
DOSSIER D'ESTIU                                 FÍSICA I QUÍMICA  2n ESO  curs 2016-2017

NOM I COGNOM: ____________________________ GRUP: ________

Recomanacions per a la realització del dossier

Cal que prèviament estudiïs cada tema amb els dossiers que hem fet al llarg del curs o amb 
el llibre digital i a continuació realitzis les activitats del dossier del mateix tema.

Recorda que en la resolució de problemes sempre has de seguir els passos següents:

- Identifica i escriu les dades.

- Canvia les dades al sistema internacional d'unitats si és necessari. Factors de conversió.

- Identifica la incògnita.

- Indica i escriu la llei (fórmula) que faràs servir per trobar la incògnita.

- Substitueix les dades a la fórmula.

- Calcula i troba la solució de la incògnita.

Recordatori dels Criteris d'Avaluació en la recuperació extraordinària de setembre.

La realització del dossier representa el 40% de la nota en la prova extraordinària. I la seva 
realització és obligatòria.

La nota de la prova representa el 60%.

Aquest tants per cents s'aplicaran només si la nota de l'examen és igual o superior a 3.



DOSSIER D'ESTIU                      FÍSICA I QUÍMICA  2n ESO  curs 2016-2017

NOM I COGNOM: ____________________________ GRUP: ________

U1: Magnitus i unitats

1-a) Quina és la unitat de temps en el sistema internacional? ......................... 

Expressa 7 hores en unitats del SI.

b) Un dipòsit d’aigua té una capacitat de 5000 L . Quina és la seva capacitat en cL? 

c)  Canvia el volum del dipòsit d’aigua a unitats del SI.

d) Quina és la unitat de temperatura en el SI? ........................................

Quina temperatura és 85 ºC en kèlvins?

2- Realitza també els següents canvis d’unitats: 

a) 4,5 µg a g.

b) 3 anys a hores.

c) 89 Km a m.

d) 8,3 mL a dm3

e) 345 m2 a mm2



3-Un cilindre fa 30 cm de radi i 40 cm d’alçada i té una massa de 1,5 kg.

a) Calcula el seu volum amb les unitats donades a l’enunciat.

b) Calcula la seva densitat amb les unitats donades a l’enunciat.

c) Quines són les unitats de densitat en el SI? 

d) Passa el resultat trobat en l'apartat b a unitats del SI.

4-Realitza els següents canvis d’unitats usant factors de conversió:

a)  2800 kg/m3    a    g/cm3 

b)  60 km/h   a    m/s



U2: Massa, Volum i Densitat

1-Tenim un aquari que mesura 62 cm de llargada, 38 cm d’ample i 49 cm d’altura. El vam
omplir d’aigua fins a 40 cm d’altura. I després hi vam ficar els ornaments (roques i plantes)  i
l’aigua va pujar fins a 42,5 cm d'altura.
a) Quin volum d'aigua hem ficat a l'aquari?

b) Quin volum tenen els ornaments?

2-Tenim un tros de fusta poc densa, que sura a l’aigua. I en volem conèixer la seva massa i
el seu volum. 

Explica:
a) El material i el procediment que cal per mesurar-ne la massa al laboratori.

b) El material i el procediment per mesurar-ne el volum al laboratori.

3- Tinc un cargol de ferro. N’he mesurat el volum i és de 8 cm3. També se que la densitat del
ferro és de 8,9 g/cm3.
Calcula quina massa té.



U3: Canvis d’estat

1- Indica si les frases següents relacionades amb els sòlids, líquids i gasos són certes o
falses:
Cada resposta correcte val 0,3 p  , cada resposta incorrecte val – 0,15 p i cada resposta en 
blanc  0 p.

Els líquids i els gasos són compressibles però els sòlids
no.

Els sòlids són incompressibles.

Els sòlids mantenen la forma i el volum.  

Els gasos tenen volum fix.

Els líquids mantenen la seva forma.

Els sòlids s’adapten a la forma del recipient.

