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● Una còpia en paper d'aquest dossier, degudament complementat, s'ha d'entregar 

a la  professora de Física i Química  el dia que es convoqui a l'alumne per a 

realitzar la prova extraordinària. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNITAT 1: CINEMÀTICA 
 
1) La velocitat dels trens que circulen entre Madrid i Saragossa augmentarà,passarà a 

ser en un futur de 250 a 300 km/h. Això es tradueix en una retallada de 15 minuts en el 
trajecte de 300 km entre la capital i Saragossa. 

 a) Calcula el temps que tarda un tren a anar des de Madrid fins a Saragossa a 
 cadascuna de les velocitats indicades. 
 b) És exacte dir que el viatge s'escurça en 15 minuts? 
 
 
2) Una atleta s'entrena en una pista d'atletisme en el sentit des de la meta fins a la sortida 

(que prenem com a origen del sistema de referència). Comencem a estudiar el seu 
moviment quan passa davant de la posició 85 metres. Suposant que es mou amb un 
m.r.u a la velocitat de 9,1 m/s: 

 a) Escriu l'equació del moviment que fa l'atleta. 
 b) Fes la representació de les gràfiques x-t i v-t. 

 
 

  
 

3) Un vehicle circula per una carretera recta i horitzontal. Els espais que recorre i els 
temps que empra són els següents: 

Espai (km)  0 2 4 6 8 10 
Temps (s)   0 20 40 60 80 100 
1) Representa la gràfica espai-temps (x-t). 
2) Quina classe de moviment porta el vehicle? 
3) Escriu l’equació del moviment. 
4) Calcula gràficament i analíticament l’espai recorregut en 5 minuts. 
5) Representa la gràfica velocitat-temps (v-t). 
 

 

4) Un automòbil  que es tba en repòs accelera a 4 m/s
2
 durant 5 segons. Després, 

manté la seva velocitat durant 8 segons i finalment frena i s'atura en 4 segons. Dibuixa les 
gràfiques velocitat-temps i acceleració-temps 
 

 

 

 

5) Interpreta la gràfica. Indica quin tipus de moviment segueix el cos en cada tram. 
Calcula la velocitat del mòbil en cada tram 

  

  

   

 
 

 
 
 
 
 

UNITAT 2: DINÀMICA:FORCES 



 

 

 

1) Un avió s’enlaire amb una acceleració de 20 km/s
2
, si els seus motors li 

proporcionen una força de 500000 N. Calcula quina massa té l’avió. 
 

 
 

2) En la següent taula es mostren les forces aplicades sobre un cos i les 
acceleracions que experimenta degut a elles. 

  

Força (N) 3 6 12 18 30 

Accel. (m/s
2
) 2 4 8 12 20 

 
 a) Representa gràficament la força enfront de l'acceleració (Nota: força, a l'eix  y, 
i  acceleració, a l'eix x). 
 b) Quina forma té la gràfica? 
 c) Quina conclusió en pots treure? 

 
3) Un vehicle de massa 1,2 tones es mou degut a la força del seu motor de 10000 N. 

Amb quina acceleració es mourà el cotxe? 
 a) Suposant que no hi ha força de fregament. 
 b) Si hi ha una força de fregament de 400 N. 
 

4) Completa la taula de dades referida a forces aplicades sobre un cos de 5 kg. 
 
  

Força (N) 5  35  

Accel. (m/s
2
)  3  12 

 
 

 

 

UNITAT 3. FORÇA GRAVITATÒRIA 

1) Dues persones de masses respectives 60 kg i 70 kg es troben separades una 

distància de 100 cm. 

a. Calcula la força que fa la persona de 60 kg sobre la de 70 kg. 

b. Quina serà la força que fa la persona de 70 kg sobre la de 60 kg? 

Dades: G = 6,67 · 10 - 11 N·m2/kg2 

 

2) Dues persones de masses iguals separades 80 cm s'atrauen amb una força de 

6,67 · 10 
- 7

 N. 

Quant val la massa de cada persona? 

 

3) La Terra té una massa de 5,98 · 10 
24

 kg i un radi de 6.376 km. 

Quin valor tindrà la força que fa la Terra sobre un objecte de massa 50 kg col·locat 
a la seva superfície? 

Dades: G = 6,67 · 10 
- 11

 N·m
2
/kg

2
 



 

 

 

4) Calcula la força que fa la Terra sobre la Lluna sabent que la distància de separació 

entre els seus centres és 384.400 km, que la massa de la terra és 5,98 · 10 
24

 kg, 

que la massa de la Lluna és 7,35 · 10 
22

 kg, i que la constant de la gravitació 

universal és G = 6,67 · 10 
- 11

 N·m
2
/kg

2
. 

