer. 

  Als països tropicals: te, cafè i cacau. 

    tipus  SECÀ  Obtenen l’aigua de la pluja, no cal regar-los. 

   segons el reg  REGADIU  Són més productius perquè no depenen només de 

l’aigua de pluja 
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    PLAGUES  Són els enemics( insectes, fongs, males herbes..)que poden arribar a 

malmetre la collita. 

L’ALIMENTACIÓ   La nostra Producció  INDÚSTRIA   Processos SECTOR      AAA    PLAGUICIDES Desenvolupats per la indústria química per eliminar paràsits 

  continuació         Societat   d’aliments     ALIMENTÀRIA continuació     PRIMARI       GGG        O PESTICIDES  Tipus  INSECTICIDES  contra insectes i altres animals 

       continuació       RRR         paràsits. 

   continuació   continuació   continuació          III      FUNGICIDES  per tractar els fongs. 

      CCC     HERBICIDES  per l’eliminació de males herbes. 

      UUU   L’ús abusiu ha provocat  contaminació creixent del medi  

                  LLL                      ambient i dels productes a consumir. 

       TTT  LLUITA BIOLÒGICA  Utilització de plantes o varietats resistents a la plaga i  

                     UUU      d’enemics naturals dels organismes causants de la plaga,  

       RRR  L’ADOBAMENT  Restituir els nutrients esgotats per la collita anterior, alhora que  

                     AAA      prepara el terreny per la plantació. 

      Tipus d’adobs  NATURAL o ORGÀNIC FEM  barreja d’excrements de bestiar 

i palla. 

       TERRA DE BOSC  TORBA  fusta 

descomposta. 

      continuació      LLOTS  dels 

marges de rius i pantans. 

        COMPOST  matèria orgànica en 

descomposició barrejada amb terra i 

calç.  

        SINTÈTICS o QUÍMICS  NITROGENATS  permeten restituir    

          O FOSFÒRICS     els nutrients per al  

             desenvolupament de les plantes 

         POTÀSSICS  mantenen el sòl en  

           i  CÀLCICS condicions òptimes pel  

        desenvolupament de  

        l’agricultura. 

           Han permès un  

         augment de la producció. 

          Contaminen el medi  

       ambient. 
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     LA SEMBRA  Introducció de les llavors o els esqueixos en el sòl, actualment es fa amb 

sembradores. 

   continuació   La intensitat del conreu vindrà determinada per la distància entre les  

     plantes. 

L’ALIMENTACIÓ   La nostra Producció  INDÚSTRIA Processo SECTOR                               AAA    PLANTER  sembra de llavors en un altre lloc i trasplantat  

  continuació                   Societat   d’aliments ALIMENTÀRIA  continuació PRIMARI              GGG  posteriorment al camp de conreu.   

   continuació continuació   continuació   continuació                                        RRR  RECOL·LECCIÓ  La presència de les màquines ha anat augmentant en aquesta tasca.  

                                             III   En els cereals tot està mecanitzat. 

                                  CCC  EL TRACTOR  Eina imprescindible que s’utilitza quasi en totes les tasques aplanar el  

              UUU    terreny, transportar mercaderies, llaurar, sembrar, fumigar, adobar,  

              LLL    recol·lectar, etc. 

              TTT  Ha ajudat a la mecanització de sembradores, trituradores, segadores, 

                                          UUU    desgranadores o motocultors. 

                RRR  EXPLOTACIÓ FORESTAL SILVICULTURA  Conjunt de tècniques per l’explotació  

                AAA      comercial dels boscos. 

         Cal tenir en compte el paper mediambiental   

           que juguen. 

           Tipus  De plantacions d’arbres amb objecte  

           comercial. 

         Explotació de boscos o selves  

     preexistents. 

    RAMADERIA TRASHUMÀNCIA  Inicialment el bestiar s’alimentava  dels camps no cultivats que 

envoltaven els poblats i a l’hivern es retornava el bestiar a les valls. 

      Actualment, s’acostuma a criar   acumulat en sitges 

        el bestiar en granges i s’alimenta de  FARRATGES  fresc 

       PINSOS  fabricats a partir de farratges 

                           farines de peix, carn o vegetals. 

     És el conjunt de tècniques de cria de bestiar per obtenir matèries primeres per a 

l’alimentació humana i per la indústria. 

      Antigament el bestiar tenia un ús important a l’agricultura. 

     Espècies   BOVINS  Bous i vaques. En altres indrets també es crien búfals.  

