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DOSSIER RECUPERACIÓ DE FÍSICA-QUÍMICA 2017-2018 
  
  
Nom de l’alumne:  _______________________________________________________  Grup:  _____  
 
Aquestes activitats us han de servir per entendre millor la Física. Hi ha teoria i problemes. Recorda que: 

• Cal fer-les en un full a part. 
• Cal copiar els enunciats i recordeu que heu de posar les dades dels problemes, escriure les 

fórmules, indicar les operacions, treballar amb les unitats i enquadrar els resultats. 
• S'han de presentar el dia de l'examen de recuperació de setembre. 
• Nota recuperació: 40% dossier i 60% Examen. 

 
PROPIETATS DE LA MATÈRIA I CANVIS D'UNITATS AMB FAC TORS DE CONVERSIÓ  
 
1) Completa: 

a) Una magnitud és  ________________________________________________________________  
b) La matèria és  ___________________________________________________________________  
c) La longitud és  __________________________________________________________________  
d) La unitat de longitud en el S.I. és  __________________  i el seu símbol és  __________________  
e) La superfície és  _________________________________________________________________  
f) La unitat de superfície en el S.I és  __________________________________________________  
g) El volum és  ____________________________________________________________________  
h) La seva unitat en el S.I és  _________________________________________________________  
i) La densitat és ___________________________________________________________________  
j) La unitat de densitat en el S.I és  ____________________________________________________  
k) La temperatura és  _______________________________________________________________  
l) La unitat de temperatura en el S.I. és  _______________  i el seu símbol és  __________________  
 

2) Fes els canvis d'unitats següents utilitzant factors de conversió. ( ho has de fer en un full a part) 
 

Recorda: Els factors de conversió  són fraccions que tenen la mateixa quantitat al 
numerador i al denominador, però expressades en unitats diferents. Per exemple : 

 

 
a) 9,5 km a m 
b) 5 cm a m 
c) 548000 ML a daL 
d) 2300 hm2 a m2 
e) 342 dm3 a hm3 
f) 2,3 L a cm3 
g) 4,5 dies a hores 
h) 0,5 hores a segons 
i) 1:50:12 a segons 
j) 720 g a mg 
k) 2200 s a min 
l) 36 km/h a m/s 
m) 150 km/h a m/s. 
n) 85 m/s a km/h. 
o) 30 cm/h a dam/h. 
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3) Indica com s'anomenen les magnituds utilitzades en les unitats de l'activitat anterior. Digues si són 

fonamentals (que no depenen d'altres magnituds) o derivades ( que s'expressen en funció d'altres 
magnituds). 

 
Unitats Nom de la magnitud Fonamental o derivada 
km 
cm 
ML 
hm2 
dm3 
L 
dia 
g 
s 
km/h 

  

 
4) Una corona d'or de 0,5 kg  té un volum de 25,91 cm3.Quina és la densitat de l'or? Expressa aquesta 

densitat en kg/m3 utilitzant factors de conversió. 
 
5) Quin és el volum de 100 Kg de plom si la densitat del plom és 11,35 g/cm3. 
 
6) a) Quanta massa d'aigua hi ha en una garrafa de 5 litres si la densitat de l'aigua és 1Kg/dm3 
 b) Quanta massa d'oli hi ha en una garrafa de 5 litres si la densitat de l'oli és de 0.92 g/cm3 

 
7) Observa el següent dibuix i respon a les qüestions següents justificant les teves respostes. 

a) Quin cilindre té més massa? 
b) Quin cilindre té més volum? 
c) Quin cilindre té més densitat? 

 
 
 
 
 
 
 
 
EL MOVIMENT 
 
 
8) Defineix magnitud i trajectòria. 
 
9) Quina diferència hi ha entre el desplaçament i la posició d’un mòbil? 
 
10) Qui va més ràpid, un ciclista que recorre 100 km en 3 h o un corredor que fa 100 m en 16 s? 
 
11) Un tramvia té cinc parades a la seva ruta a les següents posicions: A=2 km  B=7 km  C=13 km  D=20 km 

E=25 km. Calcula: 
a) La distància recorreguda des de la parada A fins a la D. 
b) La distància recorreguda des de la parada B fins a la E. 
c) La distància recorreguda des de la parada C fins a la B. 
d) La distància recorreguda des de la parada E fins a la A. 
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12) Un astronauta recorre 5 m en 20 s. Calcula la seva velocitat en m/s i en km/h. 
 
13) Quants metres recorrerà en 3,5 hores un cotxe que va a una velocitat de 100 km/h? 
 
14) Un atleta és capaç de córrer a na velocitat constant de 5m/s Calcula el temps que tardarà en recórrer 3 km. 
 
15) El temps transcorregut des de que veiem un llampec fins que sentim el tro és de 5 minuts. Si el so es 

transmet a 340 m/s, a quants quilòmetres es troba la tempesta? 
 
