LA FUSTA
EXERCICI 1. Què es pot obtenirr d’una planta?
A continuació tens un llistat de productes que es poden obtenir a partir de diferents parts d’una planta. Col·loca cadascun
d’ells a la columna correcta.
FRUITS/FLORS
FULLES

TRONC

PRODUCTE
PASTANAGA
RESINA
TABAC
NAP
ÀPIT
FUSTA
CEL·LULOSA
POMA
ENCIAM
CAUTXÚ
PATATA
CEBA

ARRELS

TRONC

FULLES

FRUITS/FLORS

ARRELS

EXERCICI 2. Tipus d’arbres.
Marca, per a cada concepte, la columna correcta:
ARBRES DE FUSTA
TOVA
Gimnospermes
Angiospermes
Creixen en boscos freds
Creixen en boscos càlids
Tenen la fulla ampla
Tenen la fulla llarga i prima, en forma d'agulla

ARBRES DE FUSTA
TOVA
El pi
La noguera
El cedre
El xiprer
El roure
L'avet
L'om
El castanyer
El bedoll

ARBRES DE FUSTA
DURA

ARBRES DE FUSTA
DURA

EXERCICI 3. L’edat dels arbres.
a) Com se sap quants anys ha viscut un arbre?

b) Quants anys té aquest arbre?

EXERCICI 4. Obtenció de la fusta.
a) Relaciona cada operación amb la seva definició:
TRANSPORT

Serveix per aconseguir que la fusta es converteixi en un material útil,
transformant-la en bigues, taulons, taulers, llistons, ...

ESBRANCAMENT
DELS TRONCS

Consisteix a tallar l'arbre per la base.

TALA DELS ARBRES

Consisteix a reduir el nivell d'humitat de la fusta.

ASSECATGE

Es pot fer per carretera, per tren o pel riu.

TALL DELS TRONCS

Es treuen totes les branques dels troncs, un cop han estat talats.

SERRADA DELS
TRONCS

Es dóna a tots els troncs la mateixa llargada, perquè hauran de ser
transportats

b) Ara, ordena tot el procés:

c) Busca dues imatges de cadascuna de les operacions de l’obtenció de la fusta i obre un document
IMPRESS. Hi ha d’haver set diapositives, una pel títol i una per a cada part del procés d’obtenció de la fusta.

EXERCICI 5. Les formes comercials de la fusta.
Defineix les següents formes de fusta:
FUSTA CONTRAPLACADA:

FUSTA AGLOMERADA:

LLISTÓ DE FUSTA:

TAULÓ DE FUSTA:

EXERCICI 6. Objectes de fusta.
Digues deu objectes de fusta.

EXERCICI 7. Conseqüènc ies de l’ús de la fusta.
Què vol dir desforestació?

Els paÍsos on actualmente hi ha més desforestació són: MÈXIC, PUERTO RICO, COSTA RICA, ARGENTINA,
EL SALVADOR, HONDURAS, NIGÈRIA, FILIPINES, GHANA, NEPAL. Situa’ls sobre el mapa.

