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CATALÀ  

RECUPERACIÓ DE SETEMBRE 

En cas d’haver suspès la matèria, serà imprescindible fer el següent 
quadern de vacances:  
 

● Quadern de vacances. Llengua catalana ESO 2. I. Martí, 

M.Codina, E. Servat, C. Martí Editorial TEIDE ISBN: 978-84-307-

4567-8. 

● NO caldrà que es facin les següents UNITATS (no pàgines):  
 5, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 24, 27, 31, 32, 37, 40, 45 

Aquests deures es lliuraran al professorat el dia de l’examen de recuperació 
(Setembre). S’entén que les tasques hauran de lliures fetes, corregides i ben 
presentades. 

L’examen comptarà el 65% i el quadern d'estiu 35% de la nota final. 

 

A fi de preparar millor l’examen de recuperació, s’aconsella l’alumnat 
que consulti el MOODLE de l’assignatura. 

 

LECTURES 

Per últim els animem a llegir en català almenys dos o tres llibres. Aquí 
teniu alguns suggeriments: 
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1. Gemma Pasqual, Xènia keep kalm i fes un tuit. Ed. Barcanova 
2. Gemma Pasqual, Xènia, estimar no fa mal. Ed. Barcanova 

3. Jonathan Swift, Els viatges de Gulliver. Ed. Barcanova 

4. Robert L. Stevenson, L’illa del tresor. Ed.Barcanova 

5. Àngel Guimerà, Mar i  cel. Ed. Barcanova. 
6. William Shakespeare, Romeu i Julieta. Ed. Barcanova 

7. Jordi Sierra i Fabra, L’assassinat del professor de matemàtiques.         

Ed.Barcanova 

8. Jordi Sierra i Fabra, La venjança del professor de matemàtiques. Ed.    
Barcanova. 

9. Dolors Garcia i Cornellà, Serena. Ed. Cruïlla. 
10. Núria Pradas, Estiu amb l’Anna. Ed. Cruïlla 

11. Jordi Sierra i Fabra, Camps de maduixes. Ed.Cruïlla 

12. Flavia Company, Al teu rotllo. Ed. Cruïlla. 

 

ALUMNAT APROVAT 

L’alumnat que hagi aprovat l’assignatura podrà realitzar voluntàriament els 
deures d’estiu i lliurar-los a començament de curs. Si presenten les tasques 
del Quadern de vacances fetes, comptarà en l’avaluació contínua del 1r 
Trimestre del curs vinent.  
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AULA D’ACOLLIDA 
 

DIARI DE LECTURA en CATALÀ 

 

El diari de lectura és un exercici d’escriptura sobre un text que estiguis 

llegint. Es tracta d’escriure sobre les reaccions que et provoqui un llibre. És 

una manera de reflexionar sobre el que estàs llegint, d’aprofundir en els 

pensaments i les sensacions que et provoca un text. ¿Quantes vegades, en 

llegir alguna cosa, se t’han acudit idees divertides, noves, diferents... però 

s’han perdut perquè en aquell moment no les vas apuntar? ¿Quantes 

vegades t’has avorrit, empipat, cansat, divertit o entusiasmat llegint un 

llibre, i no ho has pogut explicar ni apuntar enlloc? El diari de lectura és 

una manera de recollir aquestes reaccions. 

 

Segueix aquestes instruccions: 

 

1. Escriu en una llibreta petita.  

2. Posa sempre la data a cada fragment que escriguis. 

3. A la primera pàgina escriu: Diari de lectura de... (i el títol del 

llibre). 

Escriu sobre tot el que et suggereixi la lectura: els personatges, l’ambient, 
l’estil, l’argument, les idees que s’hi exposen, etc. Explica si t’agrada o no, 
per què, quins fragments t’han agradat més que uns altres. Deixa’t anar i 
escriu sobre el que vulguis. 
Intenta d’escriure sovint, cada vegada que llegeixis un fragment. Combina 
la lectura amb l’escriptura. Pots apuntar al diari alguna frase o algun 
fragment del llibre que t’hagin agradat. 
Pots dibuixar, enganxar, tot el que vulguis i et suggereixi la lectura. 
Quan hagis acabat la lectura i el diari, pots fer una redacció sobre la teva 
experiència com a lector o lectora d’aquell llibre tot aprofitant el millor que 
hagis escrit en el teu diari. Ho rellegeixes, ho revises i ho passes a net. 
Quedarà una treball personal sobre el llibre ben maco! 
 
 
     
 
 
                 Al setembre és necessari presentar la llibreta i la redacció. 

Ah! Sempre podeu 
llegir més d´un ;-) 
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AQUÍ TENIU ALGUNS SUGGERIMENTS, PERÒ QUALSEVOL LLIBRE QUE 
US INTERESSI I QUE NO HÀGIU LLEGIT DURANT EL CURS ÉS VÀLID.  

 
Wonder, de R.J. Palacio.  
 
 
 
 
     Xats,d’Andreu 
Martin Farrero  

 
 
 

 
 

Terror a la xarxa I: El noi que vivia tancat en una habitació, d’Antonio 
Lozano Sagrera i Álvaro Colomer Moreno 

 
 
 
                 De què tens por, Bonica?, de Xavier 
Vernetta 
 
 
 
 
 
 
             El Teorema Katherine, John Green  
 
 
 
 
 
CASTELLÀ 
 
1. Tienen obligación de hacer los deberes de verano los alumnos que han 
suspendido la materia en junio y tengan que presentarse a la recuperación 
de septiembre.  
2. La tarea que deben realizar es contestar y corregir los ejercicios del 
cuaderno de vacaciones que se indica a continuación:  
 
ARCE LASSO, Mercè: Lengua castellana. Cuaderno de vacaciones. 2, ed. 
Teide, ISBN: 978-84-307-4565-4.  
NO hay que hacer las siguientes UNIDADES (NO PÁGINAS): 9, 11, 14, 17, 
21, 25, 27, 34, 35, 40, 41, 44 3.  
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3. El trabajo, cumplimentado, corregido y correctamente presentado, se 
entregará en el momento de iniciarse el examen de septiembre al profesor 
de la materia responsable de dicha prueba.  
4. Los deberes se valorarán atendiendo a su realización completa, correcta, 
bien presentada y corregida.  
5. El examen de septiembre se basará en el contenido de los ejercicios 
propuestos en el cuaderno de vacaciones.  
6. El alumnado que tiene Adaptación Curricular o Plan Individual se 
evaluará según los contenidos mínimos de la materia que constan en la 
programación didáctica (consultable en la página web del instituto). 
 

 

ANGLÈS  
 
-L’alumnat  amb l’assignatura d’anglès suspesa ha de lliurar el llibre d'estiu 
el dia de la convocatòria extraordinària del setembre. 
2n ESO :Oxford Holiday English 2. ISBN 978 019401455-7 
 
La realització correcta de totes les activitats , indispensables  les de ‘writing’ 
,de totes les unitats suposarà el 20% de la nota de la recuperació de 
l'assignatura.  
 
L'examen del setembre estarà basat en el temari i vocabulari d’ aquest 
manual .  
 
-Els alumnes que tot i haver aprovat, volen realitzar algun tipus de treball 
per tal de reforçar el seu nivell els recomanem que llegeixin algun llibre de 
lectura adaptat al seu nivell i també que, sempre que sigui possible, mirin 
pel.lícules i sèries en versió original.  
 
Si volen realitzar una feina voluntàriament per tal de consolidar el seus 
coneixements també poden adquirir el llibre de vacances 
Oxford HolidayEnglish del seu nivell. 
 
 
 
MATEMÀTIQUES 
 
Els alumnes que han suspès l'assignatura han de fer les tasques que 
penjarem al moodle del curs corresponent. 
Els alumnes que han aprovat, també poden fer les mateixes tasques de 
manera voluntària. Si les fan, la nota comptarà per al primer trimestre del 
curs 2018-2019. 
 
