
FÍSICA I QUÍMICA 3r ESO

EXERCICIS PER A LA RECUPERACIÓ DEL SETEMBRE

NOM:.....................................................................                GRUP:...........................................

UNITAT 1 : LA MESURA I EL TREBALL AL LABORATORI

Canvis d'unitats

1 - La distància de la Terra a la Lluna és de 384.000 km. Expressa aquesta distància en 
mil·límetres. 

2 - Expressa en  m3 el volum de la piràmide de Keops, que és 0,00237 km3. 

3 - En Joan té catorze anys, set mesos i deu dies. Calcula la seva edat en segons (s). 

4 - La massa d'un tauró és de 1.000 kg. Calcula la seva massa en grams (g). 

5 - La densitat de l'aigua és 1 g/cm3. Quant val en kg/m3 ? 

7 - La velocitat d'un cotxe és de 72 km/h. Expressa aquesta velocitat en m/s. 

Notació científica 

1 - La Terra té una edat aproximada de 4.500 milions d'anys. Calcula'n l'edat en segons i expressa 
el resultat en notació científica. 

2 - Calcula l'equivalent en grams (g) dels casos següents i expressa el resultat en notació 
científica:
a) Massa d'un bacteri: 1·10-9 mg b) Massa de la Terra: 6·1024 kg 

3 - Dóna els valors següents en mm i en notació científica:
a) Diàmetre mitjà de les cèl·lules de la majoria d'éssers vius: 1·10-5 m
b) Diàmetre mitjà de la Terra: 1,27 · 104 km 

Altres múltiples i submúltiples

1- Quin prefix de múltiple o submúltiple té el multiplicador següent:
(indica el nom i el símbol que el representa)

a) 1012 ............................. b) 10-6 ................................. c) 101  ...................................
d) 103 ............................... e) 106 ................................. f) 10-1 ..................................

g) 109  ............................... h) 10-3 ............................... i)  102 ..................................

2- Relacioneu cada nom, amb la forma del sòlid i la fórmula del seu volum.

SÒLID cub paral·lelepípede cilindre esfera
FORMA

FÓRMULA
VOLUM



3- La densitat del coure és de 8,96 g/cm3. Quin és el valor d'aquesta densitat en unitats del S.I.?

4- La densitat de l'alumini és de 2,7 g/cm3. Quants kg val la massa d'un cub d'alumini de 10 cm 
d'aresta?

5- Una esfera d'or de 2 cm de radi pesa 646 g. Quina és la densitat de l'or en g/cm3?

6- Calculeu la densitat d'un cilindre si el radi té un valor de 186,6 cm; fa 279,8 cm d'altura i la seva 
massa és de 6,4 kg.

Caràcter aproximat de la mesura

1- Una bàscula assenyala 67,2 kg com a massa d'una persona la massa vertadera de la qual és 
de 67,85 kg. Calcula l'error absolut i l'error relatiu de la mesura.

2- Amb un cronòmetre la resolució del qual és de 0,01 s  es fan les mesures següents:  9,79 s,  
14,5  s.  Expressa  les  mesures  amb  totes  les  seves  xifres  significatives  i  amb  el  seu  error 
corresponent.

UNITAT 2 : LA MATÈRIA

SUBSTÀNCIES

1. Classifica les següents substàncies en elements, compostos o mescles: 
a) Aigua pura    b) Diòxid de carboni     c) Llet      d) Or pur      e) Sal comuna       f) Sorra 
g) Diamant         h) Mantega      i) Sodi       j) Sulfat de coure      k) Oli      l) Acer       m) Grafit 

ELS ESTATS DE LA MATÈRIA

1. Indiqueu quins estats de la matèria compleixen les propietats següents.
1.1. Mantenen el seu volum.
1.2. Tendeixen a ocupar sempre el màxim volum possible.
1.3. L’H2O es pot presentar en aquest estat.
1.4. S’adapten a la forma del recipient.
1.5. Es poden beure.
1.6. Poden fluir.
1.7. Tenen les molècules lligades lleugerament.
1.8. Mantenen la seva forma original.
1.9. Es poden comprimir.
1.10. Es poden portar íntegrament en una butxaca.

