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Nom i cognoms: ................................................................................... 

 



 

 

FÍSICA 
A continuació tens un recull de problemes que cal que sàpigues fer per anar a l'examen 

de recuperació amb garanties. Per descomptat suposen el requisit mínim. Et 

recomanem que refacis tots aquells problemes que hem anat fent al llarg del curs. 

Recorda que la teva llicència del llibre digital ScienceBits continua vigent. 



 

 

Recorda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 217 mm passats a m 

 

 

B. 12,5 hm2 passats a km2 

 

C. 0,612 cm3 a mm3 

 

D. 8.4 dl a dal 

 

E. 612 cg a hg 

 

F. 75 m a mm 

 

G. 490 dam a km 

 

1 litre = 1 dm3 

1 ml = 1 cm3 



 

 

H. 4 dm a km 

 

I. 2,05 mm a cm 

 

J. 8,1 dm a dam 

 

K. 195 dm2 a m2 

 

L. 2 mm2 a dm2 

 

M. 5,18 mm2 a m2 

 

N. 612 cm2 a hm2 

 

O. 217 mm3 a m3 

 

P. 12,5 hm3 a km3 

 

Q. 490 dm3 a cm3 

 

R. 46 kl a hl 

 

S. 175,5 ml a dm3 

 

T. 0,4 dl a l 

  



 

 

1. Parelles de coordenades 

Indica les coordenades dels punts marcats. 

A = (     ,     ) 

B = (     ,     ) 

C = (     ,     ) 

D = (     ,     ) 

 

 

2. Una trajectòria complicada 

3. Vol transoceànic 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________  km 

___________  km 

Tardaria _________  hores i 

________ minuts. 



 

 

4. Interpretar una gràfica de moviment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Velocitat i estalvi 

 

Ha recorregut ___________  km 

Als _______ km i als _______ km 

Ha estat parat __________ minuts. 

Un total de ________  minuts. 

_________  km 



 

 

 

6. Salts animals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              h 

              h 

              h 

A una velocitat mitjana de _______  km/h. 

              h 



 

 

7. Passeig damunt la neu 

La Maria i els seus amics passen uns dies a la muntanya. 

Després d’una nit en que la nevada ho ha cobert tot amb 

una capa gruixuda de neu pols, han decidit sortir a fer un 

tomb. S’han vestit amb roba impermeable, s’han posat 

ulleres de sol per protegir-se la vista i s’han calçat amb 

botes i raquetes per no enfonsar-se a la neu. 

 

a. Quan la Maria està quieta sobre la neu, es troba en repòs? I en equilibri? Encercla l’opció 

correcta. 

 A) No està ni en repòs ni en equilibri 

 B) Està en repòs i en equilibri 

 C) Està en repòs, però no en equilibri 

 D) No està en repòs, però sí en equilibri 

 

b.  Quines forces actuen sobre la Maria quan s’està 

quieta sobre la neu? Completa la frase encerclant 

l’opció correcta entre les paraules en cursiva: 

 El pes / L’empenyiment / La tensió / La fricció / La força normal que exerceix la Terra / 

la superfície nevada / la Maria / l’aire sobre la Maria, vertical cap avall. 

 El pes / L’empenyiment / La tensió / La fricció / La força normal que exerceix la Terra / 

la superfície nevada / la Maria / l’aire sobre la Maria, vertical cap amunt. 

 

c.  Quines són les forces de reacció a les forces que actuen sobre la Maria, respectivament? 

 La força que exerceix la Terra / la superfície nevada / la Maria / l’aire sobre la Terra / 

la superfície nevada / la Maria / l’aire, vertical cap amunt. 

 La força que exerceix la Terra / la superfície nevada / la Maria / l’aire sobre la Terra / 

la superfície nevada / la Maria / l’aire, vertical cap avall. 