Quina força farà la Lluna sobre la Terra? 

5)  Al final de 1609, Galileu tenia un telescopi de 20 augments que li permetia estudiar 
els cràters de la Lluna i distingir els estels de la Via Làctia. Descobreix quatre satèl·lits 
de Júpiter (els satèl·lits galileians)(…) Galileu continua fent remarcables descobriments 
científics, observant les fases de Venus, que, amb els satèl·lits de Júpiter, el 
convencen de què Copèrnic no estava equivocat 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei 

  

a)  Explica breument la teoría sobre l’univers que defensava Copèrnic 

b)  Explica perquè les observacions de Galileu recolzaven la teoría de Copèrnic 

 

UNITAT 4. LA PRESSIÓ 
 

1) Una persona de 80 kg, que es troba en un terreny horitzontal, es recolza en dues 

sabates de 250 cm
2
 cadascuna. Quina pressió exerceix sobre el terra 

 

2)  Troba la pressió hidrostàtica que suporta un submarinista quan es troba a 30 

metres de profunditat. (daigua mar = 1.025 kg/m
3
) 

 

3) Quina força exerceix la pressió atmosfèrica normal damunt una cara d’un full de 

paper de 30 cm x 20 cm. ( busca quina és la pressió atmosfèrica ) 

      4)Observa el video: http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/quimica/espelma/ 

 

a) Descriu el que ha passat 

b) Explica ( hipòtesi) el que ha passat Has d’utilitzar les paraules : pressió, pressió 

atmosfèrica i buit T’ajudarà contestar aquestes preguntes: 

a)     Quina substància necessita l’espelma per  mantenir la flama? 

       b) per què s’apaga la flama? 

5) La taula següent mostra com varien la temperatura i la densitat de l’aire, i la gravetat 

amb  l’altura. 

 

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A0ter_d%27impacte
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A0ter_d%27impacte
https://ca.wikipedia.org/wiki/Lluna
https://ca.wikipedia.org/wiki/Lluna
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estrella_(astronomia)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estrella_(astronomia)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Via_L%C3%A0ctia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Via_L%C3%A0ctia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A8l%C2%B7lit_natural
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A8l%C2%B7lit_natural
https://ca.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_(planeta)
https://ca.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_(planeta)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A8l%C2%B7lits_galileians
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A8l%C2%B7lits_galileians
https://ca.wikipedia.org/wiki/Venus_(planeta)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Venus_(planeta)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/quimica/espelma/


 

 

Capa 

atmosfè

rica 

Altura(m/

s2) 

Temperatur

a(K) 

Densitat(kg/

m3) 

Gravetat(m/

s2) 

  

  

Troposf

era 

0 288 1,2 9,80 

10 216 0,4 9,77 

15 216 0,2 9,75 

  

  

Estratos

fera 

20 216 0,09 9,74 

35 235 gairebé nul·la 9,72 

50 270 gairebé nul·la 9,68 

a)  Quin factoe ens permet explicar perquè la pressió atmosférica disminueix tan 

dràsticament amb l’altura? 

b)  Si omplim  amb Heli un globus a la superficie de la terra i el portem a 80 Km 

d’altura, el globus peta. Raona per què peta. 

http://www.rrfisica.cat/num/num12/article_num=27&pos=2&total=8&art=136.htm 

 

 

UNITAT 5. TREBALL I ENERGIA 

 

1) Un cos de 8 kg recorre 40 m sobre un pla horitzontal amb m.r.u.a. Ho impulsa una 

força horitzontal de 30 N i existeix un fregament de 10 N 

Calcula:El treball realitzat per cada una de les forces esmentades i per la seva resultant.  

2)   Un bloc es estirat sobre una superfície horitzontalper una força de 40 N paral.lela a la 

superfície. Sobre el bloc actua una força de fregament de 25 N. El desplaçament és de 8 

m. Calcula el treball efectuat per cada força i el treball total. 

3)  Calcular les següents energies cinètiques: 

a)Un camió de 40 tones que va a 72 km/h 

b)Un cotxe de 900 kg que va a 126 km/h. Expressar-ho en kw-h 

c)Un projectil de 9 g que surt de l’arma a 800 m/s 

  

4) Calcula les següents energies potencials: 

a)La d’un home de 75 kg que puja cinc esgraons de 0,2m cada un. 

b)La d’un ascensor de 400 kg que s’aixeca fins el desè pis d’un edifici si cada pis té 

3 m 

  

5) Troba els kWh que consumeix un televisor de 300 W que està encès durant 8 hores 



 

 

 
 
 
 
UNITAT 6. LES ONES 
 

1) Realitza els següents exercicis on-line. 
http://www.xtec.cat/~jtrilla3/llum_so_jbz1.htm 

 
2) Sabem que una nota musical té una freqüència de 441 Hz i una longitud d’ona de 

0,77 m. A partir d’aquesta informació, dedueix la velocitat de propagació del so. 

