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LA NATURA 

 obtenim 

PRIMERES MATÈRIES  classificació   VEGETAL  suro, fusta, cautxú, goma i fibres tèxtils 

  ANIMALS  cuir, fibres tèxtils (llana i seda) 

  MINERALS  s’obtenen de la terra o del subsòl: sorres, argiles, roques,... 

 moltes pateixen processos complexos de transformació  s’obté més quantitat i diversitat d materials. 

      MATERIALS  tipus  NATURALS  s’aprofiten els residus. 

   ARTIFICIALS  fabricats a la indústria química. 

  propietats  RESISTÈNCIA  resistir forces sense trencar-se. 

   DURESA  segons amb que es ratllen, es classifiquen en DURS o TOUS. 

   TENACITAT  quan no es trenca si rep cops. 

   ELASTICITAT  si recuperen la seva forma desprès d’haver estat deformats. 

   MAL·LEABILITAT  posar-lo en forma de capa fina sense que es trenqui. 

   DUCTILIDTAT  es poden donar forma de fil sense que es trenqui. 

   DENSITAT  quocient entre MASA/ VOLUM. 

   CONDUCTIVITAT  ELÈCTRICA  deixa passar el corrent elèctric. 

    TÈRMICA  propaga la calor. 

  FUSTA   s’obté del tronc de diferents arbres  hi ha varietat de tipus i característiques. 

  d  ha estat explotada des de l’antiguitat. 

  e  composició  50% cel·lulosa 

  r   30% lignina  li dóna rigidesa. 

  i   20% resines, midó i sucres.  es tritura per fer PASTA DE PAPER 

  v  procés d’extracció  TALA  DESBRANCAMENT  SERRADORA   es talla en TAULONS 

  a  propietats  resistent  o altres derivats de la fusta. 

  t     densitat menor que l’aigua (quasi totes)  sura  

     aïllant de la calor i l’electricitat. 

  p   lleuger i fàcil de treballar 

  r   porós  absorbeix (s’infla) i elimina l’aigua, Cal pintar-la i envernissar-la. 

 i  múltiples aplicacions  construcció de mobiliari. 

  n  fabricació d’objectes. 

  c  com a combustible 

   i  tipus  NATURALS  directament de la serradora. 

 p  MANUFACTURADES   AGLOMERATS   petits fragments de fusta mesclats i premsats 

  a    recoberts amb xapa plàstica  fòrmica o melamina 

  l    CONTRAPLACATS  làmines de fusta encolades entre si 

     TABLEX  semblant a l’aglomerat però més prim 

    té una cara rugosa i una altra polida i brillant 

  PAPER   el pergamí va quedar totalment anul·lat perquè era més fàcil de fabricar el paper. 

   es fabrica a partir de PASTA DE CEL·LULOSA  s’obté triturant fusta i desfent-la en aigua i productes químics 

     reciclant paper 

  és un procés continu  entren els materials amb cel·lulosa i surt el paper 

   ús  suport de la comunicació  revistes, llibres, quaderns,... 

    neteja 

    embalatge i decoració 

    paper moneda 

   propietats  tou, lleuger, aïllant i bon absorbent de la humitat 

  FIBRES TÈXTILS  Tots aquells materials que es poden transformar en fils (FILATURA)  el seu tramat forma TEIXITS 

    tipus   NATURALS d’origen  VEGETAL  COTÓ  originària de l’Índia 

        s’extreu del fruit del cotoner 

        fresc, resistent, flexible, absorbent, còmode de  

          portar, tendència a encongir-se i arrugar-se. 

        aplicacions  tovalloles, llençols, material  

             sanitari i peces de vestir 

       LLI  s’obté de la tija del lli 
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    MATERIALS       FFF IIIBBBRRREEESSS   TTTÈÈÈXXXTTT IIILLLSSS       ttt iiipppuuusss       NNNAAATTTUUURRRAAALLLSSS    ddd ’’’ooorrr iiigggeeennn    VVVEEEGGGEEETTTAAALLL       LLLLLL III     aïllants, per tant fresques, absorbeix els líquids 

             però s’arruguen molt 

        aplicacions  tovalloles, llenceria i roba de llar 

      ANIMAL   LLANA   del pèl de ovelles, llames, moltons, conills, etc. 

        capacitat aïllant i d’absorció d’humitat 

        aplicacions  roba d’abric 

       SEDA  originària de Xina 

        s’obté del capoll de les erugues de seda. 

        teixits de gran suavitat, lleugeresa i elasticitat 

        aplicacions  fulards, corbates, etc. 