 

d.  Aquestes són les masses de la Maria i els seus amics, equipats per a l’excursió. Calcula la 

intensitat del seu pes. (Escriu les respostes amb un decimal de precisió) 

 La massa de la Maria és de 64 kg. El seu pes és de: 

 La massa de l’Eli és de 66 kg. El seu pes és de: 

 La massa d’en Joan és de 91 kg. El seu pes és de: 

 



 

 

e.  Quina és la intensitat de la força normal que actua sobre cadascun d’ells? (Escriu les 

respostes amb un decimal de precisió) 

 Força normal sobre la Maria: 

 Força normal sobre l’Eli: 

 Força normal sobre el Joan: 

 

f.  Quina és la intensitat de la força d’empenyiment que exerceix cada excursionista sobre 

la neu? (Escriu les respostes amb un decimal de precisió) 

 Empenyiment que exerceix la Maria: 

 Empenyiment que exerceix l’Eli: 

 Empenyiment que exerceix el Joan: 

 

g. Com eviten les raquetes que els excursionistes s’enfonsin a la neu? (Encercla la resposta 

correcta, és possible que n’hi hagi més d’una). 

 A) Redueixen la pressió que l’excursionista exerceix sobre la neu. 

 B) Augmenten la superfície de contacte entre l’excursionista i la neu. 

 C) Redueixen el pes de l’excursionista. 

 D) Redueixen la força que l’excursionista exerceix sobre la neu. 

 

h.  La superfície total de cada parell de raquetes usades per la Maria i els seus amics és de 

0,2 m2. Quina pressió exerceixen sobre la neu? (Escriu la resposta com un nombre enter i 

alerta amb les unitats!). 

 La Maria exerceix una pressió de: 

 L’Eli exerceix una pressió de: 

 El Joan exerceix una pressió de: 

 

i.  En Joan és l’únic que té problemes per caminar per la neu. Per no enfonsar-s’hi, la 

pressió no hauria de superar els 4000 Pa. Quina superfície mínima haurien de tenir les 

raquetes perquè el Joan no s’enfonsés a la neu? (Arrodoneix la resposta fins al segon 

decimal). 

 

 

 

 



 

 

8. L'armari 

Dues persones A i B intentant moure un armari no es posen d’acord i fan força en sentit oposat 

sobre el moble. La força que fa la persona A és FA=100N; i la que fa la persona B és FB=60 N. 

 

Dibuixa al primer requadre totes les forces que actuen sobre l’armari, i al segon requadre la 

força resultant. ESCALA: 1cm = 20 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. El vol d'un avió 

El vol d’un avió es pot resumir, de forma molt simplificada, en tres etapes: enlairament, vol 

constant i aterratge. 

En aquesta gràfica es representen, a grans 

trets, els canvis de velocitat de l’avió respecte 

al temps. S’hi distingeixen les tres etapes, 

representades amb els números de l’u al tres. 

1. Etapa d’enlairament 

2. Etapa de vol constant 

3. Etapa d’aterratge 

 

 

 

9.1. Etapa 1: l’enlairament.  

a. Quin és el canvi de velocitat en aquesta etapa? 

 El canvi de velocitat és de _________ km/h, és a dir,  __________ m/s. 

 



 

 

b. Quant dura aquesta etapa? 

  L’enlairament dura ________ h, és a dir, ________ s. 

c. Quina és la intensitat de l’acceleració de l’avió en aquesta etapa? 

 La intensitat de l’acceleració és de ___________ m/s2. 

d. Considerant que la massa de l’avió és d’unes 300 tones, quina és la intensitat de la força 

resultant que rep durant l’enlairament? 

 La intensitat de la força resultant que actua sobre l’avió és de __________ N. 

 

9.2. Etapa 2: el vol constant 

a. Quin és el canvi de velocitat en aquesta etapa? 

 El canvi de velocitat és de _________ km/h, és a dir,  __________ m/s. 

b. Quant dura aquesta etapa? 

 El vol constant dura________ h, és a dir, ________ s. 

c. Quina és la intensitat de l’acceleració de l’avió en aquesta etapa? 

 La intensitat de l’acceleració és de ___________ m/s2. 

d. Considerant que la massa de l’avió és d’unes 300 tones, quina és la intensitat de la força 

resultant  que rep durant l’etapa de vol constant? 

 La intensitat de la força resultant que actua sobre l’avió és de ________ N. 

 

9.3 Etapa 3: l’aterratge 

a. Quin és el canvi de velocitat en aquesta etapa? 

  El canvi de velocitat és de _________ km/h, és a dir,  __________ m/s. 

b. Quant dura aquesta etapa? 