Els líquids conserven el seu volum.

2- Digues si cada frase és certa o falsa. I corregeix les errònies.

En refredar una substància augmenta el seu volum, és a dir, es dilata.

La sublimació és el pas d’estat líquid a estat gasós.

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

En escalfar una substància augmenta el seu volum, és a dir, es 
contrau.

L’ebullició només es produeix a una temperatura concreta.

3- a) Com funciona un globus aerostàtic? Amb què i com s’infla el globus?



b) Explica com es produeix el fenomen de la rosada.

4-  El  benzè  és  un  líquid  incolor  i  molt  inflamable,  responsable  en  part  de  l’olor
característica de la gasolina.
El seu gràfic temperatura-temps és:

Analitza  la  gràfica  i  respon  aquestes
qüestions:

a) El punt de fusió del benzè és?

b) El punt d’ebullició del benzè és?

c)  En quin estat es troba a les següents
temperatures:

a 3ºC? ........................................
a 70ºC? .....................................
a 100ºC? ....................................

d) En quin estat d’agregació es troba a la
temperatura ambient de 25ºC?

e)  Malgrat  això,  a  les  gasolineres  el  benzè  s’acostuma  a  vaporitzar  ràpidament.  Això
s’explica pel fenomen de?
Explica en què consisteix. 

f) Què seria diferent en un gràfic temperatura-temps d’aigua? Perquè?



U4: Substàncies pures i mescles

1-  Classifica les següents matèries en:  Aire,    llet,     nata,    aigua de mar,      aigua i
petroli,        boira,    aigua i sorra,       aigua destil·lada,      acer ,   núvol de llaminadura,
bronze,    mantega,     maionesa,     ferro,   aigua de l’aixeta,             núvol,    aigua i cafè
molt,       aigua destil·lada,       escuma d’afaitar.

Substàncies pures
Dissolucions Suspensions Col·loides Tipus  de

Col·loides

a) Digues  cada col·loide de quin tipus és? (en l’última columna)
b) Explica en què es diferencien les dissolucions i els col·loides.

c) Explica quines característiques tenen les substàncies pures.

2- L’oli d’oliva i l’aigua són dos líquids amb aquestes  densitats: 
• D oli oliva = 860 kg/m3 • D aigua = 1000 kg/m3

Barregem en un vas de precipitats 256g d'oli  i 368g d'aigua i remenem. 

a. Quin tipus de mescla formen l’oli i l’aigua? 

b. Quina és la massa de la mescla obtinguda?



c. Quin percentatge d'aquesta massa correspon a l’oli? 

d. Quin mètode de separació utilitzarem per separar-los? Explica-ho.

e. En quina propietat dels components es basa aquest mètode?

3- a) Explica amb detall el procediment per separar una mescla de sorra i sal: material, les
tècniques utilitzades i les propietats en què es basen.

b) De quin tipus de mescla es tracta?

4- Digues si cada frase és certa o falsa. I corregeix les errònies.

Les dissolucions sempre són heterogènies

Un exemple de sol és la pasta de dents

La massa  és una propietat específica.

La tècnica de lixiviació es basa en la solubilitat

La filtració  es un mètode per separar components d’una dissolució.



El tamisatge es basa amb la diferent densitat dels components.

Els col·loides són mescles heterogènies estables.

Les suspensions també s’anomenen solucions.

U5: Partícules

1- Digues si cada frase és certa o falsa. I corregeix les errònies.

La matèria està formada per corpuscles.

L’espai buit entre les partícules no té massa.

Les partícules es poden veure amb un microscopi.

Si augmentem la temperatura les partícules es mantenen més unides. 

Totes les partícules són iguals.

Les partícules en un líquid no estableixen vincles entre elles.

Les partícules tenen volum però no massa.

Les partícules només es mouen en estat gasós.

2- Explica  les  propietats  de  l’estat  sòlid,  líquid  i  gasós  i  justifica-ho  amb  el  model
cineticocorpuscular.

Fes un dibuix de cada estat.