També tindran diverses proves Cangur per practicar durant l'estiu els 
alumnes que vulguin aprofundir en l'assignatura. 
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EDUCACIÓ FÍSICA 
 
A cada alumne que ha suspès la matèria se li donarà en un full de forma 
personalitzada on constarà els treballs, els dossiers, la teoria a estudiar, o 
els exàmens pràctics  a superar al  setembre per aprovar l’assignatura . 
 
Els alumnes que han aprovat que aprofitin el temps de vacances per fer 
esport a la natura… 
 
 
TECNOLOGIA  
 
 

Qui els ha de fer? 
Aquests deures són obligatoris per aquell alumnat de 2n d’ESO que ha 
suspès la matèria al juny. 
 
Quan s’han de lliurar? 
S’hauran d’entregar just en el moment abans que el/la alumne/a realitzi la 
prova extraordinària de setembre.         
 
Com es valoraran? 
La incidència de la nota del treball d’estiu sobre la nota final de setembre 
serà del  50% ( Dossier i Activitats), i el 50% restant provindrà de la nota de 
la prova extraordinària de setembre. 
 
 

Què caldrà presentar? 
Tot el material està a Moodle  !!!!!!!!!!! 
 
Qüestionaris i tasques de Moodle. Apartat: Deures Estiu del Moodle de 2n 
ESO. 
 

• Tres qüestionaris.(Moodle) 
• Fitxa dièdric.(Làmina) 
• Pdf de problemes Llei d’Ohm.(PAPER) 
• Examen recuperació CALC.( Penjar a Moodle.) 
• També haurà d’incloure el full de reflexions personals degudament 

complimentat 
 
 

 
SOCIALS  
 
L’alumnat de Segon d’ESO que no superi la matèria de CC.SS. haurà de 
realitzar els exercicis que a continuació s’indiquen, presentant els mateixos 
amb un format de dossier (com els treballats al llarg del curs), en el 
moment de presentar-se a la realització dels exàmens de recuperació del 
mes de Setembre. 
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Unitat Exercicis a 

realitzar 
Pàgines en 
llibre nou 

Exercicis a realitzar Pàgines en 
llibre vell 

1 1,2,3,7 i 9 18 i 19 1,2,3,4 i Sintetitza 20 i 21 
2 1,2,3,5 i 6 40 i 41 1,2,3 i Sintetitza 40 i 41 
3 1,2,5, i 7 60 i 61 1,2,3 i Sintetitza 60 i 61 
4 1,2,3 i 6 76 i 77 1,2,3 i Sintetitza 78 i 79 
5 1,2,6 i 7 110 i 111 1,2, 3.A. i Sintetitza 100 i 101 
6 1,2,3 i 5 128 i 129 1,2,3.A i Sintetitza 120 i 121 

 
 Cada alumne/a només haurà de fer els exercicis que corresponguin 
al llibre amb el que ha treballat al llarg del curs. 
 

FÍSICA I QUÍMICA AMB SOLUCIONARI AL FINAL DEL DOCUMENT 
 

UNITAT 1  L’ACTIVITAT CIENTÍFICA 
 

11. Indica quines d’aquestes propietats són magnituds: alegria, longitud, bellesa, força, 
simpatia, superfície, volum, velocitat i tristesa.  

13. Efectua els canvis d’unitat següents utilitzant els factors de conversió. 

a) 230 hL a L. b) 0,8 h a s. c) 5,2 m2 a cm2. d) 56 mg a g. 

e) 6 580 g a kg. f) 3,9 cL a daL. g) 470 hm3 a km3. h) 6,25 h a min. 

14. Expressa en unitats del SI, utilitzant factors de conversió. 

a) 7 dm. b) 1,2 h. c) 3,4 cm3. d) 4500 mg. 

e) 5 600 mm2. f) 857 000 µm. g) 120 min. h) 3,2 Gg. 

15. Expressa els nombres següents en notació científica. 

a) 9 000 m/s. b) 0,23000 km. c) 623 000 min.  

d) 0,2350 s. e) 600 m. f) 0,0006 h.  

 
Activitats bàsiques 
4. Efectua els canvis d’unitat següents, utilitzant els factors de conversió: 

a) 20 mm a m.  b) 85,2 g a hg. 

c) 0,062 m2 a cm2. d) 52,5 hm3 a m3. 

e) 526 cm a dam.  f) 5 h a s. 

g) 520 min a h. h) 8 000 mm2 a cm2. 
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10. indica quines normes de seguretat no es compleixen en la imatge següent. Indica, 
també, les conseqüències que pot tenir l’incompliment d’aquestes normes. 

 

 

UNITAT 2  PROPIETATS DE LA MATÈRIA 
 

Activitats bàsiques 
1. Indica si els enunciats següents són veritables o falsos i justifica la teva resposta: 

a) La densitat dels sòlids és més alta que la dels líquids. 

b) Si la densitat d’un sòlid és superior a la de l’aigua, s’enfonsarà en aquest líquid. 

c) La densitat depèn de la quantitat de substància que tinguem. 

 

2. Es mesuren, amb una proveta graduada, 200 mL d’oli d’oliva i s’aboquen en un got. Es 
pesa el got amb el seu contingut i s’obté un valor de 456 g. Quina és la densitat de l’oli si 
la massa del got és de 272 g? Expressa el resultat en g/cm3. 

3. Raona quina d’aquestes afirmacions és correcta, i justifica la teva resposta: 

a) La vaporització és el pas de sòlid a gas. 

b) La fusió és el pas de sòlid a líquid. 

c) La condensació és el pas de líquid a gas. 

 

 

6. Indica a quin estat d’agregació pertany el dibuix següent i assenyala les 
característiques que té aquest estat. 
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8. La temperatura de fusió i d’ebullició de l’alumini són 660 °C i 2 519 °C, respectivament. 

a) Indica en quin estat estarà l’alumini a una temperatura de 800 °C. 

b) Quina és la temperatura de condensació de l’alumini? 

 

 

 

13. Calcula la densitat d’un objecte. Per fer-ho, en mesurem la massa en una balança, i 
obtenim un valor de 50,2 g, i en mesurem el volum en una proveta. Inicialment, la 
proveta marcava un valor de 22 cm3, però, quan s’hi introdueix l’objecte, el volum puja 
fins a un valor de 34 cm3. 

 

Activitats avançades 

 

 

25. Tot seguit es presenta la gràfica d’escalfament de l’alcohol etílic. 

a) Indica’n la temperatura de fusió i 
d’ebullició. 

b) Indica a la gràfica la zona de 
temperatura en què es troba en 
estat líquid. 

c) En quin estat es trobarà l’alcohol 
etílic a una temperatura de −20 °C? 

 

 

UNITAT 3  SISTEMES MATERIALS  

 

2. Identifica quins dels fenòmens següents són matèria: el llamp d’una tempesta, el so 

d’una campana, la llum d’una bombeta i la pluja.  

 

3. Identifica si es tracta de mescles homogènies o heterogènies: aire, aigua salada, 

formigó, bronze, granit.  

6. Completa una taula com aquesta al teu quadern. 
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12. Vols barrejar llet en pols amb aigua. Què has d’utilitzar perquè es dissolgui més ràpid, 

aigua freda o calenta? Per què? 

 

 

Activitats bàsiques 
 

6. Indica en quin tipus de dissolució hi ha la proporció més alta de solut: en una dissolució 
saturada o en una dissolució molt concentrada? 

 

13. Si vols separar una mescla de ferro en pols amb aigua, quin mètode empraries? 

 

14. A partir de la gràfica, indica quina seria la solubilitat del clorat de potassi a 80 °C. 

 

 

 

18. En un experiment en el qual destil·les una dissolució de sal comuna (clorur de sodi) en 
aigua, què és el que queda en el matràs de destil·lació quan has separat tota l’aigua? 

