
INS VILA-SECA
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES NATURALS

TASQUES D'ESTIU FÍSICA I QUÍMICA 4t de l'ESO

Alumnes que han aprovat 
l’assignatura  de FÍSICA I QUÍMICA de 4t 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 4t de l'ESO

Aquesta tasca és obligatòria per a tots els alumnes que han de recuperar i 
s'entregarà el dia de la prova.

RECORDA!

Aquesta feina que s’encomana l’has de presentar en forma de dossier al professor o 
professora el dia del mes de setembre que toqui la recuperació.

És una recopilació dels exercicis més importants fets durant el curs. Intenta resoldre'ls amb
l'ajut del llibre. I, si t'entrebanques, pots mirar la resolució als teus apunts.

Has de copiar l’enunciat de tots els exercicis.

1. Dibuixa el model atòmic de Rutherford per a un àtom que tingui 6 protons. Explica'l.

2. Escriu la configuració atòmica fonamental per al potassi (Z = 19)

3. Quins criteris feia servir la Taula Periòdica de Mendeleiev per ordenar els elements 
químics? Són els mateixos per la Taula Periòdica moderna? Explica'n les diferències, si 
n'hi ha.

4. Què són els electrons de valència? Quina conseqüència té que dos elements tinguin els 
mateixos electrons de valència?

5. Què és una propietat periòdica? Posa un exemple.

6. Què diu la regla de l'octet?

7. Explica l'enllaç iònic. Posa un exemple de substància iònica. Digues quines propietats 
presenten les substàncies iòniques.

8. Diferència entre una substància covalent molecular i una substància covalent atòmica. 
Posa un exemple de cada. 

9. Què és un aliatge? Posa un exemple.

10. Dos compostos moleculars simbolitzats per les fórmules N2O4 i NO2 representen una 
mateixa substància? Justifica la resposta.

11. Formula els compostos següents:
◦ òxid de potassi
◦ òxid de cobalt (III)
◦ triòxid de sofre
◦ hidrur d'alumini
◦ bromur d'hidrogen



12. Anomena aquests compostos amb nomenclatura sistemàtica i amb nomenclatura d'Stock:
◦ K2O
◦ BaO
◦ PbO2

◦ CaH2

◦ HI

13. Formula aquests compostos:
◦ hidròxid de potassi
◦ hidròxid de cadmi
◦ hidròxid de cobalt (III)
◦ hidròxid d'estany (IV)
◦ àcid clorhídric

14. Anomena els compostos següents amb nomenclatura sistemàtica i amb nomenclatura 
d'stock
◦ Be(OH)2

◦ Fe(OH)3

◦ Pt(OH)4

◦ HNO3

◦ H3PO4

15. Formula els compostos següents:
◦ clorat de ferro (II)
◦ perclorat de ferro (III)
◦ clorit de ferro (II)
◦ clorat de ferro (III)
◦ hipobromit de sodi

16. Calcula el nombre de molècules i la massa d'1,24 mol de nicotina C10H14N2 

(massa atòmica de C = 12 u, massa atòmica d'H = 1 u, massa atòmica del N = 14 u)

17. Què significa el número d'Avogadro i quin valor té.

18. Calcula la composició centesimal del Ca(OH)2 
(massa atòmica del Ca = 40 u, massa atòmica d'O = 16 u, massa atòmica de l'H = 1 u)

19. Defineix mol.

20. Quants mols i quants grams de ferro hi ha en una peça de ferro de 10 grams? 
(massa atòmica del Fe = 56 u )

21. El nitrat d'amoni NH4NO3 és un compost que es descompon fàcilment segons:

2 NH4NO3 (s) ---> 4 H2O (l) + 2 N2 (g) + O2 (g)

Troba la massa d'oxigen obtinguda en la descomposició de 100 g de NH4NO3 i el volum 
que ocuparà en condicions normals. 
N = 14u H = 1u O = 16u

22. Calcula la concentració en grams per litre i en mols per litre d'una solució que s'ha preparat
dissolent 50 g de nitrat de potassi, KNO3, en aigua fins a completar un volum de 500 mL.
K = 39u



