
 

 

 

 
Memòria justificativa de recerca 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
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Materials de construcció: de l'aula a l'obra. Una experiència d'aprenentatge actiu en un entorn no presencial 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Patricia 

Cognoms 
Pardo Tràfach 

Correu electrònic 
patricia.pardo@upc.edu 
  



 

 

Nom i cognoms, i signatura  del degà   Vistiplau del/de la  beneficiari/àri 
o director de la facultat                                                        

 

 

 

 

 

 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat Politècnica de Catalunya 
 
 

Número d’expedient  
2007MQD00093 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
autoaprenentatge; materials de construcció; material audiovisual 

Data de presentació de la justificació  
15-12-2009 

 

 



 

 

 

 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
L’estudi dels materials de construcció és una part fonamental de la formació de l’estudiantat en l’àmbit de la Enginyeria 
Civil. En aquest context, una part rellevant de les assignatures de Química de Materials i Materials de Construcció és 
aquella que fa referència als diversos mètodes d’assaig i procediments que ens permeten analitzar i estudiar les 
característiques d’un material. Per aquesta raó, és de gran importància que els alumnes puguin disposar d’unes 
determinades hores en les quals l’aprenentatge es realitza a través de la pràctica en el laboratori dels procediments 
estudiats a classe i la realització d’un informe posterior en el qual quedin reflectits els coneixements adquirits durant 
l’activitat en el laboratori.  
Malauradament, la realització de pràctiques en el laboratori du aparellades una sèrie de limitacions (espai, temps, 
utilització de reactius perillosos o instrumental sofisticat), que fan que el nombre d’activitats d’aquesta mena sigui 
necessàriament restringit. D'altra banda, l'estudi dels materials només es completa quan els coneixements adquirits a 
l'aula i al laboratori surten d'aquests àmbits i es confronten amb les situacions reals amb les quals es pot trobar un 
enginyer durant l'exercici de la seva professió. L'organització de visites a diverses instal•lacions al llarg del curs cobreix 
en part aquesta necessitat, tot i alguns inconvenients logístics (grups nombrosos, alumnes de mobilitat reduïda i altres). 
La finalitat d'aquest projecte ha estat posar en funcionament una dinàmica de treball que permeti a l'estudiantat 
aprofundir en el coneixement dels materials de construcció i el seu comportament en situacions reals amb les quals es 
trobarà en l'exercici de la seva professió. Aquesta metodologia es basa en l'ús de materials audiovisuals elaborats sota 
criteris d'adequació pedagògica i que responen a les demandes professionals del futur enginyer. Les possibilitats 
ofertes per un entorn virtual d'aprenentatge (tecnologia Moodle) permeten el disseny d'activitats que motivin 
l’autoaprenentatge de l’alumnat.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The study of the proprties and characteristics of construction materials is a fundamental issue for future Civil Engineers. 
In this context, an important part in Materials Chemistry and Construction Materials programme is related to test 
methods to characterisize materials. Laboratory classes play a relevant role in this procedimental learning.  
Unfortunately, practical classes are neccessarily restricted due to several reasons: limited time and space for its 
realization, manipulation of dangerous reactives or sophisticated and expensive equipement, and so on. 
On the other hand, the study of construction materials is not completed until the theoretical knowledge is confronted to 
real case situations. The organisation of guided tours to different sites of professional interest can partially cover this 
need. 
The aim of this project is to develop a methodology that allow students to go more deeply into the knowledge of 
construction materials and their behaviour in real case situations. The methodology is based on the use of audiovisual 
educational materials prepared specifically to adequate to the formation needs of future Civil Engineers. A virtual 
learning environment (based on Moodle platform) allows to design activities to motivate self-learning among 
students.      

 
 



 

 

 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
      

 
 
 
2.- Memòria del treball .  Redacteu el document en base a una estructura lògica d’ introducció, 
metodologia, pla de treball i conclusions. L’informe ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines.  
Trobareu informació més detallada per a la redacció de l’informe al document Instruccions per al lliurament de 
les memòries a RECERCAT a l’apartat de recursos de la convocatòria MQD. 
 

1. INTRODUCCIÓ 

 

L’estudi dels materials de construcció d’ús més freqüent en Enginyeria Civil és una part fonamental de la 

formació tant d’enginyers de camins com d’enginyers tècnics d’obres públiques i enginyers geòlegs.  