              Domesticades   S’obtenen  aliments carn, llet i els seus derivats. 

        pells matèria prima per calçats ,vestits, marroqu 

         fems 
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L’ALIMENTACIÓ   La nostra Producció  INDÚSTRIA Processo SECTOR  RAMADERIA    EQUINS  Cavalls, ases i muls.    

  continuació                 Societat   d’aliments ALIMENTÀRIA     continuació   PRIMARI  continuació     Durant molts anys han estat el mitjà de transports, ara als  

països desenvolupats han quedat relegats a pràctiques 
esportives i lleure. 

   continuació   continuació      continuació       continuació     També s’explota la seva carn per alimentació. 

      PORCINS  A Catalunya, principal font econòmica al sector ramader. 
      OVINS   Importància per la seva carn i la llana. 

     CAPRINS   Important per la seva carn. 

    CONILLS   En algunes varietats, també, s’aprofita la pell ( conills d’angora). 

     AVIRAM  Gallines, pollastres, galls dindis, ànecs, oques, guatlles i faisans. 

     Explotacions  PASTURATGE   S’utilitza per al bestiar boví, equí i oví durant els mesos càlids. 

        És el sistema més sa i econòmic d’alimentar el bestiar i el que dóna 

millor qualitat de carn. 

        Implica moltes vegades la transhumància.   

       ESTABULACIÓ    Permet la cria intensiva d’animals mitjançant, generalment, 

pinsos preparats. 

      ,Els aliments tan concentrats donen molta energia als animals i 

fan que s’engreixin ràpidament i que la qualitat de la carn no sigui 

tan bona. 

       Sistema preferit per a la obtenció de llet, ous i llana. 

        Porcins   PURINS  Excrements de porcs. 

        Recollits en recipients d’on s’eliminen amb 

aigua a pressió. 

        CONTAMINACIÓ D’AQÜÍFERS CURSOS  

              D’AIGUA  Els I residus líquids es 

traslladen al camp,        per 

adobar, I amb tractors cisterna.  

         Es comencen a posar plantes 

de tractament de purins. 

      CRIA EN PRATS TANCATS   Permet activitat física als animals i alimentació natural 

         La presència de menjadors supleix la manca de 

farratge quan escasseja. 

         Típics de bestiar boví i cavalls. 

      CRIA EN CORRALS AMB DEIXALLES  E s limita a la cria domèstica, actualment, la 

producció intensiva  és a granges. 

      Porcs, conills, galls i gallines. 
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L’ALIMENTACIÓ   La nostra Producció INDÚSTRIA Processo SECTOR  RAMADERIA Desenvolupaments  ENGINYERIA GENÈTICA  ha permès seleccionar i millorar races  

  continuació                   Societat   d’aliments ALIMENTÀRIA    continuació   PRIMARI       continuació       científics especialitzades (ovelles en llana o carn) 

                continuació   MECANITZACIÓ DE GRANGES  Ramaderia intensiva  màxim rendiment i 

mínim esforç. 

       CONEIXEMENTS VETERINARIS   Desenvolupament de vacunes contra 

malalties greus i infeccioses. 

                             Permès criar quantitat d’animals en granges 

     CONEIXEMENT SOBRE NECESSITATS NUTRITIVES DELS ANIMALS  Elaboració de pinsos més adequats 

per millorar la producció. 

   PESCA   Obtenció d’aliments tant de les aigües continentals com marines. 

    Hi ha molt grups d’animals que s’utilitzen com a aliments: peixos, mamífers, mol·luscs, crustacis, etc. 

    Activitat majorment recol·lectora doncs no es té cura ni de la seva reproducció ni del seu creixement. 

    Fins que no es van desenvolupar tècniques de conservació ha estat una activitat local pel curt període de 

manteniment de la seva carn. 

    Tipus  COSTANERA   A prop de la costa  

      Anxoves, gambes i llagostins 

      Sol ser una indústria petita amb petits vaixells que tornen a port diàriament. 

     ALTURA   Es desenvolupa a milers de quilòmetres de la costa. 

       Captura tonyines, balenes, etc. 

      Requereix grans vaixells que acostumen a pertànyer a grans companyies per les 

grans inversions que requereixen 

      Els bancs de peixos es localitzen amb sonars,  avions i helicòpters. 

      Les flotes fan campanyes de mesos en vaixells factoria on es realitza el procés de 

manipulació i arriben a port amb el producte conservat i fins i tot envasat. 

      FLUVIAL  Es practica en aigües continentals o dolces. 

     Tipus segons les aigües    CORRENTS  S’obtenen espècies com els salmons, 

les truites i els barbs. 