19. Quin mètode de separació de mescles s’està produint en la realitat en els terrenys 
que contenen salines naturals? 



DEURES I RECUPERACIONS ESTIU    2n  ESO 
IES GOYA  2018 

 11 

 

 
 

 

 

 UNITAT 4   Estructura de 

la matèria 
1. Indica si són substàncies simples o compostos: clorur de sodi, sucre, fil de coure, gas 

oxigen i aigua. 

2. Un àtom té 3 protons, 3 electrons i 4 neutrons. 

a) Quina massa té aquest àtom? 

b) Quina massa tindria si no tingués electrons? 

c) Quina càrrega té l’àtom? 

d) Quina càrrega tindria si només tingués dos electrons? 

 

3. Indica quines de les situacions següents contenen àtoms: 

a) Un tros de ferro. 

b) Un raig de llum. 

c) Un bacteri. 

d) L’aigua. 

e) Un diamant. 

f) Un tro. 

g) L’aire. 

4. Dibuixa un àtom amb 5 protons i 6 neutrons al nucli. Quina quantitat d’electrons hi 

hauries d’incorporar perquè fos neutre? 

 

5. Et sembla que un àtom pot tenir menys neutrons que protons?  

 

7. L’element clor té Z = 17 i A = 35. Calcula la composició del seu nucli i quants electrons 

té. 

 

8. Un àtom amb 20 protons i nombre màssic 40, quants neutrons i electrons conté? 
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9. Et sembla que un àtom de Z = 7 pot tenir com a isòtop un altre àtom de Z = 8? Explica-

ho. 

 

10. Quants electrons han de guanyar o perdre els àtoms neutres dels elements calci i 

nitrogen per transformar-se en els ions Ca2+ i N3−? 

 

11. Un ió d’un àtom d’alumini (Z = 13, A = 27) conté 10 electrons. Indica la càrrega de l’ió i 

quants neutrons té aquest àtom. 

 

12. Busca cinc elements que siguin sòlids en el seu estat natural, i indica si són metalls o 

no metalls. 

 

14. Identifica pel seu nom els elements químics següents: S, K, Ag, Au, Mg, Al, Ca, P, Cu, 

Zn i Hg. 

 

15. Indica el símbol i l’estat físic en el qual es presenten a la natura els elements 

següents: heli, carboni, oxigen, silici, plata, mercuri, cobalt i potassi. 

 

Activitats bàsiques 
 

1. Indica quines d’aquestes substàncies són simples i quines compostes: oxigen, amoníac, 
ozó, mercuri, alcohol, oli, tros de plàstic, tros de carbó i canonada de plom. 

2. La matèria té propietats elèctriques: 

a) Perquè està constituïda per partícules carregades elèctricament. 

b) Perquè conté electrons. 

c) Perquè conté protons. 

d) Nul·les perquè no conté partícules carregades. 

 

3. Indica com et sembla que són els àtoms: 

a) Esferes positives amb càrregues negatives incrustades? 

b) Esferes negatives amb càrregues positives incrustades? 

c) Nuclis positius amb càrregues negatives girant al seu voltant? 

d) Nuclis negatius amb càrregues positives girant al seu voltant? 

 



DEURES I RECUPERACIONS ESTIU    2n  ESO 
IES GOYA  2018 

 13 

 

 
5. Indica quines de les situacions següents contenen àtoms: una espurna, un bacteri, un 
tros de fusta, una flor, l’eco, les gotes de pluja i un cabell del teu cap. 

 

9. Indica què són els isòtops: 

a) Àtoms que tenen entre ells diferent nombre d’electrons. 

b) Àtoms que tenen entre ells diferent nombre de protons. 

c) Àtoms que tenen entre ells diferent nombre de neutrons. 

d) Àtoms que tenen entre ells diferent nombre d’aquestes tres partícules. 

 

12. Indica què són els ions: 

a) Àtoms que han guanyat o perdut electrons. 

b) Àtoms que han guanyat o nombre protons. 

c) Àtoms que han guanyat o nombre neutrons. 

 

 

13. Identifica els elements següents representats pels seus símbols, i indica d’on prové 
aquest símbol: N, Ne, He, Cu, Ni i Pt. 

 

 

14. Si tens una substància que condueix bé el corrent elèctric en estat sòlid, què serà: un 
metall o un no metall? 

 

Activitats de consolidació 

16. Copia i completa la taula següent al teu quadern.  
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17. Un ió d’un àtom d’alumini (Z = 13, A = 27) conté 10 electrons. Indica la càrrega de l’ió i 
quants neutrons té aquest àtom. 

 

 

 

UNITAT 6 FORCES I MOVIMENT  

 

Activitats 

 

2. A partir de les dades de la figura, localitza la posició del cos a l’instant inicial i als 2, 3 i 5 
segons. 

a) Quant s’ha desplaçat entre els segons 2 i 5? 

b) Quant s’ha desplaçat en total? 

 

 

3. En una cursa dels 800 metres llisos, observem que el campió del món, David Rudisha, 

passa pels 150 m quan porta 18 s i 75 centèsimes. 

a) A quina velocitat corre? 

b) Quin és el temps final de la prova si manté la velocitat? 

 

4. Indica quin animal corre a més velocitat: 

a) Un llop que recorre 200 metres en 12 segons. 
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b) Un esquirol de les Carolinas que avança 45 metres en 3,75 s. 

 

8. Dibuixa la línia d’acció de les forces i determina la força total que exerceixen aquestes 

persones en les imatges següents: 

 

 

 

 

 

11. Determina la constant elàstica d’una molla de 15 cm si saps que mesura 25 cm quan 
s’hi aplica una força de 200 N. Quina longitud tindrà si se li apliquen 350 N? Quina força la 
deforma 15 cm? 

12. Si empenyem amb una força de 300 N un cos de 3 kg, quina acceleració adquireix? 

 

13. Determina la força necessària per aconseguir que un cotxe de 1 000 kg adquireixi una 
acceleració de 3 m/s2. 

 

14. Per què els pneumàtics dels cotxes són dibuixats mentre que els de curses són llisos? 

 

15. Si s’empeny un armari de 150 kg amb una força de 400 N, quina acceleració adquireix 
si el fregament és de 150 N? I si no hi ha fregament? 

 

 

Activitats bàsiques 
 

1. Identifica els mòbils, el sistema de referència, les posicions i el desplaçament al 
següent text. 

En Daniel i en Marc tornen a casa seva, que es troba a tres quilòmetres des de la 
parada de l’autobús. En Daniel es cansa d’esperar i comença a caminar a les nou 
en punt. Als deu minuts l’autobús recull ena Marc i cinc minuts després avancen 
en Daniel, que es troba a la font del camí. 

A les nou i vint, en Marc arriba a casa i seu a esperar el seu germà, que arriba a 
dos quarts de deu. 

2. Dos mòbils realitzen el moviment representat en la gràfica adjunta. Determina: 
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a) Quants moviments diferents experimenta cadascun? Anomena’ls. 

b) Determina la velocitat de cada tram. 

c) Quan es troben? 

d) Quin desplaçament ha experimentat en total cadascun dels cossos? 

 

 

7. Determina la força total que actua sobre cada cos, així com l’acceleració que s’hi 
observa: 

 

 

8. Una amiga et comenta que pesa 60 kg. Què li diries (des del punt de vista de la física) i 

quant pesaria a la Lluna? 
 

10. Identifica a casa teva tres situacions en les quals observis l’electricitat estàtica.  

 

 

SOLUCIONARI DEURES ESTIU 2nESO  
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UNITAT 1  L’ACTIVITAT CIENTÍFICA 

11. Indica quines d’aquestes propietats són magnituds: alegria, longitud, bellesa, força, 
simpatia, superfície, volum, velocitat i tristesa.  