Una part rellevant de les assignatures de Química de Materials i Materials de Construcció de les 

titulacions d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports i d’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques, així com de 

l’assignatura de Fonament de Ciència i Tecnologia dels Materials, de la titulació d’Enginyeria Geològica, 

és aquella que fa referència als diversos mètodes d’assaig i procediments que ens permeten analitzar i 

estudiar les característiques d’un material. Per aquesta raó, és de gran importància que els alumnes 

puguin disposar, dins el marc de l’assignatura, d’unes determinades hores en les quals l’aprenentatge es 

du a terme a través de la pràctica en el laboratori dels procediments estudiats a classe i la realització d’un 

informe posterior en el qual quedin reflectits els coneixements adquirits durant l’activitat en el laboratori. 

En aquest sentit, l’equip de professorat responsable de les assignatures anteriorment esmentades fa un 

esforç important per tal que els alumnes puguin realitzar durant el curs diverses sessions en les quals 

traslladen a la pràctica conceptes i metodologies prèviament estudiats a classe. La part pràctica és, 

doncs, un aspecte fonamental en la formació dels estudiants, i es du a terme al llarg de tot el període 

lectiu al Laboratori de Materials de Construcció de la Secció de Materials del Deparatament d'Enginyeria 

de la Construcció (UPC). 

Malauradament, la realització de pràctiques en el laboratori du aparellades una sèrie de limitacions (espai, 

temps, utilització de reactius perillosos o instrumental sofisticat), que fan que el nombre d’activitats 

d’aquesta mena sigui necessàriament restringit. D'altra banda, l'estudi dels materials només es completa 



 

 

 

 

quan els coneixements adquirits a l'aula i al laboratori surten d'aquests àmbits i s'enfronten a les 

situacions reals amb les quals es pot trobar un enginyer durant l'exercici de la seva professió. 

L'organització de visites a diverses instal•lacions al llarg del curs cobreix en part aquesta necessitat, tot i 

alguns inconvenients logístics (grups nombrosos, alumnes de mobilitat reduïda i altres). 

La finalitat d'aquest projecte és posar en funcionament una dinàmica de treball que permeti a l'estudiant 

aprofundir en el coneixement dels materials de construcció i el seu comportament en situacions reals amb 

les quals es trobarà en l'exercici de la seva professió. Aquesta metodologia es basa en l'ús de materials 

audiovisuals elaborats sota criteris d'adequació pedagàgica i que responguin a les demandes 

professionals del futur enginyer. Les possibilitats oferides per un entorn virtual d'aprenentatge 

(tecnolologia Moodle) permetran el disseny d'activitats basades en l'estudi de casos que portin a l'alumne 

a reflexionar sobre els coneixements adquirits (a l'aula, al laboratori i a través del visionat dels vídeos) i a 

consolidar aquests coneixements, millorant així el seu aprenentage. Aquest projecte introdueix canvis 

metodològics que, en el marc de l'adaptació a l'EEES, jugaran un paper important en un futur molt proper 

en el disseny dels nous plans d'estudis. 

 

2. METODOLOGIA I PLA DE TREBALL 

 

Com ja s'ha comentat a l’apartat anterior, l'objectiu principal d'aquest projecte és la millora de del procés 

d'aprenentatge de les propietats, característiques i aplicacions dels materials de construcció a través del 

disseny i desenvolupament d'una metodologia basada en l'ús de materials audiovisuals i d'entorns virtuals 

d'aprenentatge. Per tal d'assolir aquesta fita, es va establir un pla de treball que comprenia les etapes 

següents:  

A. Disseny de la metodologia 

B. Elaboració del material 

C. Prova pilot 

D. Avaluació del material i de la metodologia 

E. Traducció del material 

 

A. Disseny de la metodologia.  

Les dues tasques que es desenvolupen en aquesta etapa són la planificació del material audiovisual 

(elaboració del guió, localització d’exteriors, etc.) i el disseny de les activitats que els alumnes realitzaran, 

així com els mètodes d’avaluació d’aquestes activitats. 

En primer lloc, es van escollir els temes específics a partir dels quals desenvolupar la metodologia 

proposada. Després de considerar diversos aspectes relatius a les aplicacions dels materials de 

construcció, es van escollir tres temes sobre els quals treballar. Cinc blocs configuren l'objecte de la 

pràctica en l'estudi dels materials de construcció: 1) Matèries primeres i processos industrials,  2) 

Aplicació i posta en obra, 3) Estudi de patologies, 4) Restauració i 5) Reciclatge. En aquest projecte s’han 

abordat específicament tres d'aquests blocs: Matèries primeres i processos industrials, Estudi de 

Patologies i Reciclatge.  