      MINERAL  AMIANT  s’obté de l’amiant 

        aïllant de to i electricitat, resistent als àcids 

        és tòxica la seva inhalació, per això ara està  

          molt  limitat el seu ús 

       altres  aplicacions  vestits de bombers, astronautes 

         vestits molt pesats  

    ARTIFICIALS  NO SINTÈTIQUES    s’obtenen a partir de primeres matèries(de la natura) 

       que cal separar o transformar 

      RAIÓ i VISCOSA  es tenyeixen amb facilitat 

       es barregen fàcilment amb fibres  

           naturals (llana i cotó) 

       FIBRES COMBINADES  més econòmiques 

     SINTÈTIQUES  a partir de materials que no trobem a la natura 

      solen fabricar-se de derivats del petroli 

      obtenció mitjançant tractaments químics 

      baix cost front les naturals 

      propietats   resistència, impermeabilitat, elasticitat, no 

      s’arruguen ni s’encongeixen 

       costen de tenyir i provoquen en algunes  

          persones reaccions al·lèrgiques 

      NILÓ  resistent, elàstica, suau i asseca ràpidament 

       aplicacions  mitges, anoracs, paracaigudes, etc. 

      TERGAL o  fibra molt inflamable que no s’arruga 

       POLIÈSTER  molt poc absorbent i s’asseca ràpidament 

      ACRÍLICA  resistent, suau i molt flexible 

       aplicacions  tapisseries, roba d’esport i  

        peces lleugeres 

      LICRA  molt resistent i flexibles 

       aplicacions  llenceria i vestits de bany 

  CUIR  sense ser una fibra tèxtil va ser un dels primers materials que l’home va utilitzar per protegir-se del fred 

   propietats  molt resistent, flexible i aïllant de la humitat 

   aplicacions  sabates, marroquineria i instruments musicals 

  METALLS el seu descobriment va suposar una autèntica revolució per la humanitat  fabricació d’estris per la vida 

   ALIATGE  mescla de dos o més elements, un dels quals ha de ser un metall. 

    millora les propietats del metall que els formen 

    la majoria de les coses metàl·liques que ens envolten estan fetes d’aliatges 

    hi ha més de 50 metalls diferents i encara més d’aliatges 

   ESTAT PUR  alguns minerals, com l’or o la plata, es troben purs a la natura 

   MINERALS  és com es troben la majoria de metalls combinats amb altres elements 

    formats per   MENA  mineral que té utilitat econòmica 

     GANGA  material que acompanya a la mena, sense massa o cap valor 

   METAL·LÚRGIA  conjunt de processos que permeten extreure els metalls d’un mineral. 

    aquests processos requereixen una quantitat important d’energia 

   propietats  sòlids a temperatura ambient, a excepció del mercuri 

    lluents apreciats per objectes decoratius joies, escultures, etc.) 
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    MATERIALS  MMMEEETTTAAALLLLLLSSS      ppprrroooppp iiieeetttaaatttsss     bons conductors  d’electricitat  fils elèctrics    

     de calor  estris de cuina 

    opacs a la llum 

    molt resistents, durs, tenaços, mal·leables i dúctils 

    alguns són atacats per l’oxigen de l’aire i la humitat produint òxids (rovell)  

     cal protegir-los amb pintures antioxidants o recobriments plàstics 

   METALLS NOBLES    els que no s’alteren amb l’oxigen  OR, PLATA i PLATÍ 

    aplicacions  joieria  i objectes de valor 

    FERRO  un dels més abundants a la natura 

    color gris brillant, es rovella amb facilitat agafant color marró 

    en estat pur és poc resistent i no té gaires aplicacions 

    utilitats  ornamentals (canelobres, reixes,...) i per fabricar armes. 

    aliatges  ACER  ferro + carboni 

      molt més resistent 

      tipus segons la proporció dels seus components 

      ACER INOXIDABLE  coberteries, instruments quirúrgics, etc 

      FERRO COLAT O FOSA  per fabricar peces que han de suportar  

         grans pressions o de formes complicades 

      tapes de clavegueram, xarxes de distribució 

   COURE  molta utilitat com a conductor elèctric (fil i material elèctric) i de calor (fabricació de calderes) 

    aliatges  BRONZE  coure + estany, el més antic que es coneix 

      aplicacions  medalles, filferros, coixinets i campanes per la sonoritat 

     LLAUTÓ  coure + zinc 

      el seu color groguenc recorda el color de l’or 

      fàcil de treballar i bon conductor 

      aplicacions  aixetes, mànecs de portes, connexions elèctriques, etc. 