2. Trieu la resposta correcta en cada cas.
2.1. Tota matèria està formada per partícules anomenades…

a) àtoms. b) molècules.

2.2. Digueu quina de les afirmacions és certa:
a) La teoria corpuscular s’anomena així perquè la matèria està formada per partícules que 
també s’anomenen corpuscles.
b) La teoria corpuscular diu que els àtoms canvien segons l’estat en què es trobin.
c) Les partícules que componen la matèria canvien les seves relacions segons l’estat en què 
es trobin.

2.3. Les partícules d’una substància són sempre iguals tinguin l’estat que tinguin.
a) Cert b) Fals



2.4. Les partícules que estan fortament lligades les trobem en…
a) els sòlids. b) els líquids. c) els gasos.

2.5. Les partícules que es troben lliures però mantenen certa unió entre elles, formen…
a) els sòlids. b) els líquids. c) els gasos.

2.6. Les partícules que es mouen lliurement i no tenen lligams entre elles formen…
a) els sòlids. b) els líquids. c) els gasos.

2.7. Les substàncies poden patir canvis que no alterin la seva composició.
a) Cert b) Fals

2.8. Quan escalfem un glaçó de gel i aquest es torna aigua parlem de…
a) evaporació. b) fusió. c) solidificació. d) condensació.

2.9. Quan bullim l’aigua i aquesta es converteix en vapor parlem de…
a) vaporització. b) fusió. c) solidificació. d) condensació.

2.10. Si posem aigua a la nevera per formar glaçons de gel parlem de…
a) evaporació. b) fusió. c) solidificació. d) condensació.

2.11. Les partícules de totes les substàncies es mouen.
a) Cert b) Fals

2.12. Quan escalfem una substància, les seves partícules…
a) vibren cada vegada més intensament. b)  es  poden  alliberar  dels  enllaços  que  les 
mantenien relacionades. c) es mouen cada vegada més lentament.

3. Escriviu el nom de cada canvi d’estat.
a) De sòlid a líquid:  ....................... b) De gas a líquid: ............................
c) De líquid a gas: .............................. d) De líquid a sòlid: ..............................

4. Digueu si les següents afirmacions són certes o falses.
4.1. Els gasos es comporten de diverses maneres perquè estan formats per partícules.
4.2. Les partícules que formen un gas es mouen lliures per l’espai, separades les unes de les 
altres.
4.3. Quan comprimim un gas augmentem l’espai que hi ha entre les seves partícules, les 
separem.
4.4. La teoria cineticocorpuscular explica el comportament dels gasos, els líquids i els sòlids.
4.5. En els líquids les partícules estan separades per espais menors que en els sòlids.
4.6. En els sòlids les partícules estan separades per espais majors que en els líquids.
4.7. En els gasos les partícules estan separades per espais majors que en els sòlids.
4.8. La vibració de les partícules depèn de l’estat en el qual es trobi la substància. En els 
sòlids sempre vibren més.
4.9. Els canvis d’estat es poden entendre com un canvi en la vibració de les partícules en 
augmentar la temperatura.
4.10. Quan traiem un glaçó de la nevera i aquest es desfà fem que les seves partícules vibrin 
cada vegada amb més intensitat.
4.11. Quan desfem una espelma fem que les partícules de la cera vibrin amb menys 
intensitat.



UNITAT 3 : ELS ÀTOMS I LA RADIOACTIVITAT

1.  Digueu si les afirmacions següents són certes o falses.
1.1. La matèria està formada per unes partícules anomenades àtoms.
1.2. Els àtoms de cada element són diferents entre si i als dels altres elements.
1.3. En les reaccions físiques els àtoms es combinen per formar compostos.
1.4. Els compostos són agrupacions de molècules formades per diferents elements.
1.5. Els àtoms són estructures indivisibles, segons Dalton.

2. Digueu si les següents afirmacions es refereixen als elements o als compostos.
2.1. Estan formats per àtoms de diferents tipus.
2.2. El mercuri és un exemple d’aquestes substàncies.
2.3. Tots els seus àtoms són iguals.
2.4. La forma en què es combinen els àtoms que els formen manté sempre les mateixes 
proporcions.
2.5. L’or n’és un exemple.
2.6. La unitat mínima que manté les seves propietats és un àtom.àtoms | Quadern 
2.7. L’aigua n’és un exemple.
2.8. Estan ordenats a la taula periòdica.
2.9. La unitat mínima que manté les seves propietats és una molècula.
2.10. El diòxid de carboni és un exemple d’aquestes substàncies. 