Dins el bloc de Matèries primeres i processos industrials, es va escollir com a tema la producció d’àrids. 

Aquest tema es va escollir per què permetia introduir dins l’activitat conceptes de control de qualitat i per 

la facilitat que suposava per a la preparació del material audiovisual el poder anar a gravar a una cantera, 

ja que aquesta és una de les visites que es realitzen a l’actual segon curs d’Enginyeria de Camins. 

Els ciments d’aluminat de calci van ser el tema escollit dins el bloc d’Estudi de Patologies. La raó 

d’aquesta elecció rau en la connexió que aquest tema té amb un fet del qual gran part de l’alumnat n’ha 



 

 

 

 

sentit a parlar, que és el problema de l’aluminosi. Això permet que els alumnes treballin a més de 

documents tècnics, amb notícies aparegudes a diversos mitjans de comunicació. Així és possible introduir 

el debat de la responsabilitat social i provocar la reflexió sobre les conseqüències de la utilització de 

materials sense un coneixement acurat del seu comportament. 

Finalment, dins el bloc temàtic del reciclatge, es va optar pel tema de l’Impacte ambiental i els processos 

de lixiviació. A més de la importància creixent dels aspectes ambientals en el món actual, aquesta activitat 

permet aprofudir en una vessant generalment poc estudiada en la valoració ambiental dels materials de 

construcció. 

 

B. Elaboració del material.  

Cal elaborar tres tipus de material: el material audiovisual (video/DVD), el material complementari que 

pugi acompanyar el material audiovisual i el material que faci referència a l'activitat plantejada per tal que 

l'estudiant la dugui a terme. La taula següent mostra de manera resumida els materials corresponents a 

cadascun dels tres blocs temàtics treballats. 

 

Taula 1. Materials corresponents a cada bloc temàtic. 

Bloc Temàtic Tema Escollit Material 
audiovisual 

Material 
complementari 

Activitat per 
l’alumnat 

Matèries 
primeres 

Producció d’àrids Visita a la 
cantera El Foj 
S.A. (Vallirana) 

Normativa tècnica  
 

Resoldre un 
problema  

Estudi de 
Patologies 

Ciments d’aluminat 
de calci 

Caracterització 
dels ciments 
d’aluminat de 
calci 

Normativa tècnica 
Notícies aparegudes en 
diversos mitjans de 
comunicació 

Respondre un 
qüestionari 

Reciclatge Impacte ambiental i 
lixiviació 

Processos de 
lixiviació  

Procediments 
estandarditzats  
Regulacions ambientals 

Realitzar un 
informe de 
valoració 

 

C. Prova pilot.  

La prova pilot, consistent en la utilització del material i realització de les activitats per part dels alumnes, 

s’ha dut a terme durant el curs 2009/2010 amb els alumnes de primer curs d’Enginyeria Tècnica d’Obres 

Públiques a l’assignatura de Química dels Materials. La prova s’ha fet sobre el tema corresponent al bloc 

temàtic d’Estudi de Patologies, ja que aquest s’integra dins el programa de l’assignatura. El 

desenvolupament de la prova es detalla a l’apartat 3 d’aquesta memòria. 

 

D. Avaluació del material i de la metodologia. 

L’avaluació es du a terme per dues vies. D'una banda, a través d'una enquesta s’ha demanat als 

estudiants la seva opinió tant pel que fa al material i la metodologia com pel que respecta a la seva 

percepció de l'impacte que aquesta ha tingut en el seu aprenentatge. D'altra banda, es compararan els 

resultats acadèmics d'aquests alumnes amb els d'un grup control per tal d'establir l'impacte real sobre 

l'aprenentatge dels alumnes. Aquesta darrera part es troba pendent de realització en el moment de 

lliurament d’aquesta memòria, ja que els resultats acadèmics pel primer quadrimestre del curs 2009/2010 

no estaran disponibles fins a principis del mes de gener del 2010. 

 

E. Traducció del material.  

Per tal que el material estigui disponible pel major nombre possible d'estudiants, incloent-hi els que 

procedeixen d'altres universitats europees o del programa ERASMUS, el material està disponible en dues 



 

 

 

 

llengües (català i castellà) en el moment de redactar aquesta memòria i s’està preparant la versió en 

anglès. 