   ALUMINI  metall molt lleuger i alhora molt resistent 

    bon conductor 

    resistent a la corrosió 

    aplicacions  fabricacions d’avions, trens i altres carrosseries 

      recipients de cuina (paelles, cassoles, ...) 

      portes, finestres, senyals de tràfic,... 

      paper d’alumini per la conservació d’aliments 

   ESTANY  color blanc-grisós, molt tou mal·leable i amb bona resistència a la calor 

    baix punt de fusió fa que s’utilitzi per soldar components elèctrics. 

    aplicacions  recobriment de metalls corrosibles com l’acer  LLAUNA  

   ZINC  metall blanc-blavós i resistent a la corrosió 

    aplicacions  FERRO GALVANITZAT  capa protectora que se’l dóna a metalls com el ferro 

      teulades, canals i objectes sotmesos a la pluja, etc. 

   PLOM  color gris-blavós, molt dens, mal·leable i amb gran resistència a la corrosió 

    capacitat per absorbir radiacions 

    aplicacions  objectes que es troben en ambients corrosius 

     protector dels raigs X i de les radiacions radioactives 

  VIDRE  es coneix des de l’antiguitat  fa 5000anys els egipcis feien joies i guarniments, substituint a pedres precioses 

   composició   SORRA + PEDRA CALCÀRIA + SOSA + ALTRES SUBSTÀNCIES mesclades a 1500 0C 

   amb la variació de les altres substàncies(òxid de plom, bor, potassi,...) obtenim vidres molt diferents  

   en estat fos té una consistència pastosa que permet emmotllar-lo 

   propietats  dur, transparent, brillant, aïllant del soroll i de l’electricitat i resistent a productes químics 

    molt fràgil 

  PLÀSTICS  desenvolupat al s. XX  antigament, només es coneixien els d’origen natural (cel·lulosa, cautxú, etc) 

    actualment fabricats per la indústria química i són derivats del petroli 

    permet fabricar objectes de propietats molt diferents  

   són lleugers, resistents a la corrosió, impermeables i aïllants 

   es treballen fàcilment, es poden obtenir molts colors i són barats 
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MATERIALS  PLÀSTICS tipus segons el TERMOPLÀSTICS  s’escalfen fins una to determinada,  agafen nova forma sense perdre 

    comportament les  seves característiques 

    quan s’escalfen   són material reutilitzable 

     CLORUR DE POLIVINIL  relativament flexible 

             o PVC  aplicacions  abans els discs de vinil 

       canonades, marcs de  

       portes i finestres 

      genera subproductes amb problemes 

     mediambientals 

     POLIETILÈ  bosses i envasos de productes de neteja 

     METACRILAT  transparent, rígid i dur 

      suporta molt bé els canvis atmosfèrics  

     aplicacions  vidres d’avió, fars de vehicles, mobles.. 

     POLIESTIRÈ  material transparent 

                varietat  aplicacions  envasos de postres làctics, peces  

      d’electrodomèstics, estris de cuina,... 

     POREXPAN  anomenada suro blanc 

     aplicacions  aïllant tèrmic, envasos, embalatges, ... 

     POLIÈSTER  transparent i preparat pot donar fibra tèxtil 

           o  PET  aplicacions  ampolles de begudes i fibres tèxtils 

     TERMOSTABLES  els que quan s’escalfen perden les seves propietats i es destrueixen 

     no és fàcil reciclar-los, només s’utilitzen una vegada 

    BAQUELITA  dur, fràgil i molt aïllant de l’escalfor 

     és un material antic que s’ha anat substituint pel PVC 

     aplicacions  mànecs d’olles i aïllant elèctric 

  DE CONSTRUCCIÓ  tots els materials que intervenen en el procés de construir un habitatge 

   PETRIS  tenen el seu origen en les pedres i terres que s’extreuen de la natura 

    NATURALS  s’extreuen de la natura, se’ls dona forma i mida i ja es poden utilitzar 

