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1. Annex I: Guia de Plickers 

El primer que cal fer és registrar-se i crear un usuari a plickers.com. Un cop registrats, a la part 
superior ens sortirà un menú on apareixen les opcions Library, Reports, Classes i Live View. 
 
Des de l’opció de Library, podrem crear qualsevol pregunta i classificar-les d’acord al tema que 
l’usuari vulgui i vincular-les a qualsevol grup Classe que tinguem creat. Les preguntes poden ser 
multi resposta o cert/fals 
 

 
Figura 1. Menú Library de Plickers 

 
A cada pregunta, l’aplicació ens dóna l’opció de veure quins grups no han contestat la pregunta, 
quins grups l’han contestada i, dels grups que l’han contestada, veure les respostes individuals. 
 
L’opció de Reports ofereix, d’una banda, el llistat de totes les preguntes que s’han contestat 
(Question History), amb la informació de quin grup l’ha contestada i la distribució de les respostes. 

 
Figura 2. Menú Reports (Question History) de Plickers 

 
I, d’altra banda, un històric de puntuació (Scoresheet) de cada persona d’un mateix grup en un 
interval de temps de, com a màxim, un mes. 
 
L’opció Classes serveix per a crear els grups que nosaltres volem gestionar. Cal donar un nom 
al grup, triar any, assignatura i afegir el número dels codis QR que es faran servir. Opcionalment, 
a cada codi QR es pot assignar un nom (útil si volem tenir identificades a les persones). 
 
L’opció Live View permet visualitzar la informació que s’està recollint des de l’aplicació mòbil, que 
és l’element necessari i indispensable per a poder recollir les dades. 
 
Des de l’aplicació mòbil, es pot entrar a cada una de les Classes que tenim creades i, dins 
d’aquestes, les preguntes pendents de realitzar i les preguntes ja contestades, amb la resposta 
que ha donat cada alumne. 
 
Per a poder participar, el professor ha de projectar o ensenyar la pestanya Live View mentre que 
amb el mòbil, des de l’aplicació, selecciona el grup i la pregunta que vol fer. A partir d’aquí, els 
alumnes han de respondre mitjançant els codis QR, aixecant el paper de tal manera que la 
resposta que ells estan escollint estigui amunt. 
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2. Annex II: Guia de Kahoot 

El primer que cal fer és registrar-se i crear un usuari a getkahoot.com. Un cop registrats, a la part 
superior ens sortirà un menú on apareixen les opcions New K!, My Kahoots, Find Kahoots, FAQ 
i Support. 
 
Des de l’opció de New K!, podrem crear un Kahoot des de l’inici i de diferents tipus (Qüestionari, 
Enquesta, Debat). 
 

 
Figura 3. Menú NewK! de Kahoot. 

A qualsevol de les opcions, apareix una pantalla com la següent 
 

 
Figura 4. Pantalla de creació del test. 
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On, apart d’escriure el títol del Kahoot, es pot afegir hashtags que el facin fàcil d’identificar, 
imatges, vídeos, etc. També es pot especificar en quin llenguatge està escrit, si volem que sigui 
públic o privat i a qui va dirigit. 
 
Un cop s’ha creat el Kahoot, es poden crear les preguntes afegint imatges, vídeos, pistes per a 
cada pregunta, així com l’opció de donar punts o no i el temps que té l’alumne per a respondre 
la pregunta. 

 
Figura 5. Pantalla de creació de la pregunta. 

 
Per poder participar, el professor ha de seleccionar el Kahoot des del seu perfil a getkahoot.com, 
on li sortiran diferents opcions, com ara fer aleatori l’ordre de les preguntes o que el Kahoot, 
automàticament, passi les preguntes i el mode de joc (individual o en grup). Amb el mode de joc 
seleccionat, apareixerà en pantalla un codi PIN a la part superior i el llistat de la gent que ha 
entrat a aquella partida. El codi PIN l’hauran d’introduir els alumnes des de l’aplicació mòbil o la 
pàgina web kahoot.it. Un cop hagin entrat, hauran d’introduir un nom de jugador. 
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3. Annex III: Informació de l’activitat 