Estat sòlid

Estat líquid

Estat gasós

3- Explica amb el model cineticocorpuscular els següents canvis d’estat:

a) Solidificació



b) Fusió

c) Ebullició

d) Condensació

e) Evaporació

U6: Moviment i velocitat

1- Les següents frases parlen de moviment. Indica en cadascuna d'elles quin és el sistema 
de referència que s'utilitza.

a) Quan viatjo amb vaixell m'agrada asseure'm a la popa i contemplar com la costa es va 
allunyant lentament. ....................................................................................................
b) Agafat frenèticament al manillar de la moto veia passar els arbres a gran velocitat.
.............................................................................................................
c) Es va quedar molta estona al moll mirant com el vaixell s'allunyava fins perdre's de 
vista. ..............................................................................................
d) M'agrada viatjar en tren per experimentar que els cotxes de la carretera del costat de la 
via no es mouen. .....................................................................................

2- Dibuixa la trajectòria d’un tir triple de basquet. I a
sobre dibuixa-hi el  desplaçament.



3- Dibuixa la trajectòria d’un moviment en què

hi hagi distància recorreguda però no hi hagi

desplaçament.

4- Un corredor ha fet els 100 metres llisos amb 9,58 s. A quina velocitat ha realitzat la cursa?

5- La Lídia avança durant 1,5 hores a 11,1 km/h. Quina distància ha recorregut?

6- Un corredor de Marató ha realitzat el recorregut, 42195 m, a una velocitat de 5,5 m/s.

Quant temps ha trigat? Expressa-ho també en hores.

7- Aquesta gràfica representa el moviment d’un camió per una autopista. A mig camí ha
parat  a  dinar  a  l’àrea  de
servei.

a) Quants quilòmetres ha
recorregut abans d’aturar-
se a l’àrea?

b) Quan de temps ha estat
aturat per dinar?

c) A on es trobava el camió
al cap de mitja hora d’iniciar el moviment?
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d) Quants de temps ha transcorregut quan es trobava a 100 km del recorregut?

e) Quants de temps ha transcorregut quan es trobava a 50 km del punt d’arribada?

f) A quin interval de temps anava a més velocitat?

            o En el interval de 0 h a 1,5h.

            o En el interval de 1,5 h a 2h.

            o En el interval de 2 h a 3h.

g) Completa la taula amb valors de  posició i temps  que es poden extreure del gràfic:

Temps (h)

Posició
(km)

U7: Acceleració

1- Un automòbil es desplaça de Bagà a Puigcerdà. 

Des de Bagà fins al túnel hi ha 13 km i ha tardat 12 min. El túnel del Cadí fa 5 km de
llargada i ha tardat  4 min a travessar-lo. I finalment del túnel a Puigcerdà ha tardat 15 min i
hi ha 20 km de distància.

a) Construeix una taula de valors distància recorreguda- temps.

t (min)

d (km)

b) Representa el gràfic distància- temps

c) Calcula la velocitat mitjana de cada tram en
km/min.



d) Es tracta d'un moviment uniforme? O accelerat? O desaccelerat?

Justifica-ho.

2- El 2012, el tennista australià Samuel Groth va batre el rècord de velocitat en un servei de
tennis en assolir els 263 km/h.

Per aconseguir que la pilota surti a aquesta velocitat, cal proporcionar molta acceleració.

Calcula l'acceleració que li va proporcionar el cop amb la raqueta, si el contacte entre la
pilota i la raqueta va durar  0,07 segons, considerant que partia del repòs. 

3- Els velocímetres dels vehicles ens
mostren que la velocitat a la qual es
desplacen no és constant.

La següent gràfica mostra la velocitat a la
qual es desplaça el pilot guanyador en una
cursa de cotxes.



a) Observa la gràfica i indica quines han estat les velocitats assolides en els següents 
moments.

t (s) 0 25 45 60 85 90

 v  (m/s)

b) Indica la major i la menor velocitat assolides, i en quin moment s'ha produït.