     MARBRE  fàcil de treballar i amb molta bellesa un cop polit 

      es malmetre per l’atac dels àcids 

     GRANIT  barreja de diferents minerals molt resistents 

     PISSARRA  estructura laminar molt apreciada per recobrir materials 

      fàcil de tallar i resistent a agents climatològics 

    TRANSFORMATS  s’obtenen de la transformació(trituració, barreja, tractament químic, 

      etc.) de materials petris naturals 

     CALÇ  de la descomposició de la pedra calcària 

     aplicacions  emblanquinar construccions i alguns morters 

     GUIX  pols blanca que en barrejar-se amb aigua forma una pasta 

        que s’endureix en assecar-se 

      aplicacions  revestiments de parets i sostres, material 

      d’unió, etc. 

      ESCAIOLA  barreja de guix i altres materials 

       aplicacions plaques de sostre i motllures 

     CIMENT  s’obté de diferents tipus de pedres  CALCÀRIES 

       ARGILES 

      es presenta en pols  SILICATS 

      barrejat amb aigua i assecat és molt resistent 

      PORLAND  ciment + guix 

      ALUMINÓS  ciment + bauxita (mineral d’alumini) 

       molt resistent 

      segons el temps d’assecat  RÀPID 

       LENT 

    FORMIGÓ   barreja de petris naturals (grava i sorra) i transformats (ciment) 

     assecat és molt resistent i sòlid 

     ARMAT  quan conté barres d’acer per a ésser més consistent 



5 

  MATERIALS  DE CONSTRUCCIÓ  CERÀMICS  s’obtenen mesclant diverses terres argiloses, molt mal·leables, en estat pastós que 

      Permeten donar forma als objectes i desprès cou a altes to  

    BÒBILES  instal·lacions on couen  

    assoleixen duresa i resistència a la calor, encara que són molt fràgils 

    aplicacions  recipients, aparells sanitaris, objectes decoratius,... 

    MAONS  poden ser de mides i tipus molt diferents 

      MASSISSOS  si no tenen forats 

      TOTXANES  si presenten forats 

     aplicacions  construcció de parets i envans 

    RAJOLES  aplicacions  pavimentació de parets, sòls, sostres 

     segons la composició de la terra, tenen diferents qualitats i reben noms 

       diferents  gres, rajola esmaltada, etc. 

    TEULES   aplicacions  recobrir i impermeabilitzar els sostres  

     solen tenir forma canalon per on circula l’aigua, també hi ha planes 

    PORCELLANES   barreja amb feldespats i quars  dóna rigidesa 

     un cop cuit se li dóna un acabat d’esmalt que proporciona gran  

        impermeabilitat i poder netejar a fons 

     aplicacions  wàters, banyeres i demés sanitaris 

  ALTRES MATERIALS  SEMICONDUCTORS  en determinades condicions es comporten  com a conductors  

     d’electricitat i en altres com aïllants 

    aplicacions  components de circuits electrònics 

    SILICI i GERMANI són exemples 

   RADIOACTIUS  cal manipular-los amb molta cura perquè emeten radiacions que afecten el  

        material que les intercepta i si les rep un organisme viu, pot canviar el  

        funcionament de les seves cèl·lules 

    problema  la gestió dels residus radioactius 

   COMBUSTIBLES FÒSSILS  són primeres matèries d’origen mineral 

    PETROLI i CARBÓ  fonts d’energia no renovable 

     han necessitat milers anys per generar-se per això el nom fòssil 

     són la font de diversos materials, com els plàstics 

  RECICLATGE  vol dir recuperar materials usats  donar nova funció o fabricar nous objectes 

  causes  consumim gran quantitat de primeres matèries i d’energia i no tenen temps de regenerar-se  

    estem generant tones de residus 

   conseqüències  modificació del medi natural  desforestació de boscos, pesques intensives 

     desequilibri entre producció i consum 

   conseqüències  estalvi de primeres matèries (arbres, petroli, etc.) 

    estalvi energètic  el procés de reciclar requereix menys energia que el de fabricar  

    disminuïm residus  

    contribuïm a la conservació del medi ambient  evitem l’esgotament dels recursos 

    naturals i disminuïm residus 

   abans cal separar els materials  RECOLLIDA SELECTIVA   facilita el reciclat 

   reciclem paper, vidre, metalls, plàstics, piles i compostatge(adobs de restes de matèria orgànica) 
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