3.  A  quines  partícules  subatòmiques  (protó,  neutró  o  electró)  fan  referència  cada  una 
d’aquestes afirmacions?
3.1. Té càrrega negativa.
3.2. Té càrrega positiva.
3.3. Formen part del nucli.
3.4. Gira al voltant del nucli.
3.5. No té càrrega.
3.6. És la responsable del corrent elèctric.

3.7. Manté units els nuclis.
3.8. Fou la primera partícula que es va descobrir.
3.9. Atreu els electrons.
3.10. No sent cap atracció elèctrica.
3.11. És la més petita.
3.12. Tenen massa.

4. Relacioneu cada concepte amb la frase corresponent.
a) Elements
b) Protons
c) Nombre màssic
d) Nombre atòmic
e) Isòtop
f ) Ió
g) Cap de les anteriors

4.1. La Z és el símbol que representa el...
4.2. La A és el símbol que representa el...
4.3. Si un àtom és igual a un altre excepte en el nombre de protons 
parlem de...
4.4. Les substàncies formades pel mateix tipus de partícules són...
4.5. Hi ha sempre el mateix nombre d’ells als àtoms del mateix element.
4.6. Si un àtom és igual a un altre excepte en el nombre de neutrons 
parlem de...
4.7. Si un àtom és igual a un altre excepte en el nombre d’electrons 
parlem de...

5- Assenyala a quin model atòmic correspon cadascun dels avenços científics proposats.

a) Els electrons estan repartits uniformement en l'àtom.

b) Els àtoms són indivisibles.

c) Els electrons giren en òrbites circulars al voltant del nucli .

d) L'àtom està buit majoritàriament.

6. Quants protons, electrons i neutrons tenen els àtoms següents? Consulta a la taula el 
seu nom.

2H 4He 6Li 9Be 12C 14C 14N 16O 19F



7- Indica per aquest àtom:

a) Assenyala amb un fletxa les partícules
següents : electró

protó
neutró

I posa el nom a les diferents parts de l’àtom

b) Calcula el nombre atòmic, nombre màssic.
c) De quin àtom es tracta? Dóna’n el nom i el símbol.

8- Determineu si les afirmacions següents es refereixen a 
metalls o a no-metalls.
8.1. Presenten una lluïssor característica.
8.2. Els components majoritaris de l’escorça terrestre ho són .
8.3. Els components majoritaris dels éssers vius ho són.
8.4. Té un punt de fusió baix.
8.5. Té un punt d’ebullició alt.
8.6. Alguns són gasos a temperatura ambient.
8.7. Excepte comptades excepcions, tots són sòlids.
8.8. Són dúctils i mal·leables.
8.9. El mercuri és un d’ells
8.10. El carboni és un d’ells

9- Consulta la taula periòdica del llibre digital-text i completa la taula següent:

Nom Símbol químic Nº atòmic (Z) Massa atòmica Metall o no-
metall

Neó
Cobalt
Potassi
Brom
Radi
Sofre
Fòsfor

Or
Sodi
Osmi

UNITAT 4 : LES REACCIONS QUÍMIQUES

1. Indiqueu si els següents canvis són físics o químics.
a) Bullir aigua
b) Un ganivet oxidant-se
c) Un fogó encès
d) Tallar una pastanaga

e) Congelar una beguda
f ) Mantega desfent-se (a temperatura ambient)
g) Una fruita podrint-se

2. Trieu la resposta correcta en cada cas.
2.1. Parlem de canvis químics sempre que…

a) canvia l’estat de la substància.
b) canvia la forma, la velocitat o la 
temperatura de la substància.

c) canvia la composició i estructura d’aquesta 
substància.
d) canvia l’aspecte de la substància.