 

3) Una ona de té una longitud d’ona de 25 mm i un període 0,5 s. Quina és la seva 
velocitat? 

 
 

 
4) La Lluna es troba a aproximadament 384.000 km de distància de la Terra. Si hi 

enviem una ona lluminosa, quant de temps trigarà a arribar-hi?  

 
UNITAT 7: CONFIGURACIÓ ELECTRÒNICA I ENLLAÇOS 

 
1) Escriu la configuració electrònica dels elements Sodi, Bari , Bor, Silici, Nitrogen, 

Sofre i Iode. Indicant 1r l’element, 2n el seu símbol, 3er el nombre atòmic, 4rt la 
configuració electrònica, 5è la configuració de la capa (nivell) de valència, 

 
 

2) Indica el tipus d'enllaç que es dóna entre els àtoms de les substàncies següents: 
 

 a) MgCl2 (clorur de magnesi). 
 b) Fe (ferro). 

 c) NH3  (amoníac). 

d) SF2  (difluorur de sofre). 

e) BeI2 (diiour de Beril.li). 

f) AlCl3 (triclorur d'Alumini). 

g) CO2 (diòxid de carboni). 
h) Na (Sodi). 
 

3) Entre les substàncies següents Cl2, C diamant, Fe, i KBr, assenyala: 

a) Quina tindrà el punt de fusió més baix  
b) Quines formen cristalls  
c) Quines condueixen el corrent elèctric en estat sòlid  
d) Quines són solubles en aigua. 

 

4) Dibuixa les estructures de les xarxes: IÒNICA i METÀL·LICA  
 

5)  Assigna les propietats següents als sòlids metàl.lics (M), els sòlids iònics (I), o les 
substàncies covalents (C), segons escaigui:  
a) Condueixen el corrent elèctric en estat sòlid.  
b) Condueixen el corrent elèctric fosos.  
c) Alguns tenen punts de fusió molt elevats.  

http://www.xtec.cat/~jtrilla3/llum_so_jbz1.htm


 

 

d) Dissolts en aigua condueixen el corrent elèctric.  
e) Formen sòlids durs o molt durs.  
f) Són mal.leables i dúctils.  
g) Alguns són gasos, a temperatura ambient.   

  
 
 

UNITAT 8. REACCIONS QUÍMIQUES. ÀCIDS I BASES 

1) La taula següent mostra els intervals del pH en els quals una sèrie de productes de 

l’hort poden crèixer bé: 

Producte Interval de pH 
Patates             5,5 - 6,5 
Pomes              5,5 - 7 
Faves                5,5 - 7 
Tomàquets       5,5 - 7 
Pastanagues     6 - 7,5 
Enciam            6,5 - 7,5 
a) Si el pH d’un sòl de cultiu és de 6, quins vegetals de la taula s’hi podran conrear 
amb èxit? 
b) Quin pH hauria de tenir el sòl per poder conrear-hi el nombre més alt possible de 
vegetals? 
c)Indica si els pH de la taula son àcids, basics o neutres 

d) A vegades el sòl és massa àcid i s'afegeix una substància bàsica. Explica per què 
 
 

2) Entra a l'apartat d'exercicis i ajusta les reaccions químiques 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/35_las_reacciones_quimicas/curso/ai_ex07.html 

3) Busca les reaccions químiques de la fotosíntesi, la digestió i la pluja àcida i indica 
quins son els reactius i quins son els productes 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/35_las_reacciones_quimicas/curso/lrq_re.html 
4) Explica què és la pluja àcida i el creixement de l'efecte hivernacle. Quines 

conseqüències tenen? 
 

      5) Quins aliments o altres substàncies de la vida quotidiana contenen àcids forts? 
Quins àcids febles? I bases?  
 
       6) Quan ens pica un mosquit, conté una substància àcida que ens produeix picor. 
Per què ens apliquem solucions d’amoníac? ( Afterbite és una solució de 35mg 
d’amoníac por ml de solució) 

 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/35_las_reacciones_quimicas/curso/ai_ex07.html
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/35_las_reacciones_quimicas/curso/lrq_re.htmlecte