16) Contesta les preguntes següents: 

a) Què és la velocitat? En quines unitats es mesura en el S.I? 
b) Què ens indica una velocitat positiva? I negativa? 
c) Què és l’acceleració? En quines unitats es mesura en el S.I? 
d) Què ens indica una acceleració positiva? I negativa? 

 
17) Una moto que es mou a 135 km/h frena i s’atura en 20 s. Calcula l’acceleració de frenada i expressa el 

resultat en el S.I. 
 
18) Interpreta els diferents trams de la gràfica posició-temps representada a continuació. 

a) Calcula la velocitat del mòbil en cada tram. Expressa els resultats en m/s. 
b) Comenta el significat dels resultats obtinguts en l’apartat anterior. 
c) Existeix alguna relació entre el valor de la velocitat i la inclinació de la recta. Raona la resposta. 
d) Quants minuts triga el mòbil en fer tot el recorregut?. I quants minuts està parat?: 

 
19) Quina diferència hi ha entre el MRU i el MRUA? 
 
20) A partir de la taula següent, dibuixa la gràfica velocitat-temps i descriu el moviment. Digues el temps que 

dura cada tram  i l’acceleració a cada tram. Indica per cada tram el tipus de moviment ( MRU  o  MRUA) 
 

Temps (s) 0 2 4 6 8 10 12 14 
Velocitat (m/s) 4 7 10 13 13 12 10 10 
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70 N 40 N 

30 N 

FORCES. LLEIS DE NEWTON I PRESSIÓ. 
 
21) Com definiries el que és una força? Quins efectes pot produir? Posa exemples de forces i els efectes que 

produeixen. 
 
22) Classifica aquestes forces segons els tipus de forces que hem comentat a classe. 

• Una pedra cau a Terra 
• Movem un objecte metàl·lic amb un imant 
• Aixequem un objecte amb una grua 
• Colpegem una pilota amb una raqueta 

 
23) Calcula gràficament i numèricament la força resultant de les figures següents. Has d'indicar en cada cas 

l'escala utilitzada? 
Exemple:   Si  1cm = 2 N    6 N tindrà una llargada de 3 cm. 

 
24) Una molla que segueix la llei de Hooke té una constant d’elasticitat de 250 N/m. Quina força se li ha 

d’aplicar per a que s’allargui 25 cm?  
 
25) Una molla s’allarga 10 cm si se li aplica una força de  25 N, quina és la seva constant d’elasticitat? 
 
26) Una molla s’allarga 2 cm en estirar-la amb una força de 3 N.  

a) Quan s’allargarà si l’estirem amb una força de 8 N?  
b) Quina força s’ha aplicat si s’allarga 7,5 cm? 
 

27) Què diu la primera llei de Newton o llei de la inèrcia? 
 
28) A quina llei correspon aquest enunciat? Amb quina fórmula s’expressa? 

“L’acceleració d’un objecte és inversament proporcional a la seva 
massa i directament proporcional a la força que se li aplica” . 

 
29) Calcula la força que s’ha d’aplicar a un cos de massa m= 3 Kg perquè adquireixi una acceleració de 5 

m/s2. 
 
30) Apliquem una força de 15 N sobre l’armari de la nostra habitació que té una massa de 80000 g. Calcula 

l’acceleració d’aquest armari en m/s2. 
 

31) Calcula l’acceleració que adquireix un cos de 60 kg de massa si s’exerceix sobre ell una força de 30 N. 
 
32) En aplicar a un cos en repòs ( vinicial = 0 m/s) una força constant de 100 N adquireix en 10 s, una velocitat 

de 20 m/s.  
a) Calcula l’acceleració que ha adquirit 
b) Quina és la seva massa? 

 

60 N 20 N 

40 N 

30 N 
70 N 



INS Montserrat Roig Ciències Experimentals 2n ESO 
Curs 2017-2018 

 

 
5/8 

33) Per a les figures següents explica: 
a)  Per què el gos Snoopy surt disparat. Quina llei ho explica? 

 
b) El funcionament del vaixell i digues en quina llei de Newton es basa. 

 
34) Quina és la diferència entre la massa i el pes? 
 
35) La massa varia d’un planeta a un altre? I el pes? Justifica la teva resposta. 
 
36) Explica si és correcte o no l’oració següent:  “La Marta pesa 53 Kg”. Quina seria l’oració correcta? 
 
37) Un cotxe pesa a la Terra 14.200 N. Quina és la seva massa?. La gravetat a la Terra és 10 N/kg. 
 
38) Un cos que pesa 1.500 N a la Terra pesa a Júpiter 3.465 N. Calcula la gravetat a Júpiter. 
 
39) Digues si les següents afirmacions són veritables o falses i explica-les. 

a) El pes varia en funció de la gravetat 
b) Un objecte pesarà menys a la lluna que a la Terra 
c) A l’espai no hi ha gravetat i pesem 0 Newtons 
d) La matèria d’un cos varia d’un planeta a un altre. 

 
40) Què és la pressió i quina és la fórmula matemàtica per calcular-la. 
 
