
Imprimeix aquest dossier i realitza les activitats aquí indicades. L'hauràs d'entregar el dia de la 
prova extraordinària que serà el 21 de març de 2018 de 17:00 a 18:00 h. És requisit 
imprescindible la seva presentació per poder fer l'esmentada prova extraordinària.

1. Indica quines de les següents situacions són estudiades per la física, per la química o han de 
ser estudiades per les dues ciències:

2. Ordena correctament els passos que ha de seguir una bona investigació:

plantejament d'hipòtesis, observació, conclusions, experimentació, publicació, anàlisi de resultats

3. Indica a quin tipus de propietat es refereixen cadascuna d'aquestes definicions:

La temperatura a la qual l'aigua passa a l'estat gasós

El combustible que necessita un cotxe per recórrer 100 km

Els nutrients que té un aliment determinat

La capacitat d'aïllar de l'electricitat que té un guant de goma

La distància a la qual pot arribar una bola llençada a 10 km/h

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Definició Tipus de propietat

Descriuen les propietats dels objectes en paraules

Varien en funció de la mida de l'objecte

Són presents en qualsevol matèria

Tenen un valor propi i característic en cada matèria i això permet identificar-la
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4. Classifica les següents propietats en les tres taules següents (cada propietat ha d'anar en 
cadascuna de les 3 taules col·locades en columnes): 

color, longitud, densitat, massa, temperatura, conductivitat tèrmica

5. Completa la taula de múltiples i submúltiples de la unitat:

6. Canvia les següents unitats utilitzant el factor de conversió:

Qualitatives Quantitatives Extensives Intensives Generals Específiques

Nom Símbol Potència

kilo k 103

unitat - 1

3 dam (a cm)

8 cl (a ml)



7. Calcula la densitat dels següents líquids i indica les unitats de mesura de la densitat en la 
taula:

8. El període d'oscil·lació d'un pèndol depèn de (tria la resposta correcta):

- Només de la massa del pèndol.
- Només de la longitud del pèndol.
- De la massa i de la longitud del pèndol.
- No depèn ni de la massa ni de la longitud del pèndol.

4 g (a hg)

5 hm2 (a dm2)

9 mm3 (a km3)

Líquid Massa (g) Volum (cm3) Densitat (               )

1 25 5

2 90 45

3 12 3

4 60 12



9. Explica com determinaries al laboratori la densitat d'un cos insoluble en aigua, tenint el següent material: 

10.Completa aquesta taula amb les característiques que hi falten.

11. Indica el nom dels següents canvis d'estat.

- Proveta

- Balança

- Cos insoluble

- Aigua

Estat Característiques

Sòlids

Forma constant

Líquids
Volum constant

Es comprimeixen poc

Gasos
S'expandeixen

Líquid → Gasós Sòlid → Líquid Gasós → Líquid 

Gasós → Sòlid Líquid → Sòlid Sòlid → Gasós



12.Explica les diferències que hi ha entre l'evaporació i l'ebullició.

13.Indica quin canvi d'esta té lloc en les següents situacions:

14.Donada la següent taula de valors, completa la taula de sota.

Situació Canvi d'estat

En un concert surt un fum blanc per crear un 
ambient especial.

L'aigua d'una piscina inflable desapareix.

Les finestres de l'aula a l'hivern s'entelen quan som 
tots dins de classe.

Un avió deixa un rastre blanc al cel.

Quan neva tirem sal als carrers.

Substància Aigua Nitrogen Mercuri Plom Coure

Temperatura 
d'ebullició (ºC) 100 -196 356,7 1749 2570

Temperatura  
de fusió (ºC) 0 -210 -38,9 327,5 1085

Substància Estat/s en què es troba 
a -210 ºC

Estat/s en què es troba 
a 0 ºC

Estat/s en què es troba 
a 2000 ºC

Aigua sòlid sòlid + líquid gasós

Nitrogen

Mercuri

Plom

Coure



15.Els canvis d'estat que es produeixen per esclafament s'anomenen ___________________.

Els canvis d'estat que es produeixen per refredament s'anomenen ___________________.

16.A temperatura ambient, la sal comuna es troba en estat sòlid. Indica quina d'aquestes 
afirmacions, referent a les partícules que formen la sal, és correcta (C) i quina és falsa (F).

a) Estan unides per forces molt febles.
b) Tenen llibertat total de moviment.
c) Tenen prou mobilitat per adaptar-se a la forma del recipient.
d) No es poden separar les unes de les altres mantenint distàncies constants.

17.El alcohol etílic és un compost present en algunes begudes com el vi o la cervesa. A 90 ºC es 
troba en estat gasós. Hem construït la següent taula temperatura-temps: 
 

a) Representa el gràfic temperatura-temps.

Temps 
(min) 0 5 10 15 20 25 30

Temperat.
(ºC) 90 80 78 78 78 60 50

�



b) Raona si és un gràfic d'escalfament o de refredament.

c) La temperatura d'ebullició de l'alcohol etílic és de ________ºC.

d) El canvi d'estat que apareix a la gràfica s'anomena _______________.

e) Quan la temperatura és de 60 ºC l'alcohol etílic es troba en estat ___________.

f) Als 15 minuts l'alcohol etílic es troba en estat _______________.

g) L'alcohol etílic, als 25 minuts, està en estat ___________.