Additius a la fusta 

Un additiu és un component químic que s’afegeix a un producte per proporcionar algun benefici, 
generalment, millora de les propietats. En el cas de la fusta, es poden classificar segons 3 grans 
usos: 

• Adhesius 

• Protectors 

• Tractament superficial 

Adhesius: 

Són tots aquells additius que serveixen per tal que la fusta s’enganxi a alguna superfície. Aquest 
enganxament es provoca per la solidificació de l’additiu, que s’incorpora prèviament en estat 
líquid (o semi-líquid). Aquesta solidificació pot deure’s a: 

• Refredament de l’additiu en estar exposat a l’aire 

• Per la pèrdua d’aigua  

• Per una reacció química entre l’additiu i la fusta 

L’efectivitat de l’adhesivitat rau, bàsicament, en la uniformitat de l’additiu en la superfície de la 
fusta i de la superfície de la fusta en sí: a més rugositat de la fusta, més difícil serà que s’enganxi 
adequadament. 

Protectors: 

Els protectors són additius que canvien l’estructura macromolecular de la fusta, conferint 
resistència a diferents agents externs dels quals volem protegir la fusta durant un llarg temps de 
vida. Aquestes proteccions poden ser: 

• Contra atacs biològics (bacteris o insectes, com termites) 

• Contra el foc (reduint la inflamabilitat de la fusta) 

• Contra l’absorció d’aigua 

Tractament superficial: 

Són additius que serveixen per protegir la superfície de la fusta o la seva funcionalitat i com 
element decoratiu. Aquests additius solen ser pintures, vernissos o laques, i poden classificar-se 
en: 

• Capes formades mitjançant reaccions de reticulació (la superfície de la fusta i l’additiu 
reaccionen formant una mena de xarxa) 

• Colorants  

• Olis (generalment per a proporcionar propietats específiques) 

• Ceres (proporcionen un aspecte visual diferent, com ara lluentors metàl·liques) 

Inconvenient: 

El principal inconvenient dels additius és que, la majoria d’ells, queden units a la fusta. Això 
implica que, si s’intenta reutilitzar o reciclar aquesta fusta, contindrà els additius que contingui. A 
més, aquests additius, la majoria de vegades, no són biodegradables (o triguen molts anys en 
biodegradar-se), no són ecològicament bons i, la gran majoria, poden ser tòxics per l’ésser humà. 
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Obtenció de les fustes 

El procés d’obtenció de la fusta consta de les següents etapes. 

La tala és l’etapa en la qual es seleccionen els arbres per tallar i, els 
operaris, fent servir destrals o serres elèctriques, tallen l’arbre prop de la 
base de l’arbre. 

L’esbrancament és l’etapa en la qual els operaris tallen totes les branques 
del tronc tallat per deixar-ne només el tronc amb forma cilíndrica. 

El tall dels troncs és l’etapa en la qual redueixen la longitud del tronc per 
facilitar-ne el transport. El tall del tronc pot ser tant amb el tronc en vertical 
com horitzontal, tot i que generalment sol ser horitzontal. 

El transport és l’etapa durant la qual es trasllada el tronc ja tallat a la 
serradora. Aquest transport pot ser molt divers: animals, maquinàries o, 
fins i tot, pel riu. 

Al llarg de l’etapa de la serrada es tallen els troncs per donar-los la forma 
desitjada (biga, tauló, tauler, llistó...) 

L’assecatge és l’etapa més important, donat que és la que acaba donant 
la qualitat a la fusta tractada fins al moment. Durant aquest procés s’extreu 
la saba de la fusta. Hi ha diferents maneres d’assecar la fusta, cadascun 
amb diferents avantatges i inconvenients. 

• Natural: s’apilen les fustes, deixant espai entre elles, al sòl perquè l’aire 
circuli entre la fusta i n’extregui la humitat. És un procés molt econòmic però també molt 
lent. 

• Artificial 

• Assecatge per immersió: s’introdueix la fusta en una piscina, de tal manera que 
la pressió de l’aigua per un dels costats expulsi la saba per l’altre costat. És un 
procés relativament econòmic, però també lent. 