         ESTANCADES  Destaquen les carpes i tenques. 

         SALABROSES  Destaquen anguiles i mol·luscs. 

    Les espècies que es capturen poden ser que passin part de la seva vida al mar i 

part a aigües continentals (esturions, salmons i anguiles) i d’altres que passen la 

vida a aigües dolces ( truites i carpes). 

    Tècniques  ORMEIG  eines utilitzades com són canyes, palangres, arpons, nanses i xarxes. 

    Tipus  CANYA I HAM    Des del litoral o des d’embarcacions. 

        El peix queda atrapat a l’enganxar-se l’ham, amagat dins d’un esquer. 

      Caràcter esportiu i les peces es destinen al consum propi. 
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L’ALIMENTACIÓ   La nostra Producció  INDÚSTRIA Processo SECTOR   PESCA  Tècniques  PALANGRE  Corda llarga que se submergeix a diferent alçada, d’aquestes surten altres  

  continuació                   Societat   d’aliments ALIMENTÀRIA     continuació   PRIMARI        continuació                      Tipus      més primes amb un ham a l’extrem. 

 continuació  continuació   continuació   continuació   Es deixa submergit unes quantes hores i després es retira amb tots el 

peixos que han picat. 

     S’utilitza per pecar espècies com el besuc, el congre i el lluç. 

     NANSA  Espècie de cistella, on es posa dintre un esquer, amb una mena d’embut que 

permet l’entrada dels peixos, però no la sortida. 

     S’utilitza per capturar marisc. 

    XARXES FIXES  Es situen pròximes a la costa durant hores i després es recullen. 

     Els peixos queden enganxats ales xarxes o conduïts per les xarxes fins 

un parany on queden atrapats. 

     S’utilitza per espècies com els llobarros, tonyines i orades.  

     TÈCNICA D’ENCERCLAMENT  Xarxa en posició vertical mitjançant un sistema de ploms i 

boies que quan es detecta un banc de peixos s’encerclen 

mitjançant una o dos embarcacions i queden tancats en 

una mena de bossa que es puja per buidar-la. 

       Es capturen espècies com el verat, les sardines i les 

tonyines. 

    D’ARROSSEGAMENT  S’enfonsa una xarxa en forma de bossa que s’arrossega pel fons 

marí per embarcacions. 

      Quan la bossa està plena es puja per buidar-la. 

      Danya molt el fons marí  ja que arrossega tots els peixos, crustacis 

i flora que es troba al fons. 

     PESCA A L’ENCESA O PESCA A LA LLUM  A les fosques moltes espècies són atretes per la 

llum. 

      Antigament eren teies i ara són potents focus 

de llum. 

    L’AQÜICULTURA   Es desenvolupa en instal·lacions comparables a granges d’animals. 

     Controla tot el procés de cria dels animals, des de la reproducció fins a la 

recol·lecció. 

     Tipus  PLATAFORMES DE CRIA DE MOL·LUSCS   Es dipositen en malles que s’introdueixen 

al seu medi natural. 

       Es retiren quan han assolit una mida 

comercial. 

       PISCIFACTORIES    Permeten la reproducció i l’engreix de diferents espècies de 

peixos , especialment d’aigua dolça (salmó i truita). 
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L’ALIMENTACIÓ   La nostra Producció  INDÚSTRIA    Processo    SECTOR SECUNDARI  Transformació de la matèria primera en el producte elaborat i la seva conservació.  

     continuació       Societat   d’aliments ALIMENTÀRIA     continuació   En el cas del productes frescos la indústria alimentària es limita a l’envasament,. Transport i distribució. 

   continuació   continuació     continuació    En altres casos, com la llet , la manipulació consisteix en allargar el temps de conservació. 

       Les indústries conserveres manipulen el producte de manera que pugui mantenir-se comestible llarg temps  

       Escorxadors per esquarterar els animals  i distribuir-los. 

      SECTOR TERCIARI  És el responsable de l’emmagatzematge, distribució i venda dels productes alimentaris 

      En tots els processos cal seguir estrictes normes sanitàries per a què els aliments arribin en condicions òptimes. 

 EL VESTIT  L’ésser humà és l’únic animal que es vesteix. La resta d’animals estan adaptats al medi  on viuen. 

  L’home, els seus orígens són a les selves càlides del continent africà però ha viscut a tots els indrets per la qual cosa, ha cobert amb vestits els seu cos per protegir-se del fred o la calor. 

  Funcions   Caràcter màgic , cultural o religiós 

   Cobreix les necessitats d’ornamentació per provocar diferents emocions en els altres: admiració, por, respecte, poder, etc. 

