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1. Contesteu breument les següents qüestions: 

a) Què és un àtom?. Quines són les partícules que el formen, i quina càrrega tenen?. 

b) Què entenem per element químic?. 

c) Com estan ordenats els elements en la taula periòdica? 

d) Defineix nombre atòmic d’un element. Quin és el seu símbol? 

e) Defineix nombre màssic d’un element. Quin és el seu símbol? 

f) Què és un isòtop? 

g) Què és un ió?. Què és un catió?. Què és un anió? 

h) Diferència entre molècula d’un element i molècula d’un compost. Posa exemples. 

 

2. Completa la taula següent:        

         

Nre 

atòmic 

Nre de 

massa 

Nre de 

protons 

Nre de 

neutrons 

Nre 

d’electrons 

Símbol de 

l’isòtop de 

l’element 

     
26

Mg 

  47 61   

 207   82  

 

 

3. Contesteu breument les següents preguntes: 

a) Dieu tres elements que siguin de la família dels metalls alcalí ( grup1) 

b) Dieu tres elements que siguin de la família dels halògens (grup 17) 

c) Dieu tres elements que siguin gasos nobles 

d) Dieu tres elements que siguin de la família dels alcalinoterris (grup2) 

 

4.  Assenyala les diferències entre els models atòmics de Thomson, Rutherford i Bohr. 

            

5. Escriu la configuració electrònica dels elements següents:  (Z=44), (Z=60) i (Z=92). 

Assenyala els electrons de valència i indica a quin període i grup de la  T.P. pertanyen.  

         

6. Explica el procés de formació de l’enllaç iònic en el clorur de potassi KCl 

a) Escriu les configuracions electròniques del potassi i del clor 

b) Escriu les equacions d’ionització d’aquests dos elements 

c) Indica la valència iònica dels dos elements 

d) Indica segons el tipus d’enllaç tres propietats que pot tenir el KCl 

Dades: K(Z=19) Cl(Z=17)  

    

7. Dibuixeu  les estructures de Lewis dels compostos següents: clorur de brom (BrCl) i del 

NH3. Dieu segons el tipus d’enllaç tres propietats que poden tenir el(BrCl) i el NH3.

 Dades: Br(Z=35)  Cl(Z=17) N(Z=7)  H(Z=1)   

 

8. Dedueix raonadament quin tipus d’enllaç químic existeix en les substàncies següents, i 

indiqueu dues  propietats de cadascuna 

a) NaBr 

b) SiO2  

c) Fe 

d) SO2         

   



           
9. Troba la massa molecular dels compostos següents:  

a) sucre C12H22O11 

b) àcid sulfúric H2SO4 

c) carbonat de potassi  K2CO3 

Dades: C=12 H=1 O=16 S=32 K=39  

10. Una massa de gas determinada  ocupa un volum de 0,2m 
3
 a la pressió de 3·10

2
Pa. 

Calcula la pressió necessària per reduir el volum a 40dm
3
 sense variar la temperatura.  

 

11. Explica què volem indicar quan escrivim: Li
+
; Ba

2+
;O

2-
;Cl

-
  

 

12. Concepte de mol 

 

13. Què vol dir que un gas es troba en condicions normals?.  

 

14. Un recipient conté 20L de CO2 mesurat en C.N. Calcula: 

e) La quantitat de gas (nombre de mols) 

f) La massa de gas 

g) El nombre de molècules de gas    

Dades: C:12  O:16  

 

15. Un recipient conté 10L de CO2 mesurat a 27ºC i a 2 atm de pressió. Calcula: 

a) La quantitat de gas (nombre de mols) 

b) La massa de gas 

c) El nombre de molècules de gas    

Dades: C:12  O:16  

 

16. La fórmula de la sacarina és: C7H5O3NS. Calcula: 

a) La massa de 0.2 mols de sacarina 

b) El nombre de molècules que hi ha en 5mg de sacarina 

Dades: C:12 H:1 O:16 N:14 S:32  

 

17. La fórmula molecular de l’aspirina és C9H8O4. Calcula el nombre d’àtoms de carboni 

que formen les molècules que hi ha en un comprimit d’aspirina de 0.5g. 

Dades: C:12  H:1  O:16   

   

18. Un recipient conté 0.2dm
3
 d’alcohol , C2H5OH, de densitat 790Kg/m

3
. Calcula: 

a) La massa d’alcohol 

b) La quantitat d’alcohol 

c) El nombre de molècules d’alcohol  

     

19.  
a) Escriu el símbol des següents elements: magnesi, sodi, iode, neó,fòsfor, bor, 

plom, heli. 

b) Escriu el nom dels següents elements:  Fe, Sn, Cu, F, K, Rb, S 

 

20.  
a) Escriu els noms i els símbols corresponents de deu metalls i  cinc de no-metalls. 

b) Enumera les propietats més importants dels metalls i les dels no-metalls. 