41) En quines unitats es mesura la pressió en el sistema internacional? 
 
42) Per què el taló fi d’una sabata malmet un parquet i un calçat de sola plana no? Raona la resposta. 
 
43) Explica per què no peta el globus utilitzant el concepte de pressió. 
 

 
44) Una caixa de 30 kg està recolzada sobre el terra, la base fa 40 cm d'ample per 50 de llarg. Quina pressió fa 

la caixa sobre el terra? 
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45) En quin d’aquests tres recipients l’aigua exercirà més pressió sobre la bola d’acer?. Per què?. Ordena les 
pressions en ordre creixent. 

 
46) Un submarinista es troba en el mar a 15 m de profunditat. Calcula: 

a) La pressió hidrostàtica que ha de suportar el submarinista si la densitat  de l'aigua de mar és de 1.030 
kg/m3 i la gravetat a la Terra és de 9,8 N/kg. 

b) La força que actua sobre la finestra de l’escafandre si la seva superfície és de 0,18 m2. 
 
47) El tap d'una banyera té 5 cm de diàmetre . L'altura d'aigua que conté és de 40 cm.        

a) Quina pressió fa l'aigua sobre el tap? 
b) Quina força caldrà per aixecar el tap i buidar la banyera? 
c) Quina força caldria fer si la banyera estès plena de mercuri? La densitat del mercuri és 13,6 g/cm3 

 
48) Expliqueu com funciona un elevador hidràulic i en quin principi es basa. Adjunteu un dibuix o una 

imatge. 
 



INS Montserrat Roig Ciències Experimentals 2n ESO 
Curs 2017-2018 

 

 
7/8 

ENERGIA, TEMPERATURA I CALOR 
 
49) Completa les frases següents: 

a) L’energia és  ___________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

b) L’energia que té un cos a causa del seu moviment s’anomena __________________. Aquesta energia 

depèn de _______________ i de _______________. 

c) L’energia que no es manifesta perquè està emmagatzemada s’anomena  _____________________  

d) L’energia _______________ és la suma de l’____________________________ i 

l’________________________.  

e) L’energia transferida s’anomena _____________, i es calcula multiplicant_____________ pel 

__________________. La unitat en el S.I. és el __________ i el seu símbol és _____. 

f) L’energia transferida per unitat de temps s’anomena _________________. La seva unitat en el S.I. és 

el____________ i el seu símbol és _________. 

 
50) Quines transformacions d’energia es produeixen en: 

a) Un io-io. 
b) Un televisor. 
c) Una pilla que fa funcionar una llanterna. 
d) Una noia es tira a la piscina des d’un trampolí. 

 
51) Calcula l’energia cinètica d’un cotxe de 1500 kg de massa que circula a 32m/s 
 
52) Calcula l’energia potencial que tindrien uns pesos de 80 kg si els aixequés una atleta fins a una altura de 2 

m. L’acceleració de la gravetat és 9,8 m/s2. 
 
53) Quin treball fa un noi quan empeny un cotxe amb una força horitzontal de 250 N en un desplaçament de 

7 m? 
 
54) Quin desplaçament ha de fer una força de 20 N per produir un treball de 140000 J? Expressa el resultat 

en km i utilitza el factor de conversió adient per fer el canvi d’unitat. 
 
55) Quina força s’ha d’aplicat sobre un objecte si, en desplaçar-lo 4 m, s’ha fet un treball de 24 J? 
 
56) Calcula la potència d’una màquina que fa un treball de 6500 J en 45 s. 
 
57) Quina potència desenvolupa una grua que aixeca un pes de 56250 N fins a una alçada de 8 m en un minut 

i mig. Els canvis d’unitats s’han de fer amb factors de conversió. 
 
58) En Pere està molt esverat. Ha sentit per la televisió que en una població estaven a 398 K. Hi havia alguna 

raó, per aquest esverament? Per què? 
 
59) La capacitat calorífica de l’alumini és 890 J/ºC·kg i la del coure és 380 J/ºC·kg. Què es refreda abans, un 

objecte d’alumini o un objecte de coure de la mateixa mida i forma? Raona la resposta. 
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60) Indica a la taula l’estat físic de l’aigua, de l’oxigen, de l’etanol i del sofre a 25 ºC, 175 ºC, 500 ºC i –50 ºC 

tenint en compte les seves temperatures de fusió i d'ebullició. 
 

Substància Temperatura de fusió (ºC) Temperatura d’ebullició (ºC) 
Aigua 0 100 
Oxigen -218 -183 
Etanol -114 78,4 
Sofre 119 445 

 

Substància 25ºC 175ºC 500ºC -50ºC 
Aigua     
Oxigen     
Etanol     

Sofre     
 
61) Dibuixa un esquema sobre els diferents estats físics d'una substància, indicant com s'anomenen els canvis 

d'estat. 
 
62) Què és la temperatura de fusió? I la d'ebullició? 
 
 


