
 

 

DOSSIER DE RECUPERACIÓ 

DE LA COMPETÈNCIA 

CIENTIFICOTECNOLÒGICA DE 

4
rt
 D'ESO 

NOTA:Les activitats s’han de presentar en forma de dossier i s’han d’entregar 
al dia de l’examen. L’examen consistirà en una selecció d’activitats d’aquest 
dossier de recuperació.  

 

 

 

Nom de l l'alumne/a:................................................................. 
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Informació per a l'alumne: 

 

Aquest dossier és obligatori per a tots els alumnes de 4rt d'ESO que no han 
superat la matèria de la competència cientificotecnològica. 
 

Una còpia en paper d'aquest dossier, degudament complimentat, s'ha 
d'entregar el professor de Ciències el dia que es convoqui a l'alumne per a 
realitzar la prova extraordinària. 

 

El dossier està estructurat per temes, amb el mateix ordre que s'ha seguit al 
llarg del curs. 
_______________________________________________________________________ 

Canvi d’unitats de LONGITUD 

1-Completa tots els requadres que apareixen en la imatge següent: 

 

2-Calcula i indica les operacions utilitzades en cada apartat: 

 

a) La distancia mitjana que separa la Terra de la Lluna és 384.400 km. Expressa 

aquesta longitud en cm.  
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b) La distancia mitjana que separa la Terra del Sol és 149.600.000.000 m. Expressa 

aquesta longitud en km. 

 

 

 

 

3-Passa les següents longituds a la unitat que s’indica: 

 

3470 cm, 2354 dam, 52 m → km    3 cm, 90 dam, 772 mm → dm 

 

 

 

Canvi d’unitats de LONGITUD 

4-Calcula i indica les operacions utilitzades en cada apartat: 

 

a) Quants dies he estat entrenant si en un trimestre he anat a entrenar 72h i 30 min?  

 

 

 

b) Quants anys té el meu pare si ha viscut 569.400 hores?  

 

 

 

c) Quants minuts ha durat la cursa si l’atleta ha fet una marca de 720.000 ms?  
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d) Quantes hores ens queden per les vacances de Nadal? 

 

 

e) Quants dies són 379,2 hores, 45 min i 55 s? 

 

 

f) 23,5 segons quants mil·lisegons són? 

 

 

5-Completa l’esquema següent: 

 

 

 

 

 

MRU i MRUA_______________________________________________________________ 

6-Un autobús es desplaça descrivint una trajectòria recta. La gràfica correspon a 

l’observació del moviment. Analitza i contesta: 

 

a) De quin moviment es tracta: MRU o MRUA?  
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b) Dibuixa aproximadament quina seria la gràfica v-t.  

 

c) Amb quina velocitat es desplaça? 

 

d) Quina es la posició al cap de 8 s?  

 

 

7- Dibuixa els gràfics general x-t i v-t pel MRU i el MRUA.  

 

 

 

8-Què significa MRU?  

 

9-Què significa MRUA?  

 

10-Completa:  

Un moviment rectilini descriu una trajectòria...................., té velocitat ................... i se 

simbolitza amb ................... 

La am, ......................................................, és el quocient entre l’increment de 

.......................... experimentat per un mòbil, ..........................................., i l’interval de 

......................... que ha transcorregut, .................................. 

 

am = 

 

Un ........................ rectilini uniformement accelerat descriu una trajectòria ...................., 

té acceleració ............... i se simbolitza amb ....................... 
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11-Escriu les  unitats en què s’expressen i el símbol amb la qual es representa; 

La distància El temps La velocitat L’acceleració 

    

 

12- Un cargol passa de 0m/s a 0,05m/s en 20 minuts. Calcula l’acceleració mitjana. 

 

 

Forces_____________________________________________________________________ 

13-Què és un Newton? 

14- Què són les forces concurrents? Dibuixa dues forces concurrents. 

 

 

15- Què són les forces no concurrents? Dibuixa dues forces no concurrents. 

 

 

 

 

16- Una molla  que segueix la llei de Hooke té una constant d’elasticitat de 150N/m; quina 

força s’hi ha d’aplicar per que s’allargui 35cm? 
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17- Completa l’esquema següent: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18- Troba la resultant de les forces en cada cas aplicant un mètode gràfic. Tot seguit, 

calcula-la analíticament sempre que es pugui. 

  

 

19- En els extrems d’una escombra de 140cm de llarg s’exerceixen dues forces verticals 

cap avall; una de 20N i l’altra de 40N.  

a) Fes un dibuix del problema plantejat . 

 

 

 

b) Calcula quant val la resultant i on s’aplica. 

 

 

suma de FORCES 

Forces …………………… 

Forces …………………… 

Forces paral·leles 

………………. 

Forces paral·leles 

………………. 

Forces no paral·leles  

Forces paral·leles 

………………. 

Forces paral·leles 

………………. 
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Models atòmics______________________________________________________________ 

13- Explica els diferents models atòmics que han anat sorgint al llarg dels anys. 

1r MODEL ATÒMIC 
DE…………….. 

2n MODEL 
ATÒMIC DE 
……………. 

3r MODEL ATÒMIC 
DE …………….. 

4rt MODEL 
ATÒMIC DE 
………….. 

Dibuix: Dibuix: Dibuix: Dibuix: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Característiques: Característiques: Característiques: Característiques: 
 
 
 
 
 
 

 

14-Defineix els conceptes següents: 

a) Nombre atòmic: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

b) Nombre màssic: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

15-Escriu la notació dels isòtops del silici, amb nombres màssics 28, 29, 30 i 32. 