18.Classifica segons siguin mescles o col·loides les següents substàncies:

19.Completa els quadres en blanc d'aquest diagrama:

Substància Mescles Col·loides

Sang

Boira

Xampú

Aigua amb gas

Refresc

Gelatina

Matèria

Mètodes 
físics→

Substància 
pura

Mescla 
homogènia

Métodes 
Químics→

Aspecte 
homogeni↓



20.Relaciona cada afirmació amb l'expressió corresponent:

21.Quin mètode escolliries per separar els components d'una mescla de sorra i aigua? Per què? 
Quins instruments necessitaries per fer-ho? 

22.Relaciona els mètodes de separació amb les propietats físiques en què es basen:

a Dispersa la llum Solut

b És una mescla d'estany i coure Aliatge

c Mescla amb les seves parts indistingibles a simple vista Dissolució

d Component present amb menys proporció en una 
mescla homogènia Col·loide

a Separació magnètica Diferent afinitat pel dissolvent

b Destil·lació Diferent mida de les partícules

c Cromatografia Densitat

d Decantació Solubilitat

e Garbellament Magnetisme

f Cristal·lització Punt d'ebullició

g Filtració Volatilitat



23.Observa aquesta llista de productes d'ús comú i marca si són substàncies pures o mescles: 

24.Què és una emulsió?
a) És un col·loide líquid en què es troben dos líquids immiscibles.
b) És una mescla homogènia amb un emulsionat.
c) És un emulsionant.
d) És un col·loide líquid en què es troben dos líquids immiscibles que es mantenen de manera 

homogènia gràcies a un emulsionant

25.Quina d'aquestes definicions és la més acurada per a un col·loide?
a) És una mescla homogènia que dispersa la llum.
b) És una mescla heterogènia d'aspecte homogeni. Forma partícules que s'aprecien al 

microscopi i dispersen la llum.
c) És una dissolució que comprèn partícules de diferents mides.
d) És una mescla heterogènia de dos líquids.

26.Classifica les forces següents segons siguin forces de contacte o a distància:

Productes Substància pura Mescla

Vi

Sal

Sucre

Lleixiu

Aigua de l'aixeta

Fil de coure

Alcohol de 96%

Refresc de cola

Maionesa

Bronza

Forces De contacte A distància

Força pes

Força de fregament

Força de tensió

Força gravitatòria

Força normal

Força magnètica



27.Quina és la diferència entre un objecte elàstic i un objecte plàstic?

28.Introduïm una bola d'acer en recipient amb aigua. El seu pes és de 40 N i l'empenyiment que 
pateix és de 30 N. Quin serà el pes aparent d'aquesta bola? Fes un dibuix indicant cadascuna 
de les forces.

29.Calcula la constant elàstica d'una molla sabent que quan li apliquem una força de 30 N, la 
molla es comprimeix 10 cm.



30.Calcula la resultant d'aquestes forces (gràficament i numèrica).

31.Calcula el pes d'un cos de 25 kg a la superfície de la Terra i a la superfície de la Lluna. 
L'acceleració de la gravetat a la superfície de la Terra és de 9,8 N/kg i a la superfície de la 
Lluna 1,96 N/kg. 

32.Situa la potència, la resistència i el fulcre de les palanques de primer, segon i tercer grau en els 
dibuixos següents.

a) →    F1 = 10 N

     ↓    F2 = 30 N

b)   F2 = 3 N      ← →    F1 = 10 N

c) → F1 = 15 N
→ F2 = 40 N



33.Quina és la fórmula de la llei de la palanca?

34.Si volem disminuir la pressió que fa un cotxe sobre una superfície, hem d’augmentar-ne la 
massa o la superfície de les rodes. Raona la resposta. 

35.Resol els següents exercicis:

a) Apliquem una força de 35 N en un trencanous que mesura 15 cm de llarg i té la resistència 
a 3 cm de l’extrem. Quina força oposa la nou?

�



b) Quina força hem de fer per aixecar una pedra de 150 kg amb una palanca de 3 m de 
llargada, que té el fulcre a 50 cm de la pedra?

c) Quina força hem de fer per aixecar un carretó on hem carregat 50 kg de verdures, a 35 cm 
de l’eix de la roda si els mànecs estan a 80 cm d’aquest mateix eix?

�
g = 9,8 N/kg

�
g = 9,8 N/kg



36.Calcula la pressió que exerceix un objecte de 200 kg de massa sobre una taula, si la superfície 
sobre la qual està recolzat és d’1 m2.
Dades.- g = 9,8 N/kg

37.Calcula la pressió que exerceix un cos de 300 N de pes sobre una taula, si la superfície sobre 
la qual està recolzat és de 50 cm2.

38.On és més alta la pressió atmosfèrica, a nivell del mar o dalt d’una muntanya? Per què? 