Podem dividir les propietats de la manera següent: 

�  Magnitud: longitud, força, superfície, volum, velocitat. 

�  No magnitud: alegria, bellesa, simpatia, tristesa. 

 

13. Efectua els canvis d’unitat següents utilitzant els factors de conversió. 

a) 230 hL a L. b) 0,8 h a s. c) 5,2 m2 a cm2. d) 56 mg a g. 

e) 6 580 g a kg. f) 3,9 cL a daL. g) 470 hm3 a km3. h) 6,25 h a min. 

La resolució de l’activitat seria la següent: 

a) 230 hL ·  = 23 000 L   e) 6580 g ·  = 6,58 kg    

b) 0,8 h ·  = 2 880 s   f) 3,9 cL ·  = 0,0039 daL 

c) 5,2 m2 ·  = 52 000 cm2  g) 470 hm3 ·  = 0,47 km3 

d) 56 mg ·  = 0,056 g   h) 6,25 h ·  = 375 min 

 

14. Expressa en unitats del SI, utilitzant factors de conversió. 

a) 7 dm. b) 1,2 h. c) 3,4 cm3. d) 4 500 mg. 

e) 5 600 mm2. f) 857 000 µm. g) 120 min. h) 3,2 Gg. 

 

a) 7 dm ·  = 0,7 m    e) 5 600 mm2 ·  = 0,0056 m2 

b) 1,2 h ·  = 4 320 s    f) 857 000 µm ·  = 0,857 m 

c) 3,4 cm3 ·  = 0,0000034 m3 g) 120 min ·  = 7 200 s 

d) 4500 mg ·  = 0,0045 kg  h) 3,2 Gg ·  = 3 200 000 kg 

 

15. Expressa els nombres següents en notació científica. 

a) 9 000 m/s. b) 0,23000 km. c) 623 000 min.  

d) 0,2350 s. e) 600 m. f) 0,0006 h.  
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a) 9000 m/s = 9 · 103 m/s   d) 0,2350 s = 2,35 · 10-1 s 

b) 0,23000 km = 2,3 · 10-1 km   e) 600 m = 6 · 102 m 

c) 623 000 min = 6,23 · 105 min  f) 0,0006 h = 6 · 10-4 h 

Activitats bàsiques 

 

4. Efectua els canvis d’unitat següents, utilitzant els factors de conversió: 

a) 20 mm a m.  b) 85,2 g a hg. 

c) 0,062 m2 a cm2. d) 52,5 hm3 a m3. 

e) 526 cm a dam.  f) 5 h a s. 

g) 520 min a h. h) 8 000 mm2 a cm2. 

Amb aquesta activitat desenvolupem la competència matemàtica. El canvi d’unitats i l’ús 
dels factors de conversió seran habituals al llarg dels estudis de ciències de l’alumne, és per 
això que considerem imprescindibles activitats com aquesta. S’han introduït canvis d’unitat 
de les magnituds més comunes: longitud, massa, superfície, volum i temps.  

Utilitzant els factors de conversió tenim: 

a) 20 mm ·  = 0,02 m  b) 85,2 g ·  = 0,852 hg 

c) 0,062 m2 ·  =620 cm2 d) 52,5 hm3 ·  = 5,25·107 m3 

e) 526 cm ·  = 0,526 dam f) 5 h ·  = 18 000 s 

g) 520 min ·  = 8,67 h  h) 8 000 mm2 ·  = 80 cm2 

 

 

 

UNITAT 2  PROPIETATS DE LA MATÈRIA  
 

 

  

Activitats bàsiques  

1. Indica si els enunciats següents són veritables o falsos i justifica la teva resposta: 

a) La densitat dels sòlids és més alta que la dels líquids. 

b) Si la densitat d’un sòlid és superior a la de l’aigua, s’enfonsarà en aquest líquid. 

c) La densitat depèn de la quantitat de substància que tinguem. 

a) FALS. Tot i que en general les substàncies són més denses en estat sòlid que en 
estat líquid, hi ha excepcions a això, molt especialment la de l’aigua: el glaç (aigua en estat 
sòlid) flota a l’aigua líquida, la qual cosa prova que la densitat és menor. 
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b) VERITABLE. Si la densitat d’un cos és més gran que la del fluid que l’envolta s’hi 

enfonsarà. 

c) FALS. La densitat depèn efectivament de la quantitat de matèria (és a dir, de la massa) 
del cos, però també de l’espai que ocupa (és a dir, del seu volum) a través de la relació: 
d =  

 

2. Es mesuren, amb una proveta graduada, 200 mL d’oli d’oliva i s’aboquen en un got. Es 
pesa el got amb el seu contingut i s’obté un valor de 456 g. Quina és la densitat de l’oli si 
la massa del got és de 272 g? Expressa el resultat en g/cm3. 

La massa d’oli serà la diferència entre la massa del got ple i la massa del got buit: 

m = 456 g – 272 g = 184 g 

V = 200 mL = 200 cm3 

d =  =  = 0,92 g/cm3 

 

3. Raona quina d’aquestes afirmacions és correcta, i justifica la teva resposta: 

a) La vaporització és el pas de sòlid a gas. 

b) La fusió és el pas de sòlid a líquid. 

c) La condensació és el pas de líquid a gas. 

 

Tenint en compte els noms dels diferents canvis d’estat tindrem: 

a) FALS. La vaporització correspon al canvi de líquid a gas. El canvi esmentat a l’exercici 
(sòlid a gas) respon al nom de sublimació. 

b) VERITABLE 

c) FALS. La condensació és el pas de gas a líquid.  

 

 

 

6. Indica a quin estat d’agregació pertany el dibuix següent i assenyala les 
característiques que té aquest estat. 

 

 

 

 

8. La temperatura de fusió i d’ebullició de l’alumini són 660 °C i 2 519 °C, respectivament. 

a) Indica en quin estat estarà l’alumini a una temperatura de 800 °C. 

b) Quina és la temperatura de condensació de l’alumini? 
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a) A 800 °C ens trobem a una temperatura superior a la de fusió, però inferior a la 

d’ebullició. De la primera cosa podem deduir que l’alumini no es troba en estat sòlid; 
de la segona, que no es troba en estat gasós. Per tant, es trobarà en estat líquid.  

b) La condensació és el nom del canvi de gas a líquid: aquest canvi s’esdevé a la mateixa 
temperatura que el canvi contrari, és a dir, de líquid a gas (evaporació). Com que 
l’evaporació de l’alumini es produeix a 2 519 °C (temperatura d’ebullició), la 
condensació tindrà lloc a la mateixa temperatura. 

 

 

13. Calcula la densitat d’un objecte. Per fer-ho, en mesurem la massa en una balança, i 
obtenim un valor de 50,2 g, i en mesurem el volum en una proveta. Inicialment, la 
proveta marcava un valor de 22 cm3, però, quan s’hi introdueix l’objecte, el volum puja 
fins a un valor de 34 cm3. 

Amb aquesta activitat es pretén calcular la densitat d'un objecte d’una forma experimental, 
fent servir dades que podríem obtenir en un laboratori. 

Introduïm la massa en g i el volum en cm3 per obtenir la densitat en g/cm3: 

m = 50,2 g 

V = 34 cm3 - 22 cm3 = 12 cm3 

d =  =  = 4,18 g/cm3 

 

 

Activitats avançades 

 

24. Completa la taula següent al teu quadern: 

Matèria Massa (kg) Volum (m3) Densitat (kg/m3) 

Paper  0,00167 750 

Aire 60  1,29 

Gasoil 3500 5  

 

 

 

Paper → m = d · V = 750 kg/m3 · 0,00167 m3 = 1,25 kg 

Aire → V=  =  = 46,51 m3 
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Gasoil → d =  =  = 700 kg/m3 

 

25. Tot seguit es presenta la gràfica d’escalfament de l’alcohol etílic. 

a) Indica’n la temperatura de fusió i 
d’ebullició. 

b) Indica a la gràfica la zona de 
temperatura en què es troba en 
estat líquid. 

c) En quin estat es trobarà l’alcohol 
etílic a una temperatura de −20 °C? 