2.2. Quin no és un canvi químic?
a) Un llumí que s’encén b) Un metall que es rovella c) Un iogurt que es passa
d) Una espelma que es desfà

2.3. Quan les substàncies es mesclen unes amb les altres es produeixen…
a) reaccions físiques. b) reaccions químiques. c) relacions biològiques.
d) qualsevol d’elles es pot produir.

2.4. Si un clau es rovella parlem…
a) d’oxidació. b) de combustió. c) de canvi físic. d) de putrefacció.

2.5. Per què hi hagi oxidació, és necessari…
a) l’oxigen.
b) un metall.

c) una substància oxidant i una reductora.
d) Totes les respostes són correctes.

 d’exercicis
2.6. A cadascuna de les bandes en una reacció química…

a) sempre hi ha d’haver el mateix nombre d’àtoms de cada element.
b) a l’esquerra hi ha els productors i a la dret els reactius.
c) hi ha d’haver les mateixes molècules a ambdues bandes.
d) Totes les respostes són correctes.

2.7. En una combustió és necessari…
a) l’oxigen. b) el foc. c) el carbó. d) Cap d’ells és estrictament necessari.

2.8. Les reaccions químiques…
a) són canvis químics.
b) poden ser d’oxidació.

c) produeixen uns productes a partir d’unes 
substàncies que reaccionen.
d) Totes les respostes són correctes.

2.9. Un canvi químic es caracteritza per…
a) obtenir unes substàncies diferents de les originals.
b) tenen lloc sempre entre elements químics purs.
c) canviar les característiques de les substàncies.
d) La resposta a i la c són correctes.

2.10. La respiració de les nostres cèl·lules, és una reacció…
a) d’oxigenació. b) de respiració. c) d’oxidació. d) de combustió.

3. Fixeu-vos bé en la següent reacció química i responeu a les següents preguntes.
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

3.1. Quines molècules corresponen als reactius?
3.2. El diòxid de carboni apareix com a reactiu o com a producte?
3.3. Quantes molècules d’oxigen intervenen en la reacció?
3.4. Quants àtoms d’hidrogen formen part de la molècula de metà?
3.5. Quants àtoms d’oxigen intervenen en la reacció?

4. Determineu a quin d’aquests tipus pertanyen les reaccions químiques que apareixen més 
avall.

a) Síntesi b) Descomposició c) Subtitució d) Doble substitució

4.1.  Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

4.2.  SO3 + H2O → H2SO4

4.3.  H2O → H2 + O2

4.4.  CaCO3 → CaO + CO2

4.5.  SO2 + CaO → CaSO3

4.6.  BaCl2 + Na2 SO4 → BaSO4 + 2NaCl



6. Indica quines de les reaccions següents estan ajustades:

6.1. KClO3 (s) → KCl (s) + O2 (g)

6.2. HCl (aq) + Al (s)  →   AlCl3 (aq) + H2 (g)

6.3. 2 NO (g) → N2 (g) +O2 (g)

6.4. H2SO4 (aq) + Zn (s)  →  ZnSO4 (aq)  +  H2 (g)

6.5. 2 H2S (g)  +  3/2 O2 (g)  →  2 SO2 (g)  + 2 H2O (g)

6.6. 2 H2S (g)  +  3 O2 (g)  →  2 SO2 (g)  +  2 H2O (g)

5. Per les reaccions químiques següents:

5.1. El carbonat de calci, Ca CO3, es descompon per acció de la calor i forma òxid de calci sòlid, 
CaO, i gas diòxid de carboni, CO2.

5.2. El gas nitrogen, N2, es combina amb el gas hidrogen, H2, per formar gas amoníac, NH3.

5.3. L'aigua líquida, H2O, es descompon per electròlisi en gas oxigen, O2, i gas hidrogen, H2.

a) Identifica els reactius i els productes.

b) Escriu les equacions químiques indicant l'estat físic de reactius i productes.

c) Ajusta-les amb els coeficient estequiomètrics adequats.

d) Representa-la mitjançant models moleculars. 