39.Relaciona cada element amb la seva definició: 

a Trajectòria Lloc que ocupa un mòbil en un instant

b Desplaçament Distància que recorre el mòbil al llarg de la trajectòria

c Posició Distància més curta entre la posició inicial i la posició final

d Espai recorregut Línia que descriu el mòbil en el seu moviment



40.Omple, amb les següents paraules, la taula de sota.

41.Defineix les següents magnituds per al moviment circular i uniforme: 

Augmenta o disminueix 
uniformement Constant Línia recta

Nul·la Circumferència Constant en mòdul, direcció 
variable

Constant en mòdul, direcció 
variable Línia recta Constant

MRU MRUA MCU

Trajectòria

Velocitat

Acceleració

Període:

Freqüència:



42.Realitza, amb el factor de conversió, els següents canvis d'unitats.

43.Sabent que la terra triga 24 h en fer una volta sobre el seu eix, calcula el període (en segons) i 
la freqüència (en Hz) per a aquest moviment circular i uniforme que realitza la terra quan gira al 
seu voltant.

44.Relaciona les següents màquines amb la seva funció.

54 km/h (a m/s)

108 m/s (a km/h)

120 cm/min (a dm/s)

a Permet transformar el moviment circular en moviment 
rectilini

b Permet modificar el sentit de gir

c Permet modificar la velocitat de gir
�

�

�



45.Mesurem dades de posició-temps per un mòbil amb moviment rectilini i uniforme, resultant la 
següent taula de valors:

Posició (m) 0 2 4 6 8 10

Temps (s) 0 1 2 3 4 5

Representa la gràfica posició-temps. (No t'oblidis d'indicar als eixos la magnitud representada i 
les unitats entre parèntesis).

�

Calcula, a partir de la gràfica, la velocitat del mòbil.



46.El gràfic mostra la posició respecte al temps d'un vehicle en un determinat recorregut 
assenyalat per A, B, C i D.

 

Completa la taula posició temps 
x(m) x (m)

100 D t (s) 0 10 20 30 40 50

80

60 B C

40

20 A

0 10 20 30 40 50 t(s)

Calcula la velocitat del vehicle en el tram A→B

Calcula la velocitat del vehicle en el tram B→C

Calcula la velocitat del vehicle en el tram C→D

Calcula la velocitat mitjana del vehicle en tot el recorregut



47.Mesurem dades de velocitat-temps per un mòbil amb moviment rectilini i uniformement 
accelerat, resultant la següent taula de valors:

Velocitat (m/s) 0 5 10 15 20 25

Temps (s) 0 1 2 3 4 5

Representa la gràfica velocitat-temps. (No t'oblidis d'indicar als eixos la magnitud representada i 
les unitats entre parèntesis).

�

Calcula, a partir de la gràfica, l'acceleració del mòbil.



48.Respon a les preguntes següents sobre els planetes:

49.Respon a les preguntes següents:

50.Completa el quadre següent:

Quins planetes del sistema solar són gasosos?

Quins són els planetes rocosos?

Quins són els dos planetes més grans?

Quins són els dos planetes més petits? 

Quins dos planetes són els ≪veïns≫ de la Terra?

Quin astrònom va proposar la teoria heliocèntrica? 

Quins va ser el primer matemàtic que va inventar i va utilitzar un telescopi per observar 
l'Univers? 

La teva ≪adreça galàctica≫

Planeta on vius

Sistema d'astres al qual pertany el teu planeta

Galàxia en la qual hi ha el sistema d'astres



51.En grec, Gea és la Terra, i Helios, el Sol. Tenint en compte això, explica el significat de la teoria 
geocèntrica i teoria heliocèntrica.

52.Calcula, amb el factor de conversió, la distància en km que recorre la llum en un any, sabent 
que la seva velocitat és de 300.000 km/s.

53.Fes una llista amb tots els planetes del sistema solar, ordenats de més proper a més llunyà al 
Sol.

54.Defineix les següents paraules:

Teoria geocèntrica

Teoria heliocèntrica

Sol 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Afeli

Periheli 



55.A què són degudes les estacions de l'any?

56.A quins tipus d'astres o agrupacions d'astres es refereixen les descripcions següents: 

57. Assenyala les dues afirmacions falses. 

58. Assenyala la resposta correcta. Quan la Terra es troba a l'afeli a Espanya és:

Descripcions Astres o agrupacions

Astres que giren al voltant dels estels i no tenen llum pròpia

Petits cossos rocosos que giren al voltant del Sol

Astres que emeten energia contínuament

Agrupació d'estels

Agrupació de galàxies

Astres que giren al voltant d'alguns planetes

Astres que giren al voltant del Sol en una trajectòria molt allargada

El moviment de translació explica les estacions i la durada de l'any

Tots els planetes triguen el mateix a fer una volta completa al Sol.

El període de rotació és el temps que triga un astre a completar un gir al voltant de si 
mateix

La Lluna triga el mateix temps a completa una rotació (un dia lunar) que una translació (un 
any lunar).

Estiu

Tardor

Hivern

Primavera