   El sentiment de pudor fa que les persones utilitzin les robes per cobrir-se. 

   Actualment   els uniformes ens diuen la funció social de cada persona: bomber, guàrdia urbà, policia, etc. 

    La forma de vestir ens diu l’estil de vida, situació econòmica i social: hippies, punkies, executius, militars, ets. 

  Durant la prehistòria els homes es protegien amb les pells dels animals que caçaven o anaven pràcticament nus. 

  Els primers teixits van ser fibres vegetals i no fou fins més tard que no es començar a filar els pèls dels animals  

   A finals del s.XIX apareixen les primeres fibres sintètiques. 

  Evolució de la confecció    La invenció de l’agulla va permetre el naixement de la confecció, elaborant faldilles, sabates, etc. 

   Es filaven a mà o amb instruments molt rudimentaris  els telers consistien en bastidors molt senzills amb fils tensats que es creuaven amb altres. 

   S.XII o XIII s’inventa la roda de filar a l’Índia que va permetre obtenir millor fil i va esdevenir un estri dels habitatges. 

  INDÚSTRIA  TÈXTIL   Anglaterra, 2ona meitat s. XVIII   Van néixer petites indústries de caire familiar que van incorporar els avanços tecnològics: nous telers, màquina de vapor, etc. 

     Base de la Revolució industrial  La gran demanda de productes va obligar a construir indústries cada vegada més grans i es van muntar edificis per ser fàbriques 

tèxtils. 

    Fins la meitat del s.XIX  Les novetats tecnològiques van experimentar un gran creixement  Augment de producció amb poca mà d’obra. 

     La indústria química va subministrar noves fibres sintètiques. 

    Segona meitat S.XX  Revolució electrònica que ha permès obtenir més volum de teixits i de qualitat superior. 

    Procés tecnològic  Preparació de la fibra per la filatura 

     Filatura  És el procés que permet l’obtenció de fils. 

     Obtenció del teixit a partir del fil  En el cas del gènere de punt, el fil s’enllaça entre si per obtenir la peça de roba. 

     Acabament dels teixits   Permeten obtenir unes millors qualitats i presentació del teixit  Substàncies que repel·leixen la brutícia, teixits 

antiarrugues, etc  

     Tintura i/o estampació del teixit   La tintura permet obtenir teixits de diferents colors. 

      L’estampació consisteix en la impressió de dibuixos i imatges en els teixits. 

   CONFECCIÓ   Inclou l’elaboració de les peces de roba a partir dels teixits. 

 Fins a finals del s.XIX  Té un caire artesanal. Els sastres i les modistes confeccionaven els vestits a mida als seus tallers  Eren qui marcaven les modes. 

  Màquina de cosir (patent del 1830)  Transforma i fa que s’expandeixi la confecció al llarg de la 2ona meitat del s.XIX  
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 EL VESTIT  INDÚSTRIA  CONFECCIÓ  Processos  Tallar el teixit 

 continuació  continuació  continuació    Cosir la peça de roba. 

  Fer ela acabaments  traus del botons, cosir botons, etc. 

 La MODA  Marca les tendències en la forma de vestir i en els complements. 

  L’alta costura  Confeccionada per modistes de prestigi i prohibitiva per a la gran majoria de persones. 

  Prêt-à-porter  Segueix les tendències de l’alta costura a preus assequibles. 

  Factors que han influït  Evolució dels materials 

   Tecnologia de cada època 

   Posició social 

   Tradicions, cultures i codis sexuals. 

  L’HABITATGE  Refugis dels humans per tal de viure, protegir-se, descansar i tenir cura de la descendència. 

   Fa uns 40.000 anys després de la darrera glaciació la Terra va començar a refredar-se i els homínids van haver de buscar refugi i fabricar els primers habitatges, molt d’ells fàcils 

de desmuntar i transportar  en busca d’aliments. 

  L’evolució  Al Neolític comencen les cabanes fixes fetes de tronc i branques i fulles i pells d’animals, tota ella compactada mitjançant el fang i amb forma rodona 

   L’agrupació de cabanes va donar pas als poblats o viles  Conseqüència  Adequació del espais comuns  Naixement de l’URBANISME 

    Aparegueren edificis destinats a altres usos: esglésies, magatzems, ... 

  Amb la TOVA (maó fet de fang i palla i deixat assecar al sol que va permetre construir murs més alts i resistents) es podien construir cases de dues plantes i un foc central permetia 

l’escalfament de l’habitatge i el cuinar. 

  s.IV-I aC Els grecs  Domini de les tècniques de la construcció 

  Els romans van perfeccionar encara més les tècniques de construcció. 