Major: .................................................................

Menor: ...............................................................

c) Quants trams podem distingir en el seu moviment?

d) Explica el moviment del cotxe tram a tram, usant els termes com: accelerat, uniforme, 
desaccelerat, frenar, reduir, aturat, ...

e) Calcula el pendent de cada tram i dóna l'acceleració de cada tram



U8: Forces

1- Un sac de patates té una massa de 50 kg:

a) Quin pes té si l'acceleració de la gravetat a la Terra és de 9,8 m/s2?

b) Quin valor té l'acceleració de la gravetat a la superfície de Júpiter si, allí, aquest sac de 
patates pesaria 1245 N?

2- Indica cada una de les parts d’un vector i defineix-les.

3-  La Maria i els seus amics passen uns dies a la muntanya. Després d'una nit en què 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) Quines forces actuen sobre la Maria quan
s'està quieta sobre la neu?
Anomena-les i dibuixa-les sobre la figura.

b) La Maria té una massa de 62 kg. 
Quin és el seu pes? g = 9,8 m/s2



c) Quina és la intensitat de la força normal que actua sobre ella?

d)  Quin és l'empenyiment que exerceix la Maria sobre la neu?

e) Com eviten les raquetes que la  Maria s'enfonsi  a la  neu? Marca  totes les respostes
correctes.

f) La superfície total del parell de raquetes usades per la Maria és de 0,2 m2. Quina pressió
exerceixen sobre la neu?

g)  Ara la Maria es treu les raquetes i es posa directament amb les botes sobre la neu.
Si la superfície total de les dues botes és de 600 cm2, quina pressió exerceix sobre la neu?

h) Per  tal  de  no  enfonsar-se  a  la  neu  la  pressió  no  hauria  de  superar  els  4.000  Pa.
S'enfonsarà a la neu?

4- Defineix forces per contacte i forces a distància i posa 3 exemples de cada.



U8 (II): Dinàmica: Lleis de Newton

1- Explica què vol dir que un cos està en repòs? I en equilibri? Posa un exemple de cada.

2- a) Quina acceleració adquireix un objecte de massa 8 kg quan li fem una força resultant
de 10N ?

b) Quina llei de Newton has aplicat per resoldre l’apartat a)? Explica-la.

___________________________________________________________________

3– a) Enuncia la primera llei de Newton.

b) Enuncia la tercera llei de Newton.

4-  a) Calcula la força resultant que ha d’actuar sobre el cotxe de 1100 kg per tal que es 
mogui amb una acceleració de 6 m/s2.

  

b) Calcula la força F que fa el motor si l’acció conjunta del fregament amb l’aire i el terra
equival a una força de 500 N amb sentit oposat al moviment. 



5- En Carles de 59 kg de massa i amb patins empeny a en Jordi de massa 73 kg, també
amb patins i li provoca una acceleració de 0,7 m/s2.

a) Quina intensitat té la força que fa en Carles a en Jordi?

b) En Jordi fa alguna força sobre en Carles? De quants Newtons?

c) Quina llei has aplicat per respondre l’apartat b)?

d) Fes un dibuix esquemàtic que il·lustri la situació. Dibuixa-hi les forces.

e) Amb quina acceleració surt en Carles cap enrere?

6- Posa un altre exemple que evidenciï  la llei d’acció-reacció.



U9: Energia.Treball.

1-a)  Tenint en compte que 1 kWh = 3600 KJ , a quants quilojoules equivalen 30 kWh? 

b) Tenint en compte que 1 cal = 4,18 J i que 1 kcal = 1.000 cal, a quants joules equivalen 30 
quilocalories? 

2 – a) Calcula quina energia cinètica posseeix una bola de tennis de 65 g que se serveix (es 
tira)  amb una velocitat de 50 m/s?

b) Calcula quina energia cinètica posseeix un camió 4140 kg que viatja amb una velocitat de
30 km/h?

3- a) Quina energia potencial posseeix un cos de 15 kg que es troba elevat a 5 m del terra?