 



 

21. Explica com prepararies al laboratori. Elabora un esquema del material utilitzat i escriu-

ne el nom: 

a) 250g d’una dissolució de sal en aigua al 3% en massa.                                                        

b) 250cm
3
 d’una dissolució de nitrat de sodi, de composició 2,8g/l.         

 

22.  
a) Es dissolen 2.5g de clorur de sodi fins a obtenir 250cm

3
 de dissolució.  Calcula la 

concentració en massa de la dissolució obtinguda. 

b) Una solució conté 35g de clorur de sodi i 40g de sucre dissolts en 500g d’aigua. 

Calcula el tant per cent de cada solut en la dissolució.   

 

23. Què és una reacció química?  

 

24. Què son els coeficients estequiomètrics?  

 

25. Determina els coeficients estequiomètrics de les següents equacions químiques: 

a) C5H12  +   O2  ------    CO2 +  H2O 

b) H2S  +  O2  -------    SO2 +  H2O   

c) Cu  +  O2 -----------  CuO     

d) C2H5OH  +  O2--------  CO2 +  H2O               

     

26. El butà C4H10 reacciona amb l’oxigen i s’obté diòxid de carboni, CO2, i vapor d’aigua, 

H2O. 

a) Escriu l’equació química corresponent al procés que ha tingut i comprova si 

està correctament igualada. 

b) Indica quins són els reactius i quins, els productes de la reacció. 

c) Escriu l’equació química fent intervenir els mols dels reactius i els dels 

productes de la reacció. 

d) Quants mols d’oxigen  és necessiten per reaccionar amb 0.1 mols de C4H10  

 

27. El benzè és un compost químic de forma molecular  C6H6. Reacciona amb el                             

dioxigen i s’obté diòxid de carboni i vapor d’aigua. 

a) Escriu l’equació química corresponent a la combustió del benzè 

b) Quants mols de dioxigen es necessiten per reaccionar amb 100g de benzè. 

c) Quants grams d’aigua s’obtindran si reaccionen 50g de benzè. 

d) Quin volum d’aigua, mesurat en condicions normals s’obtindrà si  reaccionen 50g 

de dioxigen.       

 

28. Fem reaccionar 6g d’una roca que conté un 85% de carbonat de calci (CaCO3) amb àcid 

clorhídric (HCl). El CaCO3 reacciona amb l’àcid clorhídric (HCl) i s’obté clorur de 

calci(CaCl2), diòxid de carboni i H2O. 

a) Escriu l’equació química igualada corresponent. 

b) Calcula el volum de CO2 que obtindrem mesurat a 27ºC i 10
6
Pa.  

c) Volum d’àcid clorhídric de concentració 

 

29. Defineix els següents conceptes: trajectòria, sistema de referència, i mòbil puntual i 

desplaçament.   

      

30. Llancem a pedra verticalment amunt amb una velocitat v. Dibuixeu el gràfic velocitat-

temps des que la pedra surt de la mà fins que aquesta torna a terra. Explica-ho  

        

31. És possible que la velocitat sigui nul·la, però hi hagi acceleració?. Raona la resposta 

         

      



 

32. Un motorista que circula a 210Km/h frena amb acceleració constant de 1.5m/s
2
. 

Calcula: 

a) El temps que tarda a aturar-se 

b) La distància que recorre fins que s’atura 

    

33. Es llança un cos verticalment cap a dalt amb una velocitat inicial de 49m/s.  

a) Fins a quina alçada arribarà? 

b) Quant temps triga en arribar-hi? 

c) Calcula la velocitat del mòbil quan hagin passat 7.5s.  

  

34. Des d’una finestra, a 30m d’altura respecte de terra, es llança cap amunt una pedra amb 

una velocitat de 25m/s. Al mateix temps, des de terra, es llança verticalment cap amunt 

un llapis amb una velocitat inicial de 35m/s. 

a) Calculeu el temps que triguen a trobar-se i la posició en que ho fan. 

b) Calculeu la velocitat dels dos objectes quan es troben    

 

35. Un disc de 10cm de radi gira a 35 revolucions per minut. Calcula: 

a) La velocitat angular en rad/s.  

b) La velocitat lineal d’un punt de la perifèria del disc 

c) El nombre de voltes que fa el disc en 20min.      

 

36. Des d’una finestra, a 15m d’altura respecte de terra, es deixa caure un quadern. Al 

mateix temps, des de terra, es llança verticalment cap amunt un llapis amb una velocitat 

inicial de 12m/s. 

a) Calculeu el temps que triguen a trobar-se i la posició en que ho fan. 

b) Calculeu la velocitat dels dos objectes quan es troben  

c) Representeu-ho gràficament.  

 

37. Concepte de força. 

 

38. Què és el pes d’un cos?. Què és la força normal?. Indiqueu en ambdós casos la direcció 

i sentit. Explica-ho gràficament amb dos exemples. 