 

a) Els intervals de temperatura en què la gràfica té pendent no nul·la corresponen a un 
únic estat d’agregació. Els trams en què la línia és horitzontal corresponen a un canvi 
d’estat, en què coexisteixen dos estats d’agregació. Així doncs, les temperatures de 
fusió i ebullició de l’alcohol etílic són, segons la gràfica, ‒30 °C i 30 °C, respectivament. 
(En realitat, la gràfica no correspon a l’alcohol etílic, ja que els valors correctes són ‒114 
°C i 78 °C.) 

b) L’alcohol es troba en estat líquid entre els 75 minuts i els 105 minuts, període en què la 
temperatura ascendeix des de ‒30 °C fins a 30 °C (com s’ha dit anteriorment, això és 
erroni, ja que l’alcohol etílic està en estat líquid, a 1 atmosfera de pressió, entre ‒114 °C 
i 78 °C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) A ‒20 °C l’alcohol es roba a una temperatura superior a la temperatura de fusió, però 
inferior a la temperatura d’ebullició i, per tant, en estat líquid. 

 

UNITAT 3  SISTEMES MATERIALS  
 

Activitats 

T (fusió) = 75 °C 

T (ebullició) = 125 °C 

Estat sòlid 
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2. Identifica quins dels fenòmens següents són matèria: el llamp d’una tempesta, el so 

d’una campana, la llum d’una bombeta i la pluja.  

Sabem que la matèria té massa i ocupa un lloc a l’espai, així que matèria només ho pot ser 

la pluja.  

 

3. Identifica si es tracta de mescles homogènies o heterogènies: aire, aigua salada, 

formigó, bronze, granit.  

Aire, aigua salada i bronze són mescles homogènies perquè estan formades per dos o més 

components que no es poden distingir de manera visual.  

Formigó i granit són mescles heterogènies perquè estan formades per dos o més 

components que es poden distingir fàcilment de manera visual.  

 

6. Completa una taula com aquesta al teu quadern. 

 

 

 

Dissolució Estado dissolució Estat solut Estado dissolvent 

Aigua ensucrada Líquida Sòlid Líquid 

Alcohol sanitari Líquida Líquid Líquid 

Cava Líquida Gas Líquid 

Aire Gas Gas Gas 

Bronze  Sòlid Sòlid Sòlid 
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12. Vols barrejar llet en pols amb aigua. Què has d’utilitzar perquè es dissolgui més ràpid, 

aigua freda o calenta? Per què? 

S’ha d’utilitzar aigua calenta perquè la temperatura afecta la rapidesa i el grau de 

solubilitat. Quan augmenta la temperatura s’afavoreix el moviment de les molècules en la 

dissolució. A més, es provoca l’augment de l’energia de les partícules que formen el solut, 

la qual cosa indueix una major facilitat de disgregació i, per tant, de dissolució. 

 

 

Activitats bàsiques 
 

6. Indica en quin tipus de dissolució hi ha la proporció més alta de solut: en una dissolució 
saturada o en una dissolució molt concentrada? 

 

Diem que una dissolució està saturada a una certa temperatura quan no és possible 
dissoldre més solut (sense afegir més dissolvent). La dissolució saturada té, per tant, la 
concentració més alta possible a la temperatura donada, és a dir, la proporció més alta de 
solut. (En aquesta resposta hem d’entendre que totes dues dissolucions corresponen al 
mateix sistema solut-dissolvent. Si admetem diferents sistemes, aleshores una dissolució 
molt concentrada d’un solut molt soluble pot, efectivament, tenir més concentració que 
una dissolució saturada d’un solut poc soluble.) 

 

 

13. Si vols separar una mescla de ferro en pols amb aigua, quin mètode empraries? 

En aquest cas, el mètode més senzill per els components de la mescla és la filtració. 
Abocant lentament la mescla d’un recipient a un altre a través d’un embut en el qual s’hagi 
col·locat prèviament una mica de paper de filtre, pot recollir-se el ferro al paper, mentre 
que l’aigua, lliure de la pols, omple el segon recipient. 
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14. A partir de la gràfica, indica quina seria la solubilitat del clorat de potassi a 80 °C. 

 

L’alumne ha de buscar a l’eix d’abscisses el valor de 80 °C de temperatura. Després, traçar 
una línia vertical fins a assolir la corba i, a continuació, traçar una línia horitzontal fins a 
interceptar l’eix d’ordenades. El punto d’intersecció indica el valor de la solubilitat: en 
aquest cas, 40 g de clorat de potassi per cada 100 cm3 d’aigua.  

 

18. En un experiment en el qual destil·les una dissolució de sal comuna (clorur de sodi) en 
aigua, què és el que queda en el matràs de destil·lació quan has separat tota l’aigua? 

En aquest cas, precisament queda la sal (solut), ja que el dissolvent (aigua) s’ha separat. 

 

19. Quin mètode de separació de mescles s’està produint en la realitat en els terrenys 
que contenen salines naturals? 

Quan s’evapora el dissolvent es produeix una cristal·lització perquè té un sòlid, la sal, 
soluble en el si d’un líquid, l’aigua. 

 

 

 

 

 

 UNITAT 4   Estructura de 

la matèria 
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Activitats 
 

1. Indica si són substàncies simples o compostos: clorur de sodi, sucre, fil de coure, gas 

oxigen i aigua. 

ASubstàncies simples són les que no es poden descompondre en d’altres perquè estan 

formades per un sol element. Així que són: el fil de coure i el gas oxigen. 

Substàncies compostes són les que poden descompondre’s en d’altres més simples, ja que 

estan formades per diversos elements. Així que són: clorur de sodi, sucre i agua. 

 

2. Un àtom té 3 protons, 3 electrons i 4 neutrons. 

a) Quina massa té aquest àtom? 

b) Quina massa tindria si no tingués electrons? 

c) Quina càrrega té l’àtom? 

d) Quina càrrega tindria si només tingués dos electrons? 

 

a) Massa = 3 · 1,67 · 10−27 kg + 3 · 9,11 · 10−31 kg + 4 · 1,67 · 10−27 kg =  

 = 5,01 · 10-27 kg + 27,33 · 10−31 kg + 6,68 · 10−27 kg = 1,17 · 10−26 kg 

b) La massa seria pràcticament la mateixa perquè la que aporten els electrons és 

insignificant davant la de protons o neutrons. 

c) Càrrega = +3 + (-3) = 0 

d) Càrrega = +3 + (-2) = +1 

 

3. Indica quines de les situacions següents contenen àtoms: 

a) Un tros de ferro. 

b) Un raig de llum. 

c) Un bacteri. 

d) L’aigua. 

e) Un diamant. 

f) Un tro. 
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g) L’aire. 

Tenen àtoms els que estan formats per matèria: un tros de glaç, un bacteri, l’aigua, un 

diamant, l’aire. El tro i la llum només són ones sonores o electromagnètiques. 

 

4. Dibuixa un àtom amb 5 protons i 6 neutrons al nucli. Quina quantitat d’electrons hi 

hauries d’incorporar perquè fos neutre? 

 

Col·loca 11 esferes al nucli, que serien els protons i neutrons. Hauries de posar-li uns altres 

5 electrons perquè anul·lessin les càrregues dels protons i fos neutre. 

 

5. Et sembla que un àtom pot tenir menys neutrons que protons? Explica-ho. 

Els neutrons es col·loquen al nucli com a barrera entre els protons, aglutinant-los i impedint 

que es repel·leixin entre ells, la qual cosa fa que el nucli sigui estable. Per això han de ser 

més que els protons perquè aconsegueixin ser aquesta barrera de la qual parlem. 

