EL PAPER
EXERCICI 1. EL PAPIR
a) Qui utilitzava el papir?
b) Per a què l’utilitzaven?
c) A partir de què es feia el papir?
d) Ordena les següents vinyetes on s’explica l’elaboració del papir.

Posar el papir en
capes horitzontals.

Allisar el papir per
donar-li un tacte més fi.

Premsar el papir.

Tallar el papir en
làmines molt fines.

EXERCICI 2. ELS GEROGLÍFICS
A partir de la següent imatge, escriu el teu nom en egipci.
NOM:NOM:

COGNOM 1:

COGNOM 2:

EXERCICI 3. DE LA XINA A ESPANYA
a) Els xinesos van ser els primers en fabricar paper. A quin segle es va inventar el paper?
b) L’any 610, l’art de la fabricació del paper va arribar al Japó i, al voltant del 750, a l’Àsia central. Els àrabs
van transmetre aquest coneixement fins a Espanya. En quin segle va passar això?

EXERCICI 4. LA IMPREMPTA
a) Quin any es va inventar la imprempta?
b) Qui la va inventar i en quin país?

EXERCICI 5. FABRICACIÓ DEL
EL PAPER ACTUAL
Situa les explicacions sobre el procés de fabricació del paper:
S’afegeixen altres substàncies
químiques: blanquejants,
coles, talc, colorants, ...
La fusta es renta, per
eliminar
eliminar-ne
la sorra i d’altres
impureses.
S’asseca el paper en una
estufa.
Es fa la pasta de paper:
Aigua+Fusta esmicolada
Se separa l’escorça del tronc.

Es dóna forma al paper, tot
deixant evaporar-ne
evaporar
l’aigua.
Talar arbres.
arbres
Es fan bobines, per
emmagatzemar el paper.
La fusta es trenca en trossets
molt petits.

EXERCICI 6. ADDITIUS DEL PAPER
Per què s’afegeix cadascun d’aquests productes en la fabricació del paper?
COLA
CÀRREGUES
PIGMENTS
CLOR I AIGUA OXIGENADA

EXERCICI 7. EL PAPER RECICLAT
Digues cinc objectes d’us quotidià fets de paper reciclat.

EXERCICI 8. EL PAPER I EL MEDI AMBIENT
Selecciona la resposta correcta en cada cas:
3 kWh
Per fabricar 1kg de PAPER NOU es necesita 3kg de fusta i

8 kWh

Per fabricar 1kg de PAPER RECICLAT es necesita 1kg de paper i

d’energia eléctrica i

3 kWh

440 L

d’aigua.

2L
440 L
d’energia eléctrica i

8 kWh

d’aigua.
2L

EXERCICI 9. PROPIETATS DEL PAPER
Explica què vol dir cadascuna d’aquestes propietats del paper:
RESISTENT A LA TRACCIÓ:
TOU:
AÏLLANT ELÈCTRIC:
DENSITAT:

EXERCICI 10. ELS FULLS DE PAPER
Els fulls que utilitzes normalment són A4, com els d’aquesta fitxa.
- Quines mides té un A4?

-

-

I un A5?

-

I un A3?

-

Quants fulls A4 caben en un A3?

-

Quants fulls A3 caben en un A2?

-

Quants fulls A4 caben en un A2?

-

Quants fulls A5 caben en un A4?

-

Presenta aquesta fitxa en format A5.

Quina relació hi ha, per tant, entre els diferents números?