  Fins el s.XIX els materials emprats per construir l’estructura dels edificis, parets i pilars, eren bàsicament fusta, pedra o bé materials obtinguts de la terra, com les toves o els 

maons. 

  A partir del s. XIX l’estructura dels edificis es construeix bàsicament d’acer i de formigó armat. 

   Cal que cobreixi les necessitats de l’home i controli el medi ambient  Tenir un lloc per descansar 

   Permetre la higiene personal, neteja d’aliments i roba  Cal un accés d’aigua i eliminació de residus i desguàs. 

   Emmagatzemar i permetre l’elaboració i ingestió d’aliments 

    Desenvolupar activitats d’oci i de treball  jugar, parlar, organitzar-se,... 

  Mantenir condicions ambientals agradables  sistemes de calefacció, aire condicionat, aïllaments acústics, il·luminació,... 

   Protecció 

   Comunicar-se amb l’exterior  sistemes de televisió, telefonia, ... 

  Parts de la construcció   Estructura  Inclou els fonaments i l’estructura externa que sosté l’edifici 

   Tancament  Parets, envans, sostres, etc. 

   Recobriment de les parts interior  per tal de protegir-les de l’erosió o bé per guarnir-les. 

   Instal·lacions  aigua, gas, electricitat, telefonia, etc. 

  MATERIALS  DE  CONSTRUCCIÓ   PEDRA NATURAL  Bastant utilitzat per la seva resistència  i la seva abundància en la natura 

   Les més utilitzades són el marbre, el granit i la pissarra. 
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  L’HABITATGE   MATERIALS  DE  CONSTRUCCIÓ   PEDRA NATURAL  DERIVATS  en molts casos han substituït a la pedra en el procés de construcció 

               continuació  Són la calç, el guix i el ciment que permeten fabricar   MORTER   DE CALÇ  calç + sorra + aigua 

  continuació      DE CIMENT  ciment + aigua + sorra 

      MIXT  amb tot dos. 

       S’utilitza per  unir altres materials de construcció 

(maons, totxanes, pedres, rajoles, etc.) 

        emplenar espais buits.   

   

      barrejat amb sorra fina permet fer 

superfícies llises com paviments. 

      FORMIGÓ   Ciment porland + grava + sorra + aigua 

      Es diposita en motlles de fusta, generalment, que un 

cop assecat es retiren quedant el formigó formant la 

paret, el pilar o l’estructura desitjada. 

      ARMAT  A l’interior es col·loquen barres d’acer per 

poder resistir les construccions actuals. 

   MATERIALS CERÀMICS   La terra convenientment tractada i cuita permet elaborar materials com maons, totxanes, teules, rajoles i porcellanes. 

    BÒBILES   Instal·lacions especials on es couen les barreges de terres d’origen argilós. 

   FUSTA    La seva funció a anat canviant, avui dia té un paper merament decoratiu (com el parquet), fabricar portes i finestres. 

    Problema   Amb el temps si no està protegida pot deteriorar-se per l’acció de fongs, insectes (corcs  i  termites) i les inclemències del temps. 

     METALLS   Al principi només s’utilitzaven per les canonades, però a finals de s.XiX es construïen edificis pràcticament d’acer (típic les estacions de trens i els 

mercats, la Torre Eiffel,..) 

   VIDRE   S’obté a partir d’una barreja de minerals de sílice fosos. 

    S’utilitza a les finestres i com element decoratiu. Actualment, com element de tancament en edificis alts amb estructura d’acer. 

    VITRALLS  Vidres de colors units per una junta de plom o d’algun altre mineral. 

   PLÀSTICS   No es comença a fabricar fins el s. XX 

    S’utilitza per construir revestiments, marcs, persianes, canonades, portes, baranes i com aïllant elèctric (fil elèctric), tèrmic i acústic (porexpan) 

   PINTURES   Funcions   Protegir els materials que recobreixen 

      Element decoratiu 

    Formades per pigments, substàncies que els donen color, i un medi en el qual estan dissols els pigments. 

    Tipus segons el medi de la dissolució   A L’AIGUA 

       A L’OLI 

   LATRES MATERIALS  TELA ASFÀLTICA   S’obté del petroli i és un material altament impermeable 

       S’utilitza per cobrir teulades i evitar filtracions d’aigua 

      SILICONES  Són molt bons aïllants elèctrics i de la humitat 

       S’utilitzen per segellar juntes. 