 

3. PROVA PILOT 

 

Disseny i realització 

La prova pilot s’ha dut a terme durant el curs 2009/2010 amb els alumnes de primer curs d’Enginyeria 

Tècnica d’Obres Públiques a l’assignatura de Química dels Materials. En aquesta assignatura hi ha 

matriculats 221 alumnes distribuits en quatre grups, 195 dels quals van realitzar l’activitat proposada. 

Les classes presencials dedicades al tema del ciment d’aluminat de calci (3 hores en total) van ser 

substituides per l’activitat. A través del Campus Digital de l’assignatura es va lliurar tota la informació 

necessària per dur-la a terme (figura 1). Aquesta informació és la següent: 

 

� Instruccions Activitat 2. Document on s’explica quins són els objectius de l’activitat, les tasques a 

realitzar per part dels alumnes i el calendari a seguir. 

� Ciments d’aluminat de calci – Apunts. Apunts del tema amb els coneptes teòrics relatius als ciments 

d’aluminat de calci: matèries primeres i fabricació, reaccions d’hidratació, presa i enduriment, 

propietats i normativa. 

� Caracterització per DRX d’un ciment d’aluminat de calci (CAC). Links als vídeos (versió catalana i 

castellana) preparats en els que es descriu el procediment per a diferenciar entre un ciment 

d’aluminat de calci i un ciment Portland convencional mitjançant la tècnica de difracció de Raigs X 

(veieu figura 2). 

� Documentació adjunta. Aquesta carpeta conté la documentació següent: 

• 4 articles apareguts a la premsa en relació als problemes causats per la utilització 

inadequada del ciment d’aluminat de calci. 

• L’annex 3 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 2008), relatiu a la utilització de 

ciments d’aluminat de calci. La EHE és el document que constitueix el marc normatiu 

referencial a l’estat espanyol pel qual s’estableixen els requisits a tenir en compte en el 

projecte i execució d’estructures de formigó, tant d’edificació com d’enginyeria civil, amb 

l’objectiu d’assolir els nivells de seguretat adequats a la seva finalitat. 

• Consideracions finals de la publicació “El Cemento Aluminoso y sus Hormigones”, de José 

Calleja Carrete, publicada per l’Asociación Nacional de Constructores de Obras (ANCOP), 

1992. 

• Dates clau a la història del ciment d’aluminat de calci, de la publicació “El Cemento 

Aluminoso y sus Hormigones”, de José Calleja Carrete, publicada per l’Asociación 

Nacional de Constructores de Obras (ANCOP), 1992. 

� Enunciat Activitat 2. Qüestionari que l’alumne ha de respondre i lliurar al professor. Aquest 

qüestionari, que s’adjunta a l’Annex I, consisteix en quatre preguntes. Dues d’aquestes qüestions 

són referents a aspectes que no apareixen ni als apunts ni al vídeo o a la documentació que 

s’adjunta, de manera que l’alumne ha de cercar informació en altres fonts diferents de les facilitades 

pel professor. 

� Valoració Activitat 2. Enquesta de valoració de l’activitat, adjuntada a l’Annex II. 

 



 

 

 

 

Abans de lliurar l’activitat es va realitzar a cada grup de teoria una sessió per tal que els alumnes 

poguessin consultar els dubtes que els hagin sorgit. Es va mencionar explícitament que només es 

contestarien dubtes formulats pels alumnes, és a dir, que no es tractava d’una classe de teoria. El 

lliurament de l’activitat es va programar per una setmana després de la sessió de dubtes. 

 

 

Figura 1. Informació sobre l’activitat al Campus Digital de l’assignatura. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imatges del vídeo que acompanya l’activitat. 

 

La taula 2 mostra el nombre de visualitzacions de cadascun dels documents penjats al Campus Digital. 

 

 



 

 

 

 

 

Taula 2. Nombre de visualitzacions de cada document relatiu a l’activitat. 

Document Visualitzacions 
Instruccions Activitat 2 447 

Ciments d’aluminat de calci - Apunts 648 

Caracterització per DRX d’un ciment d’aluminat de calci (CAC) – (vídeo) 396 

Caracterización por DRX de un cemento de aluminato de calcio (CAC) – (vídeo) 171 

Documentació adjunta 453 

Enunciat Activitat 2 514 

Valoració de l’Activitat 2 416 

 

Avaluació 

L’avaluació de l’activitat té un pes directe relativament petit sobre la qualificació final (és una de les 4 

activitats que conjuntament tenen un pes del 20% a la nota final), i el seu aprofitament aquest curs es 

reflexarà a la prova final en la que una de les 10 preguntes correspondrà al tema dels ciments d’aluminat 

de calci. 