 

39. Un cos A té dues vegades la massa d’un altre cos B. Si s’atrauen sobre quin dels dos hi 

actuarà més força?. Quin dels dos experimentarà més acceleració?. Raona la resposta.  

 

40. A un cos de massa 500g se li aplica una força vertical cap amunt de 10N. Calcula amb 

quina acceleració pujarà si: 

a) el fregament és nul. 

b) la força de fregament val 2N.  

 

41. Sobre un cos de massa 20Kg que està recolçat sobre una superfície horitzontal apliquem 

una força horitzontal de 80N. Quina serà la força de fregament entre el cos i la 

superfície si el cos es veu sotmès a una acceleració de 3m/s
2
. 

 

42. S’han lligat dos cossos de 4Kg i 3Kg de massa als extrems d’una corda que gira en una 

politja. Calcula el valor de l’acceleració de la gravetat en el lloc de l’experiència si 

l’acceleració del sistema és de 1,4 m/s.    

 

43. Un automòbil de 1800Kg de massa agafa un revolt pla de 100m de radi a una velocitat 

de 99Km/h. Calcula la força de fregament que hi ha entre els pneumàtics i la carretera.  

 



44. Una bola de 0.5Kg de massa lligada a l’extrem d’una corda de 4m de longitud gira en 

un pla horitzontal sense fregament. Si la tensió de la corda és de 18N, calcula’n la 

velocitat.  

 

45. Defineix els conceptes següents: 

a) Energia cinètica 

b) Energia potencial. Digues els tipus d’energia potencial que coneixes 

c) Energia potencial gravitatòria 

d) Energia mecànica  

 

46. Un cavall estira un carro obliquament cap amunt amb una força de 300N la qual forma 

un angle de 60º amb l’horitzontal. El carro té una massa de 200Kg i la força de 

fregament que s’oposa al moviment és de 120N. Calculeu el treball que efectua cada 

força esmentada quan el cavall avança 180m sobre terreny horitzontal. 

 

47. Una planxa realitza un treball de 4.2·10
6
J en mitja hora. Quina potència 

desenvolupa?. Expressa-la en watts i en cavalls de vapor.      
 

48. Si l’energia cinètica d’un cos de m=20Kg és de 200J, quina serà la seva velocitat?.  

 

49. Cada pis d’un edifici té 3.5m d’altura. Pugem un cos de 40Kg fins al tercer pis. Quina 

serà l’energia potencial del cos?.  

 

50. Calculeu l’energia mecànica d’un cos de m=2Kg que es troba a h=12m del terra, i que 

porta una v=3m/s.        

 

51. Des d’una altura de 5m sobre el terra, tirem cap avall una pedra de m=100g amb una 

velocitat de 8m/s. Calculeu l’energia cinètica en el moment d’arribar a terra i la 

velocitat en aquest moment.       

 

52. Des de terra tirem un cos cap amunt amb una velocitat de 20m/s. Calculeu l’energia 

potencial en el punt més alt, i l’altura màxima a la que arribarà el cos.   

            

53. Diferencia entre calor i temperatura.       

 

54. Un calorímetre conté 200g d’aigua  a 6ºC. A dins s’hi col·loca una peça metàl·lica de 

500g a 85ºC. Un cop establert l’equilibri, la temperatura final és de 32ºC. Quina és la 

calor específica del metall?.     

 

55. Una massa d’1Kg de vapor d’aigua que està a 120ºC es refreda fins a transformar-se 

totalment en gel a –25ºC. Calcula la  calor total cedida en el procés.    

Dades:  cvapor d’aigua = 2010 J·kg
-1

·K
-1

;   caigua = 4180 J·kg
-1

·K
-1

 ;  cgel  = 2090 J·kg
-1

·K
-1

; 

 Lf = 333.5 KJ·kg
-1

;  Lv = 2257 KJ·kg
-1

 )  

 

56. Tenim aigua a 10ºC i aigua a 80ºC. Quina massa hem d’agafar de cadascuna per tenir 

75Kg a 50ºC?  

 

57. En el fons d’un estany de 5m de profunditat hi ha submergida una tapa 

metàl·lica rectangular de 10cm per 20cm, i de massa 500g. 

a) Quina és la força que exerceix l’aigua contra la tapa?. 

b) Quina força hem de fer per aixecar-la? 



     

58. Una bola pesa en l’aire 10N, i completament submergida en aigua el seu pes es 

redueix a 7N. Troba el volum i la densitat de la bola.   

d(H2O)= 1000Kg/m
3
.  

  

59. Un tros de gel que té un volum de 10cm
3
flota en aigua. Calcula: 

c) La massa i el pes del gel 

d) El volum emergit 

e) Calcula el percentatge de volum submergit en relació amb el seu volum 

total.   dgel= 0,9 g/cm
3
 daigua = 1g/cm

3
  (2p) 

 