 

7. L’element clor té Z = 17 i A = 35. Calcula la composició del seu nucli i quants electrons 

té. 

Sabem que Z és el nombre de protons que hi ha al nucli d’un àtom, i A és el nombre de 

partícules que hi ha al nucli, protons i neutrons. Amb això tenim que el clor té 17 protons, i 

18 neutrons. Si l’àtom és neutre ha de tenir el mateix nombre de protons i electrons; així 

doncs, en aquest cas, el clor té 17 electrons. 

 

8. Un àtom amb 20 protons i nombre màssic 40, quants neutrons i electrons conté? 

 

Nombre de neutrons = Nombre màssic – Nombre atòmic = 40 – 20 = 20 neutrons 

Com que és neutre té tants electrons com protons, és a dir, 20 electrons.  

 

9. Et sembla que un àtom de Z = 7 pot tenir com a isòtop un altre àtom de Z = 8? Explica-

ho. 

Sabem que els isòtops són àtoms que tenen el nombre atòmic i que, per tant, constitueixen 

el mateix element, però tenen diferent nombre màssic, és a dir, diferent nombre de 

neutrons al seu nucli. Així que un de Z = 8 no pot ser isòtop d’un amb Z = 7, es tracta 

d’elements diferents. 
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10. Quants electrons han de guanyar o perdre els àtoms neutres dels elements calci i 

nitrogen per transformar-se en els ions Ca2+ i N3−? 

Com que el Ca2+ té un excés de dues càrregues positives, n’ha d’haver perdut dues de 

negatives, és a dir, dos electrons. 

Com que el N3- té un excés de tres càrregues negatives, ha d’haver guanyat aquestes tres 

càrregues negatives, és a dir, tres electrons. 

 

11. Un ió d’un àtom d’alumini (Z = 13, A = 27) conté 10 electrons. Indica la càrrega de l’ió i 

quants neutrons té aquest àtom. 

Si té 10 electrons i 13 protons (això últim es dedueix del fet que Z = 13), la seva càrrega 

iònica és +3. Els neutrons seran el resultat de restar Z de A, com hem vist abans, és a dir, 27 

– 13 = 14. 

 

12. Busca cinc elements que siguin sòlids en el seu estat natural, i indica si són metalls o 

no metalls. 

Per exemple, ferro, or, plata, calci i coure són tots metalls; iode, fòsfor i sofre són no 

metalls. 

 

 

14. Identifica pel seu nom els elements químics següents: S, K, Ag, Au, Mg, Al, Ca, P, Cu, 

Zn i Hg. 

 

S......Sofre; K......Potassi; Ag......Plata; Au.......Or; Mg.....Magnesi; Al....Alumini;  

Ca.....Calci; P.....Fòsfor; Cu.....Coure; Zn.....Cinc;  Hg.....Mercuri 

 

15. Indica el símbol i l’estat físic en el qual es presenten a la natura els elements 

següents: heli, carboni, oxigen, silici, plata, mercuri, cobalt i potassi. 

 

Heli (He), gas; Carboni (C), sòlid;  Oxigen (O), gas;  Silici (Si), sòlid;  Plata (Ag), sòlid; Mercuri 

(Hg), líquid; Cobalt (Co), sòlid; Potassi (K), sòlid. 

 

 

Activitats bàsiques 
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1. Indica quines d’aquestes substàncies són simples i quines compostes: oxigen, amoníac, 
ozó, mercuri, alcohol, oli, tros de plàstic, tros de carbó i canonada de plom. 

Substàncies simples són les que no es poden descompondre en d’altres perquè estan 
formades per un sol element. Així que ho són l’oxigen, l’ozó, el mercuri, el tros de carbó i la 
canonada de plom. 

Substàncies compostes són les que poden descompondre’s en d’altres més simples perquè 
estan formades per diversos elements. Així que, en aquest cas, ho són l’amoníac, l’alcohol, 
l’oli i el tros de plàstic. 

 

2. La matèria té propietats elèctriques: 

a) Perquè està constituïda per partícules carregades elèctricament. 

b) Perquè conté electrons. 

c) Perquè conté protons. 

d) Nul·les perquè no conté partícules carregades. 

La resposta correcta és la a) Perquè està constituïda por partícules carregades 
elèctricament. Són els protons i els electrons. 

 

3. Indica com et sembla que són els àtoms: 

a) Esferes positives amb càrregues negatives incrustades? 

b) Esferes negatives amb càrregues positives incrustades? 

c) Nuclis positius amb càrregues negatives girant al seu voltant? 

d) Nuclis negatius amb càrregues positives girant al seu voltant? 

La resposta correcta és la c) Nuclis positius amb càrregues negatives que hi giren al voltant. 
El nucli està constituït per partícules positives i partícules neutres: els protons i els 
neutrons; i al seu voltant se situen els electrons. 

 

 

 

9. Indica què són els isòtops: 

a) Àtoms que tenen entre ells diferent nombre d’electrons. 

b) Àtoms que tenen entre ells diferent nombre de protons. 

c) Àtoms que tenen entre ells diferent nombre de neutrons. 

d) Àtoms que tenen entre ells diferent nombre d’aquestes tres partícules. 

 

La resposta correcta és c) Son àtoms que tenen entre ells diferent nombre de neutrons. 

12. Indica què són els ions: 

a) Àtoms que han guanyat o perdut electrons. 

b) Àtoms que han guanyat o nombre protons. 
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c) Àtoms que han guanyat o nombre neutrons. 

La resposta correcta és la a) Àtoms que han guanyat o perdut electrons. 

 

13. Identifica els elements següents representats pels seus símbols, i indica d’on prové 
aquest símbol: N, Ne, He, Cu, Ni i Pt. 

 

N és nitrogen. El seu nom prové dels termes francesos gène (‘produir’) i nitre (‘nitrat de 
potassi’), és a dir, generador del nitrat de potassi.  

Ne és neó. El seu nom prové del grec neon, forma neutra per indicar «nou». 

He és heli. El seu nom prové del nom del déu grec del Sol (Helios), perquè la seva existència 
va ser detectada per primera vegada en ell (com una línea espectral). 

Cu és coure. El seu nom ve del llatí cuprum, corrupció de l’expressió original aes Cyprium 
(‘metall de Xipre’), principal font de coure a l’Antiguitat. 

Ni és níquel. El seu nom prové de l’alemany, nickel, referència a un dimoni que impedia 
extraure el coure del mineral (ja que el mineral de níquel es confonia sovint amb el mineral 
de coure). 

Pt és platí, de l’espanyol platina, similar a la plata. 

 

14. Si tens una substància que condueix bé el corrent elèctric en estat sòlid, què serà: un 
metall o un no metall? 

En aquesta activitat pretenem que l’alumne reforci el seu coneixement d’una de les 
propietats bàsiques dels metalls, la seva conductivitat elèctrica. 

Serà un metall; els no metalls no la condueixen en cap cas. 

 

Activitats de consolidació 

 

16. Copia i completa la taula següent al teu quadern.  

 

 

Àtom Z A Protons Neutrons Electrons 
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C 6 12 6 6 6 

Zn 30 66 30 36 30 

Hg 80 200 80 120 80 

Br 35 80 35 45 35 

 

 

Ho completem sabent que Z = núm. protons; A = núm. protons + núm. neutrons 

 

17. Un ió d’un àtom d’alumini (Z = 13, A = 27) conté 10 electrons. Indica la càrrega de l’ió i 
quants neutrons té aquest àtom. 

 

Si l’ió conté només 10 electrons; això significa que l’àtom original n’ha perdut tres, ja que 
l’àtom neutre posseeix tants protons com electrons (13, en aquest cas). Així que tenim Al3+. 
Per tant, tindrà 27 – 13 = 14 neutrons. 