  L’aterratge dura________ h, és a dir, ________ s. 

c. Quina és la intensitat de l’acceleració de l’avió en aquesta etapa? 

  La intensitat de l’acceleració és de ___________ m/s2. 

d. Considerant que la massa de l’avió és d’unes 300 tones, quina és la intensitat de la força 

resultant  que rep durant l’aterratge? 

  La intensitat de la força resultant que actua sobre l’avió és de ________ N. 



 

 

9.4. Força, acceleració i velocitat. 

Observa amb atenció els esquemes següents on es representa la velocitat, l’acceleració i la 

força resultant sobre l’avió. Quin es correspon amb cada etapa del vol: enlairament, vol 

constant i aterratge? (escriu-ne el nom de l’etapa sota cada esquema) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Sobre la gravetat 

 

 

 



 

 

11. Caracterització del pes 

 

 

  



 

 

QUÍMICA 

1.- Una fàbrica de complements per bussejar vol treure al mercat una pissarra submarina que, 

en cas que se li escapi al bus, pugi a la superfície. 

Per això s’han posat en contacte amb el seu proveïdor de materials, el qual els ha fet arribar 

aquesta gràfica amb informació sobre els diversos materials que els podrien interessar. 

 

a) Quins materials compleixen el requisit que busca la fàbrica ? 

b) Parteix de la gràfica per calcular la densitat de cada un d’aquests materials. Expressa el 

resultat amb dos decimals, si és necessari i en kg/m3. 

 

2.- Omplim amb 10 ml d’aigua cadascun dels forats d’una glaçonera. Després d’unes hores 

al congelador, obtenim uns glaçons perfectes. 

Posem dos glaçons en un got d’aigua, i comprovem que hi suren. La densitat de l’aigua 

líquida és 1 g/ml. 

 

a) Amb quina massa d’aigua hem omplert cada forat de la glaçonera? 



 

 

b) Que podem deduir del fet que els glaçons surin a l’aigua? Completa el text amb les 

opcions correctes. 

Quan l’aigua es congela, la seva massa (augmenta, no varia, disminueix) , mentre que 

el seu volum (augmenta, no varia, disminueix). Per això, la densitat del gel és (més 

petita, més gran, igual) que la de l’aigua líquida. 

 

3.- Quina diferència hi ha entre una propietat intensiva i una extensiva ? Raona la resposta 

 

La densitat, és una propietat intensiva o extensiva? 

 

4.- Defineix: 

Matèria, Massa, volum i densitat. 

 

 

 

 

5.- A quants quilograms de massa equivalen les masses següents: 

a) 75 cg 

b) 304 g 

c) 86,2 hg 

d) 1.010 mg 

6.- A quants dm3 equivalen els volums següents. 

a) 7430 ml 

b) 21 cm3 

c) 59.900 cl 

d) 5.700 m3 

 

 



 

 

7.- Completa els enunciats següents amb el nom de l’instrument de laboratori corresponent ( 

Matràs aforat, bureta, pipeta, proveta graduada) . Indica també a quin element de la imatge 

correspon cada nom. 

 

 

a) .................................. : Serveix per preparar un volum determinat de líquid 

b) .................................. : Permet transvasar a un recipient volums variables de líquid. 

c) .................................. : permet transvasar un volum fix de líquid d’un recipient a un altre. 

d) .................................. : serveix per mesurar el volum de líquid que conté. 

 

8.- Calcula la densitat de cada una de les mostres següents en kg/m3. 

 Massa (g) Volum (cm3) 

Mostra A 4.321 570 

Mostra B 750 350 

Mostra C 230,4 180 

Mostra D 320 232 

 

 

 



 

 

 

 

9.-  Busca la temperatura a la qual cada una d’aquestes substàncies passa de l’estat líquid a 

sòlid i ordena-les de menor a major. Zinc, níquel i plata. 

 

a) Com s’anomena la temperatura a la qual una substància passa de l’estat sòlid a líquid 

o viceversa? 

 

10.- Busca la temperatura a partir de la qual cada una d’aquestes substàncies es troba només 

en estat gassós i ordena-les de major a menor. Magnesi, plom i alumini. 

 

b) Com s’anomena la temperatura a la qual una substància passa de l’estat líquid a gassós 

o viceversa? 