• Assecatge al buit: s’introdueixen les fustes en màquines de buit (extracció d’aire), 
d’aquesta manera la saba i la humitat s’extreuen per la succió que produeix la 
màquina.  És un procés costós, però també ràpid. 

• Assecatge per vaporització: la fusta es guarda en una nau industrial o magatzem 
a certa altura del sòl i s’hi fa circular un núvol de vapor entre 80 i 100 oC. És el 
núvol de vapor el que permet l’assecatge de la fusta. És un procés molt costós, 
però també molt ràpid. 

• Mixt 

• Bomba de calor: similar a l’assecatge per vaporització, però canviant el núvol 
de vapor per un corrent d’aire calent, que extreu la humitat de la fusta. És un 
procés molt costós, però també molt ràpid. 
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Tractament de residus 

Avui en dia, la majoria d’objectes que fem servir provenen d’un recurs natural que té un temps 
de recuperació alt. Si a això sumem el fet que s’extrau la matèria prima molt més ràpid que 
es recupera, provoca un esgotament de la matèria prima. És per això que ha anat apareixent 
i desenvolupant-se la norma de les 3 R:  Reduir – Reutilitzar – Reciclar.  

Reduir significa consumir menys i és la R més important, la que cal prioritzar, ja que si 
aconseguim reduir la quantitat d’objectes generats, reduirem la quantitat de matèria prima 
consumida, energia consumida i residus generat. 

Reutilitzar significa tornar a fer servir o aprofitar de nou un objecte en comptes de llençar-lo. 
Això ajuda a reduir la quantitat de residu generat i part del consum d’energia i matèries 
primeres, però en menor quantitat que Reduir. 

Reciclar significa recuperar materials que formaven part dels residus i tornar-los a tractar 
per obtenir un producte nou, generalment de menor qualitat degut al reprocessament. És la 
pitjor opció de totes, ja que malgrat redueix la quantitat de matèria primera utilitzada i el residu 
generat, no disminueix la quantitat d’energia que es fa servir, ja que igualment es fabrica un 
nou producte. 

 
La fusta és un material que acostuma a reciclar-se, transformant el residu en fusta 
aglomerada o taulers de fibres DM. Aquest procés es realitza triturant el residu i, si es vol fer 
fusta aglomerada, el triturat s’encola i es premsa o, si es vol obtenir un tauler de fibra DM, el 
triturat es transforma en una pasta i es premsa. Quan la fusta ja no pot reciclar-se ni 
reutilitzar-se de cap altra manera, es fa servir com a combustible per obtenir-ne un benefici 
en forma d’energia. 

 
Una manera d’ajudar a equilibrar el consum de la fusta (encara que no sigui com a tal) és 
tornant a plantar arbres. D’aquesta manera, si cada vegada que es talla un arbre se’n planta 
un altre i es deixa temps suficient perquè creixi, estem evitant la desforestació i, de manera 
indirecta, reduïm el consum de matèria prima (o, més aviat, augmentem la quantitat de 
matèria prima que hi ha). 
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Classificació dels plàstics 
 
Els plàstics poden classificar-se en 3 grans categories segons el seu comportament: 

• enfront els canvis de temperatura: termoplàstics i termoestables  

• enfront diferents esforços mecànics: elastòmers. 
 
Termoplàstics: 
 
Els termoplàstics són un tipus de plàstic que, en escalfar-se, s’estoven. Això permet donar-los la 
forma que vulguem i, en refredar-se, mantinguin la forma nova que se li ha donat. A més, aquests 
processos d’escalfament i refredament no alteren les seves propietats. 
 
Alguns exemples són: polietilè (ampolles d’aigua), polipropilè (carmanyola) o policlorur de 
vinil/PVC (tubs de desguàs). 
 
Termoestables: 
 
Els termoestables són un tipus de plàstic que, en escalfar-se, es degrada o deteriora. Això es 
tradueix en que perden propietats durant el procés d’escalfament. Per tant, només se’ls escalfa 
una única vegada durant la seva vida útil i, en conseqüència, tenir una única forma. Dit d’una 
altra manera, NO són estables. 
 
Alguns exemples són: baquelita (mànec de ganivet) o melamina (cobertura de mobles). 
 