UNITAT 5 : ELECTROSTÀTICA i ELECTRICITAT

ELECTROSTÀTICA

1- Indiqueu quines de les següents afirmacions són certes i quines són falses.
1.1. Si freguem dos bolígrafs amb pell, aquests s’atrauen. 
1.2. Una de les propietats de les partícules que formen els àtoms és la càrrega elèctrica. 
1.3. Els protons tenen càrrega negativa, i els electrons tenen càrrega positiva. 
1.4. Dos objectes amb la mateixa càrrega s’atrauen. 
1.5. La càrrega global d’un àtom és nul·la. 
1.6. La major part de la matèria està formada per aproximadament el mateix nombre de càrregues 

positives i negatives. 
1.7. Habitualment,  el  moviment  de càrregues que es produeix  en la  matèria és de càrregues 

negatives. 
1.8. En un sistema aïllat la quantitat total de càrrega és sempre nul·la. 
1.9. Si  no existís la força elèctrica,  l’única diferència que notaríem seria la manca del corrent 

elèctric. 
1.10. L’aigua és líquida a causa d’interaccions elèctriques entre parts de les seves molècules.

2- Les boles de 2 pèndols elèctrics s'electritzen amb càrrega negativa. I a continuació apropem els 
dos pèndols.
Respon.
a) Què succeirà a les boles dels pèndols? Dibuixa la situació final dels dos pèndols.
b) Què passaria si una de les boles hagués estat electritzada amb càrrega positiva i l'altra amb 
càrrega negativa? Dibuixa la situació final en aquest cas.

3- Digues per quins mètodes s'electritzen els cossos en les experiències següents i explica el 
procés que hi té lloc.
a) freguem una vareta de vidre amb un mocador de seda. La vareta atreu la bola del pèndol 
elèctric quan s'acosten.
b) Fem que la bola del pèndol entri en contacte amb la vareta de vidre. Al cap de poc temps la 
bola és repel·lida per la vareta.



CORRENT ELÈCTRIC 

1. Calculeu la intensitat que han generat els 432 electrons que han creuat la seccio d’un cable en 
70 s.

2. En un corrent elèctric circulen 910 electrons en 3 minuts. Respon les següents preguntes: 
a) Quina càrrega elèctrica, en coulombs, ha circulat en aquest temps? 
b) Quina és la intensitat ? 

3.  Aplicant  la  llei  d’Ohm,  calculeu  la  dada  que  us  falta  en  cada  cas  perque  les  bombetes 
s’encenguin correctament.
a) Intensitat = 19 A ; Resistencia = 22 Ω ; Voltatge = ? V
b) Intensitat = ? mA ; Resistencia = 7 kΩ ; Voltatge = 6 V
c)  Intensitat = 2 mA ; Resistencia = ? Ω ; Voltatge = 6 V

4. Per un escalfador elèctric que està connectat a una diferència de potencial de 120 V hi passa 
un corrent de 6,5 A. 
a) La llei d'Ohm relaciona la diferència de potencial, la intensitat i la resistència. De quina manera? 
Marca totes les fórmules que expressin de forma correcta aquesta relació:

V = R / I I = V / R V =I · R R = V · I

b) Quina és la resistència elèctrica de l'escalfador?

5. Relacioneu cadascuna de les frases següents amb el concepte de material conductor o aïllant.
9.1. Deixa circular corrent elèctric amb facilitat.
9.2. Impedeix el pas de corrent elèctric.
9.3. La majoria d’electrons estan lligats a un sol àtom.
9.4. Encara que s’hi apliqui una diferencia de potencial, la majoria dels electrons no poden 
abandonar l'àtom al qual estan lligats.
9.6. S’utilitza per construir els cables elèctrics.
9.7. La fusta es un material d’aquest tipus.
9.8. S’utilitza per recobrir els cables elèctrics.
9.9. Els metalls en son un tipus particular.

6. Relacioneu cadascun dels conceptes amb la frase adequada.
a) la resistència.
b) un generador.
c) un conductor.
d) la intensitat.
e) la diferencia de potencial.
f ) la llei d’Ohm.
g) un aïllant.

7.1. La causa del moviment dels electrons es…
7.2. Un element que produeix el moviment dels electrons es…
7.3. La dificultat que troben els electrons per travessar un material 
es…
7.4. La carrega elèctrica que passa per un lloc en un temps concret 
es…
7.5. La relació entre V, R i I s’estableix a…
7.6. El material que permet el pas dels electrons es…
7.7. El material que no permet el pas dels electrons es…