23. Explica la llei de Lavoisier.

24. Un home surt de casa seva i recorre un camí rectilini amb una velocitat de 4 km/h. En 
aquell mateix moment surt, d'una altra casa situada a 50 m a l'esquerra un corredor que vol
atrapar-lo amb una acceleració de 2 m/s2.
1. Escriu les equacions de posició i velocitat d'ambdós moviments.
2. Determina l'instant en què el corredor atrapa l'home que passeja.
3. Calcula la distància que ha recorregut el corredor i la velocitat que porta en el moment 

que atrapa l'home que passeja.

25. Llancem un objecte des d'una altura de 2 m amb una velocitat de 5 m/s. Escriu les 
equacions v-t i y-t d'aquest moviment i calcula:
1. El temps que triga en arribar fins a la seva altura màxima i l'altura màxima.
2. El temps total que està en l'aire.
3. La velocitat que té a l'altura h = 2 m i quan arriba a terra. Analitza el signe d'aquests 

resultats i explica'ls.

26. Llancem un cotxe de joguina en repòs sobre un carril rectilini amb una acceleració de 2 
m/s2 cap a la dreta. La posició de sortida en què posem en marxa el cronòmetre està a 50 
cm de l'origen del carril. 
1. Escriu les equacions v-t i x-t d'aquest moviment.
2. Calcula la velocitat del cotxe al cap de 15 segons.
3. Calcula'n la posició, així com la distància recorreguda, al cap de 20 segons.
4. Representa les gràfiques a-t, v-t, x-t d'aquest moviment.

27. Les aspes d'un aerogenerador giren amb una velocitat constant de 5 rad/s. Atès que cada 
aspa té una longitud de 30 metres, calcula:
1. La velocitat lineal dels extrems de les aspes i la distància que recorren aquests punts a 

cada hora. 
2. L'angle que descriu cada aspa en mig minut. 
3. El nombre de voltes que fa cada aspa en dos minuts.
4. L'acceleració normal.

28. Són el mateix la trajectòria d'un mòbil, la distància recorreguda i el desplaçament? Explica-
ho ajudant-te d'un dibuix.

29. Disposem d'una molla de constant d'elasticitat k = 50 N/m. Calcula els allargaments que 
experimentarà quan li apliquem les forces següents: 25 N, 200 N, i 400 N. Elabora la 
gràfica F-d corresponent. 

30. Tenim dues forces concurrents F1 = 4 N i F2 = 7 N. Calcula la resultant de sumar-les en els 
casos següents:
a. Les dues forces són del mateix sentit.
b. Les dues forces són de sentits contraris.
c. Les dues forces són perpendiculars.

31. Considerem dues forces de 200 N i 300 N que són paral·leles i estan separades una 
distància de 10 m. Determina el mòdul de la seva resultant i el punt d'aplicació, tan 
gràficament com numèricament, si:
a. Tenen el mateix sentit.
b. Tenen sentits oposats.

32. S'aplica un parell de forces de 8 N a la perifèria d'un volant. Calcula'n el radi si el moment 
aplicat és 6 N·m

33.



a. Explica els tres tipus d'equilibri
b. Diferència entre massa i pes.

34. El cable d'una grua exerceix una força de 2000 N sobre un bloc de 150 kg. Determina:
a. El valor de l'acceleració i el seu sentit (amunt o avall)
b. La velocitat que adquirirà al cap de 10 segons si ha partit del repòs.

35. Una caixa de 20 kg de massa està sobre un pla inclinat que forma un angle de 30º amb 
l'horitzontal. Per fer-la pujar s'hi aplica una força, F, de 200 N i paral·lela al pla. Sabent que 
la força de fregament equival a 50 N, dibuixa les forces que hi actuen i calcula l'acceleració
amb la que puja.

36. La concepció de l'Univers al llarg de la història. Explica com ha evolucionat la visió de 
l'Univers des de l'antiguitat fins el present. Menciona els models principals, les seves 
característiques i qui els va formular. 


