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1.* Quina és la paraula més adequada per a cada definició?

1.1. Metall que trobem a la naturalesa en estat pur.

1.2. Lloc on es concentra un metall.

1.3. Mineral que s’empra com a matèria primera per a l’extracció d’un metall.

1.4. Minerals extrets de la mina dels quals no s’obté cap metall.

2.** Ordeneu les accions que intervenen en el procés d’obtenció del metall.

Separació del metall 1.

Transport 2.

Garbellament 3.

Trituració 4.

Emmagatzematge 5.

Rentat 6.

3.** Cert o fals?

3.1. La barreja de dos o més metalls és l’aliatge.

3.2. La densitat dels metalls és molt petita en comparació amb la d’altres materials.

3.3. Els metalls són tenaços i, per tant, es trenquen fàcilment a causa d’un impacte.

3.4. La mal·leabilitat i la ductilitat d’un metall tenen a veure amb la manera com se’n deformen les peces.

3.5. Els metalls són bons conductors tèrmics i elèctrics.

3.6. Els metalls es deixen ratllar, tallar o penetrar per altres materials molt fàcilment.

3.7. Els metalls són productes reciclables.

3.8. Els metalls no s’oxiden ni es deterioren amb el pas del temps.

4.*** Test. 
A quina propietat es fa referència en cada cas?

4.1. Un cos està sotmès a aquest tipus d’esforç quan sobre els seus extrems hi actuen forces que fan que es 
deformi, i en redueixen la longitud.

a) Compressió
b) Conductivitat tèrmica
c) Tenacitat
d) Soldabilitat
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4.2. És la capacitat que tenen els metalls per transmetre la calor.

a) Compressió
b) Mal·leabilitat
c) Conductivitat tèrmica
d) Conductivitat elèctrica

4.3. És la variació de volum que experimenta un cos quan se sotmet a un canvi de temperatura.

a) Dilatació
b) Fusibilitat
c) Compressió
d) Elasticitat

4.4. Propietat que tenen els metalls de no deixar-se ratllar, tallar o penetrar per altres materials.

a) Tenacitat
b) Soldabilitat
c) Mal·leabilitat
d) Duresa

4.5. Propietat per la qual un metall es deforma en ser sotmès a una força entre certs límits i torna a la seva 
forma inicial un cop que la força ha cessat.

a) Dilatació
b) Fusibilitat
c) Elasticitat
d) Duresa

4.6. És la propietat que tenen els metalls per fondre’s per efecte de la calor.

a) Oxidació
b) Fusibilitat
c) Dilatació
d) Mal·leabilitat

4.7. Propietat que tenen alguns metalls per deformar-se permanentment sense trencar-se per un esforç de 
compressió. Això permet fabricar planxes o làmines molt fines.

a) Compressió
b) Oxidació
c) Dilatació
d) Mal·leabilitat

4.8. És la reacció d els metalls per causa de l’oxigen de l’aire o de l’aigua.

a) Conductivitat tèrmica
b) Elasticitat
c) Fusibilitat
d) Oxidació
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4.9. És la propietat que tenen alguns metalls de poder-se unir entre ells o amb altres per efecte de la calor.

a) Dilatació
b) Soldabilitat
c) Fusibilitat
d) Duresa

4.10. Propietat que tenen els metalls d’oposar resistència a trencar-se quan són colpejats.

a) Tenacitat
b) Duresa
c) Mal·leabilitat
d) Elasticitat

5.* Classifiqueu els metalls següents segons si són fèrrics o no fèrrics.

Ferro colat Coure Zinc

Plom Bronze Acer

Llautó Alumini Estany

6.** Ordeneu els passos als quals se sotmet el mineral de ferro a l’alt forn.

Es barreja amb coc i fundents. 1.

S’extreu pel forat de colada. 2.

Es diposita al gresol. 3.

Entra per la boca superior. 4.

El ferro fos cau a l’etalatge. 5.

Es crema i es fon en el ventre. 6.

7.** Test. 
Digueu quina és en cada cas la resposta correcta entre les proposades.

7.1. De quin color és l’alumini?

a) Rogenc
b) Blanc platejat
c) Blanc blavós

7.2. Quins metalls formen l’aliatge que anomenem bronze?

a) Coure i ferro
b) Coure i estany
c) Coure i zinc
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7.3. Quina és la mena del zinc?

a) Galena
b) Pirita
c) Esfalerita

7.4. Quin és l’ús més habitual del coure?

a) En cables elèctrics.
b) En la indústria alimentària.
c) No s’utilitza perquè és tòxic.

7.5. De quin color és l’estany?

a) Rogenc
b) Blanc platejat
c) Blanc blavós

7.6. Quins metalls formen l’aliatge que anomenem llautó?

a) Coure i ferro
b) Coure i estany
c) Coure i zinc

7.7. Quina és la mena del plom?

a) Galena
b) Pirita
c) Esfalerita

8.*** Test de resposta múltiple. 
Indiqueu quines eines s’utilitzen per a cadascuna de les accions següents.

8.1. Marcar

a) Compàs
b) Maça
c) Rosset
d) Regle graduat

8.2. Tallar

a) Alicates
b) Pinzell
c) Aerògraf
d) Tisores per a xapa

8.3. Doblegar

a) Clau anglesa
b) Motlles auxiliars
c) Maça
d) Alicates
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8.4. Mesurar

a) Peu de rei
b) Llima
c) Flexòmetre
d) Martell

8.5. Rebaixar

a) Paper d’esmeril (paper de vidre)
b) Llima
c) Escaire
d) Clau Allen

8.6. Subjectar

a) Caragol de banc
b) Serjant
c) Esmeriladora
d) Alicates

8.7. Perforar

a) Compàs
b) Alicates
c) Trepant
d) Peu de rei

8.8. Collar i afluixar

a) Clau anglesa
b) Compàs
c) Escaire
d) Fals escaire

8.9. Acabats

a) Aerògraf
b) Paper d’esmeril (paper de vidre)
c) Pinzell
d) Corró

9.** Test. 
Indiqueu quina eina utilitzaries per a les tasques següents.

9.1. Tallar una planxa prima de llautó.

a) Clau fixa
b) Tisores per a xapa
c) Tallatubs

9.2. Doblegar un filferro de coure.

a) Serra d’arc
b) Tisores per a xapa
c) Alicates
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9.3. Tallar un perfil d’alumini laminat en «L».

a) Soldador
b) Tisores per a xapa
c) Serra d’arc

9.4. Fer una unió fixa de dos cables elèctrics.

a) Soldador
b) Tallatubs
c) Alicates

9.5. Traçar una circumferència en una xapa.

a) Contrapunxó
b) Compàs
c) Clau fixa

9.6. Marcar la guia per a un trepant.

a) Contrapunxó
b) Compàs
c) Tallatubs

9.7. Tallar un tub de coure.

a) Serra d’arc
b) Tisores per a xapa
c) Tallatubs

9.8. Afluixar un caragol de cap hexagonal.

a) Contrapunxó
b) Clau fixa
c) Alicates

10.* Identifiqueu, en el dibuix següent, cada part del caragol: cap, tija i rosca.

11.** Relacioneu el tipus de soldadura amb el metall d’aportació que utilitza.

Autògena o oxiacetilènica Metall que actua com a elèctrode

Tova Estany

Elèctrica per arc voltaic No hi ha metall d’aportació

Elèctrica per resistència Metall en forma de vareta