Elastòmers: 
 
Els elastòmers són un tipus de plàstic que es deformen tant si se’ls estira com si se’ls aixafa. El 
principal avantatge d’aquest tipus de plàstic és que aquesta deformació és reversible, és a dir, 
l’objecte torna a la forma original quan es deixa de deformar o d’estirar. A més, les seves 
propietats es mantenen igual. 
 
Alguns exemples són: làtex (guants de metge), neoprè (vestit de submarinista) o poliuretà (soles 
de sabata). 
 

Característiques dels plàstics 

 
La majoria de plàstics tenen en comú les següents propietats: 
 

• Lleugeresa: els plàstics, en general, són poc densos, menys que l’aigua. 

• Molt resistents a agents químics (corrosió mitjançant àcids o oxidació). 

• Impermeables: eviten el pas de l’aigua. 

• Aïllant tèrmic i elèctric: dificulta el pas del corrent elèctric i de l’intercanvi de temperatura. 

• Fàcils de treballar gràcies a que tenen poca resistència mecànica, és a dir, a que són 
fàcils de deformar. 
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Obtenció dels plàstics 

Els plàstics són materials anomenats també polímers, que són llargues cadenes de molècules 
unides mitjançant reaccions químiques. El procés d’obtenció del plàstic consta de les següents 
etapes. 

L’extracció és l’etapa mitjançant la qual s’obté la matèria prima per obtenir 
el plàstic, que pot ser: cel·lulosa, olis de llavors i derivats del midó, carbó 
o petroli. La majoria dels plàstics produïts avui en dia provenen del petroli. 

La destil·lació és l’etapa durant la qual el petroli es separa en diferents 
components per obtenir-ne el que fa falta per produir plàstics: la nafta.  

La polimerització és l’etapa durant la qual es produeix la reacció química 
que té el mateix nom. Aquesta reacció és la unió de diferents molècules 
(anomenades monòmers), generalment iguals, per a produir una 
macromolècula. Aquestes reaccions poden ser de diferents tipus, 
generalment d’addició o condensació. 

La transformació és l’etapa durant la qual es dóna la forma al plàstic un 
cop obtingut. Hi ha diferents tipus de processos que permeten donar 
formes als plàstics, classificats en dos grans grups: 

• Emmotllament a alta pressió: injecten el plàstic dins d’un motlle apliquen altes pressions. 
o Compressió: el plàstic, en forma de pols, s’escalfa i es comprimeix entre les dues 

parts d’un motlle. Útil per a obtenir peces petites, com ara mànecs d’estris de 
cuina. 

o Injecció: s’introdueix el plàstic granulat dins un cilindre on s’escalfa. Quan el 
plàstic està prou calent, un cargol sense fi l’empeny cap a l’interior d’un motlle. 
Útil per obtenir peces com palanganes, cubs, components d’automòbil. 

o Extrusió: s’introdueix el plàstic granulat dins un cilindre de manera contínua on 
s’escalfa. Quan està prou calent, un cargol sense fi empeny el plàstic calent 
obtenint tires de longitud indefinida. Canviant el diàmetre de l’orifici de sortida, 
es pot obtenir una barra de perfil diferent. També permet injectar aire quan el 
plàstic està a punt de sortir. Útil per a produir tubs de diferents gruixos. 

 

• Emmotllament a baixa pressió: es fan servir làmines de plàstic a les quals s’aplica calor 
i pressió. 

o Aplicant buit: s’aplica el buit per extreure l’aire situat entre la làmina i el motlle, 
de tal manera que la làmina s’adapti a la forma del motlle. Útil per a produir 
envasos d’aliments. 

o Injecció d’aire: es connecta el plàstic a un sortidor d’aire i, les dues peces, un 
cop connectades, s’introdueixen en el motlle que es vol pel plàstic. Aleshores, 
s’injecta aire a l’interior del plàstic, fent que s’infli i s’adapti a la forma del 
motlle. 
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Additius dels plàstics (I) 

Un additiu és un component químic que s’afegeix a un producte per proporcionar algun benefici, 
generalment, millora de les propietats. En aquesta part, se us parlarà dels següents tipus: 

• Plastificants 

• Estabilitzants 

• Lubricants 

• Càrregues 
 
Plastificants: 

Els plastificants són tots aquells additius que serveixen per augmentar la flexibilitat del plàstic i 
faciliten la seva transformació.  