 

 

 

 

UNITAT 6 FORCES I MOVIMENT  

 

Activitats 

 

2. A partir de les dades de la figura, localitza la posició del cos a l’instant inicial i als 2, 3 i 5 
segons. 

a) Quant s’ha desplaçat entre els segons 2 i 5? 

b) Quant s’ha desplaçat en total? 
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Es pretén que l’alumne pugui «llegir» en una gràfica les posicions d’un cos i el 

desplaçament realitzat. Ha de saber diferenciar entre posició i desplaçament. 

 La posició es llegeix a l’eix d’ordenades de la gràfica i el temps, al d’abscisses: 

�  e(0 s) = 10 m, és a dir, inicialment el mòbil està situat 10 m a la dreta de l’origen del sistema de 
referència. 

�  e(2 s) = ‒5 m, és a dir, als 2 s el mòbil està situat 5 m a l’esquerra de l’origen del SR. 

 

�  e(3 s) = 7,5 m 

�  e(5 s) = 15 m 

Per determinar el desplaçament, prenem la resta de posicions: 

a) El desplaçament entre els 2 i 5 segons és: 

⊗e(2 s a 5 s) = e(5 s) – e(2 s) = 15 m – (‒5 m) = 20 m 

b) El desplaçament total és: 

⊗e(0 s a 6 s) = e(6 s) – e(0 s) = 10 m –10 m = 0 m 

No s’ha desplaçat però sí que ha recorregut espai, 50 m. 

També es poden determinar els desplaçaments mesurant la separació de les ordenades a la 

gràfica entre l’instant inicial i el final de cada interval. 

 

3. En una cursa dels 800 metres llisos, observem que el campió del món, David Rudisha, 

passa pels 150 m quan porta 18 s i 75 centèsimes. 

a) A quina velocitat corre? 

b) Quin és el temps final de la prova si manté la velocitat? 
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Aquesta activitat és aparentment bàsica, però permet treballar (a més de la competència 

científica i matemàtica) la competència social i cívica, ja que utilitza l’esport com a factor 

intercultural. Es demana que l’alumne utilitzi correctament les eines per a l’estudi d’un 

MRU. 

a) Per determinar la velocitat: 

�  Càlcul del desplaçament en el temps mesurat: 

 

�  Càlcul de la velocitat: 

 

b) El temps per recórrer 800 m a velocitat constant és: 

 

Podem expressar aquest resultat utilitzant unitats més habituals: 1 minut i 40 segons. 

4. Indica quin animal corre a més velocitat: 

a) Un llop que recorre 200 metres en 12 segons. 

b) Un esquirol de les Carolinas que avança 45 metres en 3,75 s. 

Aquesta activitat senzilla pretén il·lustrar els errors que cometem quan prediem velocitats, 

perquè solem fixar-nos, en primer lloc, en el temps invertit en el desplaçament. 

 

a) Llop: 

 

 

b) Esquirol de les Carolinas: 

 

 

El llop corre a més velocitat. 

t (s) 0 1 2 3 4 5 

 0 9,8 19,6 29,4 39,2 49,0 

 0 35,28 70,56 105,84 141,12 176,40 
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8. Dibuixa la línia d’acció de les forces i determina la força total que exerceixen aquestes 

persones en les imatges següents: 

 

 

 

Aquesta activitat ha estat dissenyada per treballar el concepte de composició de forces. 

Pretenem que l’alumne diferenciï entre línia d’acció i força, i que distingeixi els casos de 

forces amb el mateix sentit i forces amb sentits oposats. 

 

 

Com que les dues força tenen el mateix sentit, la força total és: 

F = 200 N + 250 N = 450 N 

 

Combinant adequadament les forces: 

Fesquerra = 100 N + 40 N = 140 N 

Fdreta = 60 N + 60 N = 120 N 

Ftotal = Fesquerra – Fdreta = 140 N – 120 N = 20 N 

 

La força total és de 20 N, en direcció horitzontal i sentit cap a l’esquerra. 

Línia d’acció 
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11. Determina la constant elàstica d’una molla de 15 cm si saps que mesura 25 cm quan 
s’hi aplica una força de 200 N. Quina longitud tindrà si se li apliquen 350 N? Quina força la 
deforma 15 cm? 

 

�  Determinació de la constant elàstica: 

La seva elongació és: 

 

Per tant, aplicant la llei de Hooke:  

 

�  Determinació de la nova longitud: 

L’elongació, quan s’aplica una força de 350 N, ve donada per: 

 

Per tant, la nova longitud serà: 

 

�  Determinació de la força necessària: 

En aquest cas ens indiquen l’elongació:  

Així doncs, utilitzant de nou la llei de Hooke: 

 

L’alumne ha d’apreciar que, mentre que la força aplicada (i l’elongació provocada) pot 
variar, la constant elàstica és una propietat específica de la molla, que roman invariable en 
tots els casos.  

 

12. Si empenyem amb una força de 300 N un cos de 3 kg, quina acceleració adquireix? 

 

 

 

13. Determina la força necessària per aconseguir que un cotxe de 1 000 kg adquireixi una 
acceleració de 3 m/s2. 

 

 

 

14. Per què els pneumàtics dels cotxes són dibuixats mentre que els de curses són llisos? 

La funció dels dibuixos dels pneumàtics és permetre l’adequada canalització de l’aigua en 
cas que el terreny estigui mullat, i evitar que l’aigua creï un «matalàs» sota la roda, la qual 
cosa eliminaria el fregament i, per tant, l’adherència del cotxe a la carretera. 



DEURES I RECUPERACIONS ESTIU    2n  ESO 
IES GOYA  2018 

 36 

 

 
La contrapartida, la pèrdua parcial d’adherència quan el ferm està sec, es compensa amb 
escreix amb l’avantatge de la seguretat. Aquesta situació és adequada per a un vehicle de 
transport personal que es desplaça a velocitats moderades. 

En el cas dels vehicles de curses la situació és diferent. Els pneumàtics es poden canviar en 
segons per adaptar-los a les condicions de la pista, de manera que, si està seca, es munten 
pneumàtics llisos i es maximitza l’adherència, amb el qual cos poden aconseguir-se 
velocitats més elevades sense risc de derrapatge. 

 

15. Si s’empeny un armari de 150 kg amb una força de 400 N, quina acceleració adquireix 
si el fregament és de 150 N? I si no hi ha fregament? 

Observem que el fregament és una força en la mateixa línia d’acció que la força exercida 
sobre l’armari, però en sentit oposat. D’aquesta manera, aconseguim determinar la força 
total que actua sobre el cos: 

 

La segona llei de Newton ens permet calcular l’acceleració que adquireix l’armari: 

 

En cas que no hi hagi fregament, la força total coincideix amb l’aplicada, i l’acceleració és: 

 

 

 

18. Calcula la teva massa i el teu pes a la Terra, a la Lluna, a Mart, a Júpiter i al Sol. 

Planeta Terra Lluna Mart Júpiter Sol 

Massa 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 

Gravetat 9,8 m/s2
 1,6 m/s2

 3,7 m/s2
 22,9 m/s2

 274 m/s2
 

Pes 490 N 80 N 185 N 1 145 N 13 700 N 

 

Una vegada conegudes les gravetats (vegeu la taula adjunta de l’epígraf 4.2), es determina 
el pes a cada planeta utilitzant la fórmula P = m · g. Per exemple, si suposem una massa de 
50 kg, tenim: 

 

 

20. Determina la gravetat d’un planeta, sabent que 5,3 kg pesen 23,32 N. Si és un planeta 

rocós, tindrà més massa que la Terra? 
Es tracta de l’última activitat dissenyada per aplicar el concepte de pes i gravetat. Així 
mateix, es vol que l’alumne relacioni el resultat amb els valors de l’acceleració 
gravitatòria als diferents planetes del sistema solar. 

