
U.1. Els materials i les seves propietats  
Tots els materials s'obtenen de la natura i passen per diferents processos fins 
que es converteixen en un objecte útil.  

De la natura s'extreuen les matèries primeres. Les matèries primeres són 
aquelles que s'extreuen directament de la natura, o són productes semi-
elaborats, que les fàbriques utilitzen per prefabricar els seus propis productes.  

Les primeres matèries es porten a les fàbriques i industries, i es transformen 
en materials que es poden treballar. 

Els materials es porten a les industries i es transformen en objectes.  

De les industries, amb les restes de materials i quan els objecte deixen de ser 
útils, es transformen en residus.  

Dels punts 2 i 3 també s'obtenen residus, que caldrà tractar.  

Classificació de les Matèries Primeres segons l'origen  

Hi ha diferents formes i criteris per classificar els materials. Una de les formes, 
seria classificar en funció del seu origen.  
Així doncs, podem trobar materials d'Origen Animal, d'Origen Vegetal i 
d'Origen Mineral. 



Origen Animal: Els materials d'origen animal, provenen de parts d'animals, com 
poden ser els ossos, el pel, la pell. 

Origen Vegetal: Són els materials que s'obtenen de les plantes, normalment passen 
per algun procés de purificació abans que es puguin usar per a alguna fi determinada 
per l'humà. Exemples: Cotó, Goma, Bambú, Cautxú, Fusta, Lli... 

Origen Mineral: Un mineral és una substància natural que es diferencia de la resta 
pel seu origen inorgànic, homogeneïtat, composició química preestablerta i que 
correntment ostenta una estructura de cristall. Exemples: pissarra, vidre, marbre... 

Generació de residus 

Tota activitat empresarial i de consum, genera residus. Aquest residus, es 
creen com a conseqüència de materials sobrants de la producció d'objectes, de 
tot tipus d'embolcalls destinats a protegir l'objecte fabricat i residus domèstics 

Avui dia, un dels problemes més greus del medi ambient, és la generació de 
residus. Per aquesta raó, l'home ha cercat tres formes diferents per disminuir 
el volum d'aquests residus.  

 És el que s'anomena les 3R: 

     * Reducció: Consisteix en la disminució dels residus. S'ha de cercar la 
manera de fer que els residus que es generin siguin els mínims. Com podem 
n o s a l t r e s c o n t r i b u i r e n a q u e s t a r e d u c c i ó ? C o m p r a n t i 
escollint aquells productes que no tinguin embalatges excessius i inútils.  

     * Reutilització: Consisteix en la reutilització d'aquell material que ja ha 
estat utilitzat però que es pot tornar a fer servir  per a una altra utilitat. 

 * Reciclatge: Hi ha grup e materials que es poden reciclar. Això vol dir que 
agafant aquest material i el sotmetem a un procés, és possible obtenir de nou 
el mateix objecte preparat per fer-lo servir. 

 

          



         El materials que es poden reciclar són: envasos, vidre, paper/
cartró i brossa orgànica.   

Cada tipus de residus, té el seu contenidor exclusiu, de forma que: 

El Contenidor Groc, és per plàstics, llaunes i envasos en 
general, excepte vidre. pt si está desactivado 

El Contenidor Verd, és per vidre.  

El Contenidor Blau, és per paper i cartró.  

El Contenidor Marró, és per la brossa orgànica. 
ccurred
Als carrers, encara podem trobar un altre contenidor, que serveix per ficar la 
resta de brossa que va en cap d'aquests contenidors explicats anteriorment.  
És el Contenidor Gris. 

 



 Les propietats dels materials 

Les propietats dels materials, és allò que ens indica com és aquell material i 
com es comporta davant les diferents situacions. Les propietats, són el 
conjunt de característiques que els defineixen i els fan diferents 
d'altres materials.  
Cada material té una sèrie de propietats i característiques que el fan diferent 
dels altres. 
Podem trobar propietats de molts tipus, però les més utilitzades en tecnologia, 
són els següents:  

Propietats físiques, i Propietats mecàniques. 

Propietats físiques dels materials 

Cada material té una sèrie de propietats físiques i mecàniques que el fan 
diferent dels altres. Les propietats físiques ens permeten determinar les 
característiques dels materials independentment de la seva forma, grandària o 
composició. Les més importants són aquestes cinc: 

La Densitat és la massa (en grams) que té un volum determinat (en 
centímetres cúbics) d'un material. Aprofitant aquesta propietat, es poden 
fabricar objectes que tinguin la mateixa mida i forma, però de pes molt 
diferent segons el tipus de material utilitzat. Cada material té una densitat 
determinada que es pot calcular mitjançant aquesta fórmula:  

La Fusibilitat és la major o menor facilitat que tenen els materials per 

fondre's per l'efecte de la calor. Així, cada material es fon a una temperatura 

determinada, que s'anomena punt de fusió. 