A nivell tecnològic és molt important la seva eficàcia, o el que és el mateix, la quantitat necessària 
per tal que una propietat del polímer tingui el valor que es desitja. 

Estabilitzants: 

Els estabilitzants són tots aquells additius que serveixen per protegir el plàstic d’agents externs, 
com ara calor, radiació, atmosfera… és a dir, alenteix el seu deteriorament. Donat que hi ha 
diferents tipus d’agents externs, hi ha també diferents tipus d’estabilitzants, com ara: 

• Antioxidants (protegeixen contra l’oxigen de l’atmosfera) 

• Ultraviolada (protegeixen contra la radiació UV). Generalment s’utilitzen antioxidants i 
ultraviolada conjuntament. 

• Tèrmics (evita la degradació de polímers que contenen: fluor, clor, brom i iode). 

Lubricants: 

Els lubricants són tots aquells additius que permeten reduir la força de fricció (o fregament) entre 
dos cossos que es toquen entre sí. Generalment s’utilitzen durant la formació del polímer, per 
facilitar-ne la injecció. Els lubricants poden ser de dos tipus: 

• Externs (redueixen el fregament entre polímer i parts metàl·liques dels equips de 
transformació). 

• Interns (disminueix el fregament entre les molècules del mateix polímer, millorant la seva 
fluïdesa). 

 
Càrregues: 

Les carregues són additius que s’afegeixen els polímers amb la finalitat d’abaratir costos. 
Idealment, les càrregues haurien de complir dos propietats: 

• No alterar les propietats del polímer 

• Distribuir-se de manera uniforme per tot el polímer 

A la realitat, però, no és així, i sol passar que els plàstics que contenen càrregues tenen pitjors 
propietats mecàniques. 
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Additius dels plàstics (II) 

Un additiu és un component químic que s’afegeix a un producte per proporcionar algun benefici, 
generalment, millora de les propietats. En aquesta part, se us parlarà dels següents tipus: 

• Retardants de flama 

• Espumants 

• Modificadors d’impacte 

• Pigments i colorants 
 
Retardants de flama: 

Els retardants de flama són tots aquells additius que dificulten la formació de la flama. Una flama 
es produeix quan hi ha oxigen, un combustible i prou calor com perquè s’encengui. El retardant 
actua de dues maneres: 

• Disminuint la proporció d’oxigen en l’ambient del plàstic generant gasos quan s’està 
intentant cremar el plàstic 

• Formant una capa protectora que dificulta el contacte entre l’oxigen i el plàstic 

Espumants: 

Els espumants són tots aquells additius que serveixen per modificar les propietats dels plàstics 
relacionades amb: densitat, conductivitat tèrmica i elèctrica, dissipació acústica i mecànica. 
Acostumen a ser líquids que bullen a baixa temperatura, de tal manera que és molt fàcil activar-
los. Quan s’activen, formen unes petites cel·les que contenen el líquid en estat gasós i són les 
que modifiquen les propietats anteriorment citades. 

Modificadors d’impacte: 

Els modificadors d’impacte són tots aquells additius que augmenten la resistència a l’impacte del 
plàstic. Això sol aconseguir-se combinant termoplàstics rígids amb elastòmers. 

 
Pigments i colorants: 

Tant els pigments com els colorants són additius que serveixen per alterar el color del plàstic. La 
principal diferència entre els pigments i els colorants és que els colorants donen un acabat 
translúcid al plàstic, són més brillants però es degraden més fàcilment. 

Inconvenients: 

De manera similar al que passava amb els additius de les fustes, els additius dels plàstics queden 
units al plàstic, dificultant el seu reciclatge, no són biodegradables (o triguen molts anys en 
biodegradar-se), no són ecològicament bons i, la gran majoria, poden ser tòxics per l’ésser humà. 

  



13 
 

4. Annex IV: Kahoot Fustes 
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5. Annex V: Kahoot Plàstics 
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6. Annex VI: Resultats de les proves 
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