 

Segons això, el planeta en qüestió tindria una massa més petita que la meitat de la 
terrestre. 
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Activitats bàsiques 

 

1. Identifica els mòbils, el sistema de referència, les posicions i el desplaçament al 
següent text. 

En Daniel i en Marc tornen a casa seva, que es troba a tres quilòmetres des de la 
parada de l’autobús. En Daniel es cansa d’esperar i comença a caminar a les nou 
en punt. Als deu minuts l’autobús recull ena Marc i cinc minuts després avancen 
en Daniel, que es troba a la font del camí. 

A les nou i vint, en Marc arriba a casa i seu a esperar el seu germà, que arriba a 
dos quarts de deu. 

Elabora una gràfica que mostri els seus desplaçaments i determina les velocitats de 
cadascun. On es troba la font del camí? 

Per mitjà d’aquesta activitat es pretén que l’alumne treballi els conceptes de posició, 

desplaçament i sistema de referència a partir d’un text quotidià. Les posicions no apareixen 

en totes les situacions, per la qual cosa l’estudiant ha d’inferir-les a partir de la velocitat i 

del comportament del germà. Això permet treballar la competència lingüística i la 

d’aprendre a aprendre. 

Convé que en primer lloc es faci un dibuix, i s’hi identifiquin les dades donades a l’enunciat. 

Posteriorment, s’obtenen els valors màxims de posició i temps i es recomana elaborar una 

taula per obtenir els resultats intermedis. La taula pot fer-se simultàniament per als dos 

germans. 
S’emplenen els buits que queden per a en Daniel per simple inducció, i després es fa la 
gràfica corresponent. 

 

t (s) Daniel (km) Marc (km) 

0 0 0 

10 1 0 

15 1,5 1,5 

20 2 3 

30 3 3 

 

 

 

 

 

Daniel  
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Marc 

 

Si volem dur a terme un tractament una mica més matemàtic, procedirem de la manera 
següent: 

La velocitat de l’autobús en el qual viatja en Marc pot calcular-se sabent que recorre 
una distància de 3 km (la que separa la parada de la casa dels germans) en 10 
minuts, entre les 9:10 i les 9:20 (per comoditat, expressarem aquesta velocitat en 
km/min): 

 

La velocitat d’en Daniel pot calcular-se de la mateixa manera si sabem que triga 30 
minuts (entre les 9:00 i les 9:30) a fer el mateix desplaçament: 

 

La posició de la font pot calcular-se utilitzant qualsevol dels dos MRU, tenint en 
compte que, en el cas d’en Marc, , mentre que, en el cas d’en Daniel, . Així doncs: 

 

O bé: 

 

És a dir, la font està al punt mitjà del trajecte entre la parada i la casa d’en Marcos i 
d’en Daniel, a 1,5 km de les dues.  

 

2. Dos mòbils realitzen el moviment representat en la gràfica adjunta. Determina: 
a) Quants moviments diferents experimenta cadascun? Anomena’ls. 

b) Determina la velocitat de cada tram. 

c) Quan es troben? 

d) Quin desplaçament ha experimentat en total cadascun dels cossos? 

 

Aquesta activitat ha estat dissenyada per treballar la identificació de moviments i SR. 
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Esperem que l’estudiant pugui identificar els diferents moviments, les posicions, els 

desplaçaments i les velocitats. 

Identifiquem els tipus de moviment a partir de la diferent inclinació de la seva gràfica i-t. 

Així, tenim per als diferents trams:  

Cos blau 

Tram x0 (m) to (s) xf (m) tf (s) ⊗e (m) ⊗t (s) v (m/s) Tipus 

I 0 0 0 4 0 4 0 Repòs 

II 0 4 20 8 20 4 5 MRU 

III 20 8 20 12 0 4 0 Repòs 

 
 
 

Cos vermell  

Tram x0 (m) to (s) xf (m) tf (s) ⊗e (m) ⊗t (s) v (m/s) Tipus 

I 20 0 15 2 -5 2 -2,5 MRU 

II 15 2 15 4 0 2 0 Repòs 

III 15 4 5 8 -10 4 -2,5 MRU 

IV 5 8 20 12 15 4 3,75 MRU 

 

 

 

S’han determinat les posicions en cada inici i final de trams i les velocitats entre ells. Així 
mateix, és fàcil, observant el gràfic, determinar els moments en què es troben: 

�  Als 6 segons, al punt 10 metres, el cos blau avança en l’eix a 5 m/s, mentre que el cos 
vermell retrocedeix en el mateix eix a -2,5 m/s.  

�  Als 12 segons, al punt 20 metres. El cos blau estava parat en aquest lloc i el vermell 
avança en l’eix a 3,75 m/s.  

Per determinar el desplaçament acudim a la diferència entre posicions inicials i finals de tot 
el recorregut. Amb això obtenim:  

a) Cos blau: s’ha desplaçat 20 metres.  

b) Cos vermell: no s’ha desplaçat gens, ja que la seva posició inicial i final és la mateixa.  
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7. Determina la força total que actua sobre cada cos, així com l’acceleració que s’hi 
observa: 

 

 

A través d’aquesta activitat es pretén treballar simultàniament la composició de forces i la 

segona llei de Newton. Tenint en compte els valors assignats no hauria de presentar 

excessius problemes als alumnes.  

Cos A  

Totes les forces actuen en la mateixa línia d’acció, per la qual cosa els seus valors se sumen 

o resten depenent del seu sentit. 

El valor de les forces que actuen cap a la dreta és superior que el de les que actuen cap a 
l’esquerra, per la qual cosa podem determinar que la força total és: 

 

És a dir, la força neta té un valor de 1 newton, i està dirigida cap a la dreta. 

Si apliquem aquesta força sobre el cos, que té una massa de 4 kg, experimentarà una 
acceleració de: 

 

Cos B 

En aquesta ocasió tenim forces actuant en dues línies d’acció diferents. Determinem la 
força total en cadascuna d’aquestes línies d’acció:  

A l’eix horitzontal:   

A l’eix vertical:   

Observem que, malgrat actuar moltes forces diferents, la resultant de totes és nul·la, per la 
qual cosa l’acceleració del cos serà també nul·la. Convé recordar a l’alumne que això no 
implica que el cos es trobi en repòs, tan sol que no té acceleració. 

 

8. Una amiga et comenta que pesa 60 kg. Què li diries (des del punt de vista de la física) i 

quant pesaria a la Lluna? 

Aquesta activitat permet treballar la diferència entre massa i pes, així com desenvolupar la 

competència d’iniciativa i esperit emprenedor. 

És comú confondre massa i pes, ja que en la vida quotidiana són conceptes que es tracten 
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com si fossin equivalents. Si bé hem d’instruir els nostres alumnes en les diferències que 

estableix la física, és clar que no podem portar a l’extrem el vocabulari. 
A la nostra amiga li comentarem que el pes és una força i, per tant, la seva unitat és el 
newton, no el quilogram. Quan ella diu 60 kg en realitat està referint-se a la seva massa. Els 
seus pesos a la Terra (g = 9,8 m/s2) i a la Lluna (g = 1,6 m/s2) serien: 

Terra:  

Lluna:  (equival a «pesar» uns 10 kg a la Terra) 

 

 

10. Identifica a casa teva tres situacions en les quals observis l’electricitat estàtica. 
Fotografia-les i descriu el que passa en una presentació. 

Es tracta d’una activitat complexa amb la qual poden treballar-se la competència digital, la 

lingüística, la d’aprendre a aprendre i la d’iniciativa personal i esperit emprenedor. 

Serà el docent l’encarregat d’avaluar el treball de l’alumne, però, una vegada més, 
recomanem valorar l’esforç de l’alumne més que l’exactitud de les explicacions. 

 

 


