
INS VILA-SECA
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES NATURALS

TASQUES D'ESTIU FÍSICA i QUÍMICA 2n de l'ESO

Alumnes que han aprovat 
l’assignatura  de FÍSICA i QUÍMICA de 2n de l'ESO

Aquesta tasca no és obligatòria.

FELICITAR-TE per l’esforç realitzat durant el curs i superar l’assignatura.

Et recomanarem algunes opcions relacionades amb la ciència que pots practicar aquest 
estiu.

Comencem per la lectura d'alguna revista de divulgació científica. És una bona tria de cara 
a la teva formació, gaudi i enriquiment personal. I si no ho vols, no cal que les compris, 
pots llegir-les a qualsevol biblioteca, com la de Vila-seca. Alguns exemples:

• Como funciona?. 
• Muy Interesante. 
• Nathional Geografic.
• Investigación y ciencia. (Aquesta pot resultar una mica difícil. T’aconsello que abans

de comprar-la o triar-la per a la seva lectura, llegeixes una estona algun articles i 
tractis de veure si pots seguir el seu argument).

També pots optar per la lectura de llibres. Hi ha molt bona divulgació científica entre la que 
pots escollir. Et recomanem, per exemple, l'excel·lent COSMOS, de Carl Sagan.

O, si prefereixes literatura, la ciència ficció de qualitat pot ser una gran opció. És molt 
interessant el llibre «Mart», d'Andy Weir (en el què es va basar la pel·lícula del mateix títol).

BONES VACANCES I BON ESTIU.!
A DESCANSAR QUE T’HO HAS GUANYAT.!

 



Alumnes que han suspès 
l’assignatura  de FÍSICA I QUÍMICA de 2n de l'ESO

Aquesta tasca és obligatòria per a tots els alumnes que han de recuperar i s'ha 
d'entregar al fer la prova de setembre.

Fes un dossier amb les preguntes següents. Has de copiar els enunciats.

1. Què és matèria?

2. (A) De les propietats següents, subratlla les que siguin magnituds físiques:

Longitud, sabor, velocitat, bondat, tristesa, volum, temperatura, temps, intel·ligència, sentit 
de l'humor

(B) Quina característica ha de tenir una propietat de la matèria per a què sigui una 
magnitud física?

3. Calcula l'equivalència i completa:

45 m = _ _ _ _ _ _ _  cm 46 000 mm = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m

4 m2 = _ _ _ _ _ _ _  cm2 3,24 km = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  m

4. Dibuixa els diagrames de risc químic següents. Explica al costat què signifiquen.

Inflamable Nociu

5. Calcula la densitat d'una substància si saps que 20 grams d'aquesta ocupen un volum de 5
cm.3

6. Escriu dins de cada fletxa el nom del canvi d'estat que correspongui:

SÒLID LÍQUID GAS

7. Què diu la llei dels gasos de Boyle?

8. La duresa és una propietat dels sòlids que indica l'oposició que mostren a ser ratllats. Es 
tracta d'una propietat extensiva o intensiva? Per què?

9. Què és una substància químicament pura? Posa un exemple.

10. Explica detalladament la diferència entre evaporació i ebullició.



11. Què és una mescla heterogènia? Posa un exemple.

12. Què és una dispersió col·loïdal o col·loide. Posa un exemple.

13. Explica detalladament com separaries una mescla de sal i sorra fina. Pots ajudar-te d'un 
dibuix.

14. Explica detalladament què és una cromatografia i per a què serveix.

15. Es dissolen 24 g de sal en 410 g d'aigua. Calcula la concentració expressada en tant per 
cent en massa de la solució preparada.

16. Què és la solubilitat?

17. Com separaries els components d'una mescal d'aigua i alcohol. Explica-ho detalladament. 
Pots ajudar-te d'un dibuix.

18. En una solució, què és el dissolvent i què és el solut? Posa un exemple de cada.

19. Quina diferència hi ha entre una solució diluïda i una de concentrada.

20. El què jo sé. Explica el què recordis sobre el Tema 3: les mescles.

21. Explica les idees bàsiques de la teoria atòmica de Dalton.

22. Què són els grups de la Taula Periòdica? Què són els períodes de la Taula Periòdica?

23. Escriu el nom i el símbol químic de 5 elements de la Taula Periòdica. 

24. Dibuixa un rectangle que simbolitzi la Taula Periòdica. Assenyala-hi quina part seria 
ocupada pels elements metàl·lics, quina pels no metalls i quina pels gasos nobles.