 

11.- Indica en quin estat esperaríem trobar cada substància a la temperatura que s’indica. 

 

 

 

12.- El benzè és un líquid molt incolor i molt inflamable, responsable en part de l’olor 

característic de la gasolina. 

a) Alumini a 100 0C 
b) Zinc a 25 0C 
c) Coure a 3159 0C 
d) Magnesi a 1.200 0C 

e) Níquel a 2.700 0C 
f) Plata a 1.008 0C 
g) Plom a 2.031 0C 
h) Titani a 3.051 0C 



 

 

Analitza la gràfica i respon a aquestes 

qüestions: 

 El punt de fusió del benzè és de 

......... 0C 

 El punt d’ebullició del benzè és de 

......... 0C 

 A la temperatura ambient de 25 
0C esperaríem trobar benzè en 

estat ................. 

 Malgrat això a les gasolineres, el 

benzè s’acostuma a vaporitzar 

ràpidament. Això s’explica pel 

fenomen de .......... 
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13.- Interpreta els gràfics següents. 

a) S’escalfa una substància durant una hora. La gràfica mostra els canvis en la 
temperatura d’aquesta substància durant aquest període. 

 

Respon a les següents qüestions: 

 Quina és la seva temperatura 
de fusió.  ___________ 0 C 

 Quina és la seva temperatura 
d’ebullició.  ___________ 0 C 

 A quina temperatura està la 
substància al cap d’una hora 
segona la gràfica ? 
___________ 0 C 

 És possible una gràfica 
d’escalfament com aquesta. 
Raona la teva resposta, si hi ha 
algun tram de la gràfica que no 
sigui correcte indica quin és i 
perquè.      

 

 

b) Aquesta gràfica mostra els canvis de temperatura que experimenten dues substàncies 
diferents en escalfar-les durant una hora. 

Respon a cada una d’aquestes qüestions: 

 



 

 

 

 Quina de les dues substàncies passa a l’estat 
líquid a una temperatura més baixa ?  

 Quina de les dues substàncies passa a l’estat 
gasós a una temperatura més elevada ? 

 Quina substància es troba completament a 
l’estat líquid als 20 0 C ? 

 Quina substància ja està en estat gasós als 55 
min i segueix augmentant la seva temperatura ? 

 Quina de les dues substàncies roman menys 
temps en estat líquid ? 

 

 

14.- Aquesta gràfica mostra les variacions de la densitat de l’aigua en funció de la 

temperatura, entre els         -100C i els 100C. 

a) Quina és la densitat màxima que assoleix l’aigua ? 

b) A quina temperatura té aquesta densitat màxima? A _______ 
0C 

c) Quina densitat presenta el gel just en el punt de fusió?______ 

g/cm3. 

d) Quan escalfem el gel a -60C la seva densitat (disminueix, 

incrementa), abans d’assolir el punt de fusió. 

e) Si seguim esclafant després de la fusió entre els ____ 0C i els 

_____ 0C, l’aigua líquida (incrementa, disminueix) la seva 

densitat, però a partir d’aquesta temperatura la densitat 

(incrementa, disminueix). 

 

15.- Aquesta fotografia es va fer un dia d’hivern en una gran ciutat. 

Ordena les frases següents per explicar el procés que es produeix sobre la tapa del 

clavegueram: 



 

 

 

A. L’aire de l’interior de la claveguera està més 

calent que l’aire fred del carrer. 

B. El vapor d’aigua es condensa i crea aquesta 

mena de boirina que mostra la imatge. 

C. L’aire de la claveguera, que conté vapor d’aigua, 

ascendeix fins a sortir al carrer, on hi fa més 

fred. 

D. En ser menys dens que l’aire exterior, l’aire de 

la claveguera puja. 
 

16.- Omple els buits amb el nom del procés que s’hi representa. 

 

 

17.- Ebullició versus evaporació. Cert o fals ? 

 L’ebullició és un canvi d’estat que només es produeix a la superfície d’un líquid. 

 L’evaporació es produeix en un rang de temperatures inferior al punt d’ebullició. 

 L’ebullició només es produeix a una temperatura concreta. 

 L’ebullició és un canvi d’estat que es produeix a tota la massa d’un líquid. 