La taula 3 mostra la qualificació de l’activitat pels alumnes que l’han realitzada. Aquesta qualificació es 

compara amb les notes de les cinc activitats (cap d’elles amb el component d’autoaprenentatge que 

posseeix l’activiata del ciment d’aluminat de calci) obtingudes per un dels grups de teoria del curs 

2008/2009. 

 

Taula 3. Qualificacions obtingudes pels alumnes 

 Activitat Ciment 
d’Aluminat de Calci 

Activitats 
2008/2009  

 n=195 n=40 

Mitjana aritmètica 7,01 6,20 

Mediana 6,50 7,24 
 

Pel que fa a l’enquesta de valoració de l’activitat (annex II), va ser resposta per 132 alumnes, que van 

expressar el seu grau d’acord o desacord amb una sèrie d’afirmacions. La taula 4 mostra els resultats 

obtinguts. 

Taula 4. Resultats de l’enquesta de valoració de l’activitat. 

  Mitjana 
aritmètica 

P1 Els apunts estaven redactats de manera comprensible 3,13 
P2 El vídeo m’ha ajudat a entendre temes explicats a teoria 2,77 
P3 El vídeo m’ha resultat amè 2,89 
P4 La documentació adjunta m’ha resultat interessant 2,86 
P5 M’ha costat entendre el tema dels ciments d’aluminat de calci sense 

l’explicació del professor 
2,38 

P6 L’activitat m’ha resultat útil per relacionar el contingut de l’assignatura amb 
el món real 

3,38 

P7 Prefereixo aquesta activitat a una classe en la que el profesor expliqui el 
tema de ciments d’aluminat de calci 

2,50 

P8 Penso que l’activitat m’ha permès comprendre el tema millor que si 
l’hagués explicat a classe el professor 

2,21 

P9 M’ha interessat més el tema que si l’hagués explicat a classe el profesor 2,42 
P10 L’activitat m’ha resultat motivadora 2,64 

1: Molt en desacord; 2: Més aviat en desacord; 3: Més aviat d’acord; 4: Molt d’acord 

 

Les preguntes P1, P2, P3 i P4 valoren el material preparat. Com es pot veure a la taula 4, els alummnes 

valoren positivament el material, especialment els apunts i el vídeo.  

Les preguntes P5, P7, P8 i P9 valoren la metodologia d’autoaprenentatge. La valoració d’aquestes 

preguntes es troba desglossada a les figures 3a-d. 
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Figures 3a-d. Desglossament de les repostes P5, P7, P8 i P9. 

 

Com es pot veure a les figures 3a-d, tant a la pregunta 5 (M’ha costat entendre el tema dels ciments 

d’aluminat de calci sense l’explicació del professor) com a la pregunta 7 (Prefereixo aquesta activitat a 

una classe en la que el profesor expliqui el tema de ciments d’aluminat de calci), les opinions dels 

alumnes estan dividides gairebé al 50% entre els qui estan en desacord (respostes 1 i 2) i els qui estan 

d’acord (respostes 3 i 4). En canvi, es pot dir que els alumnes estan majoritàriament en desacord amb les 

afirmacions de les preguntes 8 i 9 (Penso que l’activitat m’ha permès comprendre el tema millor que si 

l’hagués explicat a classe el professor, 69,4% en desacord; M’ha interessat més el tema que si l’hagués 

explicat a classe el profesor, 60,3% en desacord). 

D’altra banda, si es considera la prgunta 10, el 62% dels alumnes responen estar d’acord o molt d’acord 

amb que l’activitat els ha resultat motivadora, com s’observa a la figura 4. 
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Figura 4. Desglossament de les repostes a la pregunta 10. 

 

Al qüestionari de valoració de l’activitat també se’ls demanava que especifiquéssin quins aspectes els 

havien resultat més positius i quins aspectes creien ells que convindria millorar de l’activitat. Les respostes 

es resumeixen a les figures 5 i 6. 
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Figura 5. Aspectes positius a destacar de l’activitat. 
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Figura 6. Aspectes a millorar de l’activitat. 