25. Explica les propietats més importants dels elements metàl·lics. Escriu el nom i el símbol 
químic de 4 elements metàl·lics.

26. Indica quina partícula subatòmica introdueix el model atòmic de Thomson respecte del de 
Dalton. 

27. Què és el nombre atòmic? Per quina lletra es simbolitza? Què és el nombre màssic? Per 
quina lletra es simbolitza?

28. Quina diferència hi ha entre una molècula i una xarxa cristal·lina o cristall.

29. Què és un isòtop?

30. Explica el model atòmic nuclear. Ajuda't d'un dibuix.

31. Quina diferència hi ha entre un canvi químic i un canvi físic?

32. Escriu un exemple de canvi químic .

33. Escriu un exemple de canvi físic.

34. Què és una equació química?



35. A quin costat de la reacció química s'escriuen els reactius? A quin costat s'escriuen els 
productes?

36. Què diu la llei de Lavoisier?

37. Què és una reacció endotèrmica?

38. Què és una reacció exotèrmica?

39. Posa un exemple de recurs natural renovable.

40. Posa un exemple de recurs natural no renovable.

41. Si augmentem la superfície de contacte dels reactius, com canvia la velocitat de la 
reacció?

42. Què és un aliatge?

43. Què significa biodegradable?

44. Què són els microorganismes?

45. Què és el cicle de vida dels materials?

46. Què és una reacció química reversible?

47. Què és una reacció química irreversible?

48. A quin segle va viure el químic francès A. Lavoisier?

49. Què és la calor de reacció?

50. Escriu un exemple d'equació química.

51. Què és una força?

52. Quina és la unitat de mesura de les forces en el Sistema Internacional?

53. Quina diferència hi ha entre les forces per contacte i les forces a distància?

54. Determina la constant d'elasticitat, k, de la molla d'un dinamòmetre que s'allarga una 
longitut de 0,03 metres en aplicar-hi una força de 60 N

55. Amb quin aparell es mesuren les forces?

56. Què és una tensió?

57. Per què diem que la força és un vector?

58. Calcula el pes a la Terra (g=9,8 m/s2) si sabem que la seva massa són 10 kg.

59. Què és la força de fregament?

60. Dibuixa dos forces del mateix mòdul, mateixa direcció i sentits contraris.

61. Quan val la suma de dues forces perpendiculars de 10 N i 15 N respectivament.



62. Quan val la suma de dues forces paral·leles i del mateix sentit de 10 N i 15 N 
respectivament.

63. Escriu la fórmula de la llei de Newton de la gravitació universal.

64. Què és una galàxia?

65. Com s'anomena la galàxia en la què està situada la Terra?

66. Què és un any llum?

67. Quin és el diàmetre de la Via Làctia, aproximadament?

68. Com s'anomena el conjunt de galàxies en el què es troba la Via Làctia?

69. Calcula la pressió que exerceix un vent que bufa amb una força de 72 000 N sobre una 
vela de vaixell de 12 m2

70. Què és una premsa hidràulica?

71. Un nen circula en bicicleta a velocitat constant i recorre 6 km en 20 minuts per una 
carretera rectilínia. 
a) Calcula la velocitat mitjana a què ha pedalat, i expressa-la en km/h i en m/s
b) Determina la distància que recorrerà si manté la mateixa velocitat durant mitja hora.

72. Què caracteritza un moviment rectilini uniforme?

73. Dibuixa les gràfiques posició-temps i velocitat-temps d'un mòbil que circula a una velocitat 
constant de 12 m/s per una carretera rectilínia i que ha sortit de la posició x = 26 m.

74. Una esquiadora que es desplaça en línia recta porta una velocitat inicial v0 = 2 m/s. Si 
accelera amb acceleració = 1 m/s2:
a) Quina distància ha recorregut durant els 10 primers segons?
b) Quina velocitat porta després del 10 segons?

75. Un cotxe recorre 100 km en 1 hora. Calcula la seva velocitat mitjana en m/s

76. Què és la trajectòria d'un moviment?

77. Què és la distància recorreguda d'un moviment?

78. Què és el desplaçament d'un moviment?

79. Escriu la fórmula per calcular l'acceleració d'un MRUA

80. Què és el Sistema de referència d'un moviment?