 L’evaporació és un canvi d’estat que es produeix a tota la massa d’un líquid. 

 L’evaporació només es produeix a una temperatura concreta. 

 L’evaporació és un canvi d’estat que només es produeix a la superfície d’un líquid. 

 

 



 

 

18.-  Tenim una moneda de ferro de 9,4 g de massa i un cub fet del mateix material de 27 cm d’aresta. 

Quines de les propietats següents són iguals per a tots dos objectes? 

o El volum 

o La massa 

o La forma 

o La temperatura de fusió 

o La densitat 

 

19.-   

 
a) Quina tècnica de separació havia 

descobert l’Imo ? 

o La flotació 

o El tamisatge 

o La filtració 

o La lixiviació 

o La vaporització 

 

b) Quina propietat física va permetre a 

l’Imo separar l’arròs de la sorra 

mitjançant aquesta tècnica? 

o La densitat 

o La mida 

o El punt de fusió 

o El pes 

o El magnetisme 

 

c) Quin tipus de mescla formen la sorra 

i l’arròs? 

 

o Mescla heterogènia de tipus col·loide. 

o Mescla heterogènia evident 

o Mescla homogènia 

o Mescla heterogènia de tipus 
suspensió 

d) Quina altra tècnica es podria utilitzar 

per separar l’arròs de la sorra en el 

cas que es tractés d’una sorra fina i 

seca? 

o La sedimentació 

o El tamisatge 

o La imantació 

o La vaporització 



 

 

 o La destil·lació 

 

e) En funció de quina característica podem separar els componets d’una mescla 
mitjançant aquest mètode? 

o La mida 

o El pes 

o El punt de fusió 

o La densitat 

o El magnetisme 

 

20.- El bronze fou la primera mescla metàl·lica d’importància obtinguda per l’ésser humà. Aquest 

invent fou tan revolucionari que ha donat nom al període prehistòric conegut com a edat de bonze. 

Durant mil·lennis, fou un material fonamental per fabricar armes, joies, monedes i altres utensilis. 

Sabent què el bronze té dos components principals, que són el Coure, amb una densitat de 8.960 kg/m
3  

i 

l’estany, amb una densitat de 7.365 kg/m
3
 respon a les següents qüestions: 

a) Quin tipus de mescla és el bronze?  (marca totes les respostes correctes) 

o Una suspensió 

o Una mescla homogènia 

o Un col·loide metàl·lic 

o Un aliatge 

o Una dissolució sòlida 

o Una mescla heterogènia 

 
b) Un laboratori rep una moneda i una escultura trobades en un jaciment arqueològic, 

presumptament fetes de bronze. En mesurar les densitats d’aquests objectes s’obtenen les 

dades següents: 

 Densitat de la moneda: 8.641 kg/m
3
 

 Densitat de l’escultura: 16.715 kg/m
3
 

 

A partir de les dades i de les densitats dels components, indica si les afirmacions següents són 

certes o falses: 

 

 

La moneda no pot ser de bronze 

Els dos objectes són de bronze 

La moneda pot ser de bronze 

Els components dels materials dels dos objectes són diferents o presenten proporcions molt diferents. 

L’escultura no pot ser de bronze 

 



 

 

21.-  Segons la normativa vigent, una persona no pot conduir si té una taxa d’alcohol en sang que 

supera els 0,5g/L. Tenint en compte que una persona té 6 L de sang, quina és la quantitat màxima 
d’alcohol que podem ingerir per estar en condicions de conduir. 

 

22.- Classifica les substàncies següents segons si són homogènies o heterogènies.  

 

 

 

23.- Ordena els passos que s’han de seguir per separar els components d’una mescla de sal, llimadures 

de ferro i sorra. 

o Decantem la mescla sobre un dispositiu de filtrat. 
o Afegim aigua a la mescla i remenem. 
o Deixem evaporar l’aigua de la dissolució per obtenir la sal. 
o Separem les llimadures de ferro de la sorra i de la sal amb un imant. 
o Deixem que la sorra sedimenti. 

 

24.- Com s’anomenen els dos components que podem distingir en una dissolució? 

25.- Explica en què consisteix i quin nom rep la tècnica que s’il·lustra a la fotografia. 

 