 

Com es pot observar, els alumnes destaquen entre els aspectes positius l’autoaprenentage i la connexió 

de l’activitat amb fets de la vida real, així com el tema escollit per a l’activitat. D’altra banda, destaquen 

com a apectes a millorar la manca d’una explicació del professor o el fet d’haver de buscar la informació 

en fonts no facilitades pel professor. 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONS 

La metodologia dissenyada permet incrementar el nivell d’autoaprenentatge dels alumnes. Tanmateix, és 

una eina que permet fer un tractament integral dels temes tractats, en introduir, a través de notícies i altra 

documentació, aspectes que van més enllà de les consideracions tècniques en el coneixement de les 

propietats i utilització dels materials (aspectes socials, econòmics, etc). La reflexió des de diferents punts 

de vista afavoreix la conscienciació de l’estudiantat en els criteris de responsabilitat social i sostenibilitat 

que haurà de tenir en compte en l’exercici de la seva professió. 

Pel que fa a l’apreciació que fan els alumnes d’aquesta metodologia, si bé la majoria d’ells la considera 

motivadora, es pot constatar una certa inseguretat en la seva capacitat d’autoaprenentatge, segurament 

fruit de la novetat d’aquest tipus d’experiències, si més no al nivell en el que es troben aquests alumnes 

(primer curs de l’ensenyament universitari). Aquesta manca d’experiència es veu reflectida en el fet que 

hagin destacat l’haver de buscar informació en altres fonts a més de les proporcionades pels professors, 

però al mateix temps valorar positivament el fet d’haver-se de “buscar la vida”, tal com ells ho expressen a 

les enquestes. 

Cal destacar la importància que l’elecció del tema i la preparació de la documentació té en la motivació de 

l’alumnat, ja que molts d’ells han destacat com a fet altament positiu el poder relacionar l’activitat amb un 

succés del que en tenien un cert coneixement previ, o el fet de llegir notícies dels diaris relacionades amb 

el que estan estudiant a classe, cosa que els fa poder connectar els temes de teoria amb el món real. 

 



 

 

 

 

ANNEX I. ENUNCIAT DE L’ACTIVITAT 2 

 

ACTIVITAT 2 – CIMENTS D’ALUMINAT DE CALCI (CAC) 
 

Nom i Cognoms :        Grup Teoria : 
 
 
1. Sobre quin compost del ciment Pórtland es produeix l’atac per sulfats (SO4

2-
)? Per quin motiu el 

ciment d’aluminat de calci és resistent a aquest atac? Cita les fonts que has consultat per respondre a 

aquesta pregunta. 

 

2. Què és un formigó refractari? Posa un exemple de la seva utilització. 

 

3. En el difractograma de ciment d’aluminat de calci que es mostra en el vídeo, apareix un pic de SiO2. 

Quin creus que pot ser l’origen d’aquest compost en aquest difractograma?  

 

4. Fes una valoració crítica de les causes que van portar a la utilització de ciment d’aluminat de calci en 

edificació entre els anys 1950 i 1970, així com les conseqüències que aquesta utilització ha comportat. 

(mínim 5 línies, màxim 10) 

 
 



 

 

 

 

ANNEX II. VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 2 

 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 2 – CIMENTS D’ALUMINAT DE CALCI (CAC) 
 

1. Molt en desacord   

2. Més aviat en desacord 

3. Més aviat d’acord 

4. Molt d’acord 

 

 1 2 3 4 

Els apunts estaven redactats de manera comprensible     

El vídeo m’ha ajudat a entendre temes explicats a teoria     

El vídeo m’ha resultat amè     

La documentació adjunta m’ha resultat interessant     

M’ha costat entendre el tema dels ciments d’aluminat de calci sense 

l’explicació del professor 

    

L’activitat m’ha resultat útil per relacionar el contingut de l’assignatura 

amb el món real 

    

Prefereixo aquesta activitat a una classe en la que el profesor expliqui el 

tema de ciments d’aluminat de calci 

    

Penso que l’activitat m’ha permès comprendre el tema millor que si 

l’hagués explicat a classe el professor 

    

M’ha interessat més el tema que si l’hagués explicat a classe el profesor     

L’activitat m’ha resultat motivadora     

 

Indica l’aspecte (o aspectes) que t’ha semblat més positiu d’aquesta activitat 
 
 
 
 
 
 
 
Indica l’aspecte (o aspectes) que caldria millorar d’aquesta activitat 
 

 