 

 

 

 

Taula periòdica______________________________________________________________ 

16- Qui va ser Dmitri Mendeléiev? 
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17-Assigna un color a cada familia d’elements i acoloreix la taula periòdica: 

□ Gasos nobles  

□ Halògens 

□ Alcalins    

□ Alcalinoterris 

 

 

 

 

 

 

18- Encercla els següents elements: 

a) Del grup 6 i període 4 

b) Del grup 7 i período 5 

19-Completa les afirmacions següents: 

a) Quan es va organitzar la primera taula periòdica, només hi havia uns 

……………………… elements coneguts. Des de llavors, se n’han descobert molts 

d’altres i actualmente se’n conèixen ……………  

b) No tots les elements tenen un ……………………… definitiu. Un dels últims 

elements de la taula periòdica se’l vol anomenar ………………… en record a 

……………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………….. fou un químic i inventor de 

…………………… Hom li atorga el mèrit de ser el principal creador versió de la 

taula periòdica dels elements químics. 

d) Els elements químics del mateix grup tenen característiques químiques 

………………………………… perquè ……………………………………. 

e) Els elements es col·loquen en ordre creixent de 

…………………………………………………… 

 

20-Dibuixa l’estructura dels ions de ferro (Fe2+) i ions d’oxigen(O2-). 
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21- Què són els electrons de valència? 

 

 

Metalls i no-metalls__________________________________________________________ 

22-Llegeix el text següent. 

a) Encercla la paraula en negreta correcta del text següent: 

Muntem la pila, la bombeta i els cables. Comprovem si la bombeta s'encén. 

Si la bombeta s'encén la substàcia de l'objecte és conductora/aïllant. Si la bombeta no s'encén la 

substància de l'objecte és conductora/aïllant. 

Conductors/aïllants: tisores, arracades d'or, mina de llapis de grafit, pom de la porta, clip, penjador 

de jaquetes, claus, marc d'alumini de la finestra, maneta de l'armari, grapadora, anell d'or... 

Conductors/aïllants: boli de plàstic, vidre de la finestra, paper, mina de llapis de color, fil, suro, 

transportador de plàstic, rotlle de cel·lo, roba, fusta del penjador, pissarra, esborrador... 

Tots els metalls/no metalls són conductors. Tots els metalls/no metalls són no conductors excepte el 

grafit. 

b) Observa les imatges següents i indica quin és el material conductor i quin és el material 

aïllant. 

 
c) Si féssim una dissolució amb sal i aigua, s’encendria la bombeta? Per què? 

 

 

 

d) Afegeix als llistats dels texts 2 materials de cada tipus. 
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23- Relaciona les propietats amb el material corresponent: 

Bon conductor de l’electricitat  
METALL 

Poden ser aïllants 

Tenaç 

NO METALL Presenten fenòmens de 
semiconductivitat 

Bon conductor de la calor 
SEMIMETALL 

Dur 

 

24- Què vol dir tenaç? Anomena un element químic de la taula periòdica que sigui tenaç. 

 

 

25- Indica la fórmula química o indica el nom dels següents compostos químics: 

Iodur de potassi LiF 

Clorur de liti CsCl 

Bromur de rubidi RbI 

Fluorur de franci NaBr 

Bromur de sodi KBr 

 

26- Assenyala la resposta correcta 

26.1- No té tendència a combinar-se. 
a) alcalins 
b) alcalinoterris  
c) halògens  
d) gasos nobles 

26.2- Formen cations amb càrrega +1. 
a) alcalins 
b) alcalinoterris  
c) halògens  
d) gasos nobles 

26.3- No tenen tendència a formar ni 
cations ni anions. 
a) alcalins 
b) alcalinoterris  
c) halògens  
d) gasos nobles 

26.4- Tenen tendència a perdre l’electró de 
valència. 
a) alcalins 
b) alcalinoterris  
c) halògens  
d) gasos nobles 

26.5- Tenen tendència a guanyar un 
electró. 
a) alcalins 
b) alcalinoterris  
c) halògens  
d) gasos nobles 

26.6- Formen anions amb càrrega -1. 
a) alcalins 
b) alcalinoterris  
c) halògens  
d) gasos nobles  

 

27- L’ésser humà es un bon conductor de l’electricitat? Per què? 
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28- Ordena de més caràcter metàl·lic a menys els següents elements químics. 

a) Oxigen, Neó, Carboni, Beril·li i Nitrogen. 

 

 

 

b) Calci, Arsènic, Ferro, Germani i Titani 

 

Enllaç químic_______________________________________________________________ 

29- Explica amb paraules teves què és un enllaç químic. 

 

Explica amb paraules teves què és un compost químic. 

 

Explica amb paraules teves què és una substància química elemental. 

 

30- Com classificaries les següents substàncies: compost químic o substància química 

elemental? 

 Grafit   Clorur de sodi   Diamant  Metà 

 

31- Quin nom reben les agrupacions discretes d’àtoms? Quin tipus d’enllaç s’ha format 

entre els seus elements atòmics constituents? Justifica la resposta. 

 

 

32- Explica si totes les substàncies tenen enllaç covalent o iònic. 
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33- Enuncia la regla de l’octet. Quins elements la compleixen sense entrellaçar-se? 

 

 

Escriu el nom dels elements que es troben habitualment com a àtoms aïllants. 

 

Actualitat________________________________________________________________ 

34- Per què aquest any 2017, ha estat important per Stephen Hawking? Què va fer aquest 

científic per ser tan important? 

 