Dada:  g = 9,8 m/s2

b) Si cau sense fregament amb l'aire, quina energia cinètica tindrà quan impacti amb el terra.

c) Quina energia mecànica té?



4- Si empenyem  un cotxe  amb una força de 400 N, per tal que es desplaci 30 m fins a la
benzinera més pròxima, quin treball hem fet?

5-- Si l’energia es conserva, per què una pilota que bota acaba aturant-se? És senyal que es
va perdent  l’energia?  Quines  formes d’energia  apareixen  en tot  el  procés,  des  de l'inici
abans de caure fins que deixa de botar?

Dóna la resposta usant correctament els següents conceptes:

transformació     transferència    energia potencial    energia cinètica        energia calorífica

     

6 - a) Un ventilador consumeix 193 J d'energia elèctrica per moure les aspes, i produeix 156 
J d'energia útil. Quin és el rendiment energètic del ventilador? 

b) Un LED té un rendiment energètic del 10 %. Durant el temps que ha estat encesa, una 
làmpada de LED ha consumit 15000 J d'energia elèctrica. Quanta energia lumínica ha 
produït i quanta energia s'ha degradat en forma de calor?



U10: Calor i temperatura.

1-  Escales de temperatura i termòmetres:
a) Quina és la temperatura de congelació de l’aigua a les escales de temperatura Celsius

i Kelvin?

b) I la temperatura d’ebullició de l’aigua a l’escala Celsius? I Kelvin?

c) En què són iguals i en què es diferencien l’escala Celsius i l’escala Kelvin?

d) Quina d’aquestes escales és la unitat de temperatura en el sistema internacional?

e) Quants °C són 100 K? I quants K són 50ºC?

100K =

50ºC =

(Els alumnes de 2n D i E no han de respondre a la pregunta 2)

2- a) Per quin mecanisme es condueix la calor en els casos següents?:

I) En sostenir una barra metàl·lica que és al foc, et pots cremar la  mà: ..............
II) Les bombetes d’un llum desprenen una mica de calor: ........................................
III) S’escalfa l’aire d’una habitació amb una estufa a nivell del terra: ...................
I) La cullera dins la sopa molt calenta, et pot cremar la mà: ..................................
II) Una bombeta encesa escalfa el seu entorn: .......................................................
III) Aigua dins una olla escalfant-se al fogó de la cuina:...............................................

b) Explica els tres  mecanismes.



3- a) Explica la diferència entre Energia tèrmica i Temperatura.

b)  Al fons del congelador hi ha dues glaçoneres plenes de glaçons de gel. Les dues 
glaçoneres fa molts dies que són al congelador i només es distingeixen per la mida dels 
glaçons: els de la primera fan 2 cm de costat; i els de la segona, 4 cm.

Comparem un glaçó de cada glaçonera.

a) Quin té més energia tèrmica?

○ El glaçó petit ○ El glaçó gran ○ Tenen la mateixa

b) Quin està a més temperatura?

○ El glaçó petit ○ El glaçó gran ○ Tenen la mateixa

c) A quin glaçó les seves partícules tenen, de mitjana, més energia cinètica?

○ Al glaçó petit ○ Al glaçó gran ○ Tenen la mateixa

d) A quin dels glaçons la suma de l'energia cinètica de les partícules és superior?

○ Al glaçó petit ○ Al glaçó gran ○ Tenen la mateixa

e) Traiem del congelador un glaçó de cada glaçonera.Quin trigarà menys temps a fondre's?

○ El glaçó petit ○ El glaçó gran ○ Trigaran el mateix

4 - Escalfem 500 g d'aigua, inicialment a 25 ºC, fins assolir els 80 ºC. Quina quantitat de 
calor ha absorbit l'aigua? Dades: capacitat calorífica específica de l'aigua: 4180 J/kg·K. 
Recorda que totes les magnituds han d'estar en unitats del SI.

Fórmula: Q = m·c·(Tf  - Ti)