La Dilatació és la propietat d'alguns materials de variar les seves dimensions 

per la variació de temperatura. 

 

La Conductivitat Tèrmica és la característica dels materials que facilita, en més o 

menys grau, el pas de la calor. Hi ha materials anomenats Aïllants Tèrmics, que no 

deixen passar fàcilment la calor, com la fusta, i n'hi ha altres anomenats Conductors 

Tèrmics, que sí deixen passar fàcilment la calor, com els metalls. Els Mal 

Conductors Tèrmics, estarien entre mig dels dos. 

La Conductivitat Elèctrica, és la propietat dels materials que facilita, en més o 

menys grau, el pas del corrent elèctric. No tots els materials oposen la mateixa 

resistència al pas del corrent elèctric. Així doncs, els que en condicions normals 

n'afavoreixen el pas s'anomenen Conductors i els que hi oposen gran 

resistència, Aïllants. Els Mal Conductors, estarien entre mig dels dos. Tots els 

metalls són molt bons conductors de l'electricitat. En canvi la fusta, el plàstic, el 

vidre... són materials aïllants. 

El metall és bon conductor,el plàstic, és aillant.



Propietats mecàniques dels materials 
Les propietats mecàniques dels materials són les que ens permeten 

determinar el comportament dels materials quan són sotmesos a una força. 

Propietats mecàniques 
Les propietats mecàniques més habituals són:  
elasticitat, plasticitat (mal·leabilitat i ductilitat), resistència, duresa, te
nacitat i fatiga. 

L'Elasticitat  és la propietat que permet als materials deformar-se quan sónt 
sotmesos a una força, i a tornar a la seva forma original, quan la força deixa 
d'actuar sobre el material.  Existeix el límit d'elasticitat, per a cadascun dels 
materials, el qual determina quan el material que està sotmés a una força, 
queda deformat permanentment amb la possibilitat de trencar-se. 

La Plasticitat  és la propietat que permet als materials deformar-se 
permanentment quan estan sotmesos a una força sense trencar-se. Dintre de 
la plasticitat, podem trobar dos: la mal·leabilitat i la ductilitat.  

La Mal·leabilitat és la propietat que permeten als materials de deformar-se 
permanentment, en làmines  quan són sotmesos a una força de compressió.  

La Ductilitat, és la propietat que permet als materials de deformar-se 
permanentment en fils o barilles quan són sotmesos a un esforç de traccó. 
Aquesta propietat, permet la fabricació de cables per la conducció d'electricitat. 



La Resistència, és la propietat que tenen els materials de suportar diferents 
forces sense trencar-se. 

La Duresa és la propietat que indica la resistència que oposen els materials a 
ser ratllats o penetrats per altres. El diamant és el material més dur.  

La Tenacitat és la propietat que tenen els materials de resistir cops sense 
trencar-se. L'acer és un material molt tenaç. 

La propietat oposada a la tenacitat, és la fragilitat. La fragilitat, és la 
propietat d'un material de trencar-se per un cop. Un material és fràgil quan es 
trenca amb un cop. El vidre és molt fràgil. 

Cal no confondre duresa amb tenacitat. La duresa, és la dificultat d'un material 
de ser ratllat per un altre, i la tenacitat, és la dificultat d'un material de 
trencar-se per un cop. Per exemple, el diamant, és un material molt dur, però 
en canvi és molt fràgil: és molt difícil de ratllar, però és molt fàcil de trencar 
amb un cop. 

La Fatiga és la propietat que tenen els materials de resistir sense trencar-se 
quan són sotmesos a esforços diferents i repetitius. 

 



Exercicis 
1-. Escriu Quin és l'origen dels materials dels següents objectes: 

 

2-. Escriu Si es tracta de primera matèria, material o objecte elaborat. 

 

3-. Escriu En quin contenidor llençaries els següents objecte: 

 



4-. Creus que és necessari reciclar? Raona la teva resposta. 
5-. Inventa't un eslogan per conscienciar la gent de que recicli. 
6-. Fes un esquema amb les propietats físiques dels materials. 
7-. Explica amb les teves paraules la propietat de Densitat. Escriu 5 exemples. 
 Explica amb les teves paraules la propietat de Fusibilitat. Escriu 5 exemples. 
9-. Explica amb les teves paraules la propietat de Dilatació. Escriu 5 exemples. 
10-. Explica amb les teves paraules la propietat Conductivitat Tèrmica. Escriu 5 
exemples. 
11-. Explica amb les teves paraules què són els materials Aïllants  Tèrmics. Escriu 5 
exemples. 
12-. Explica amb les teves paraules la propietat de Conductivitat Elèctrica. Escriu 5 
exemples. 
13-. Explica amb les teves paraules què són els materials Aïllants Elèctrics. 
14-. Explica amb les teves paraules, què són les propietats mecàniques. 
15-. Explica la diferència entre plasticitat i elasticitat. 
16-. Explica la diferència entre duresa i tenacitat. 
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