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MATEMÀTIQUES
1. Opera els nombres següents mostrant les passes seguides. A continuació comprova el resultat amb la 

calculadora i dóna els dos resultats encara que coincideixin. 

a. �

b. �

c. �

d. �

e. �

f. �

g. �

h. �

i. �

j. �  

2. Opera els nombres següents amb la calculadora.

a. �

b. �

3. Resol les equacions següents. 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.
 

4. Fes els sistemes següents. 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a. �

b. �

c. �

d. �

e. �

f. �

g. �  

5. Fes les equacions següents. 

a. !  

b. !  

c. !  

d. !  

e. !  

f. !  

g. !  

h. !   

i. !  

j. !  

6. Opera els polinomis següents.

a. �

b. �

c. �

d. �

e. �

f. �

g. �

h. �

i. �

j. �

k. �

7. Un pintor tarda 5 h en pintar 250 m2 de pared. Quant tardarà si ha de pintar una pared de 75 m2?

8. Per fer un treball 3 estudiants tarden 8 hores, quantes hores tardaran 4 estudiants?

9. Un cotxe per fer un trajecte consumeix 10’4 litres de benzina a 120 km/h. Quant consumirà si fa el trajecte a 80 

km/h? –Més velocitat major consum–.

10.5 treballadors necessiten 8 mesos en acabar una obra. Quant tardaran en acabar-la 12 treballadors?

9x − 2y = −6
−4x − 2y = 20
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#
$

−2x − y = 3
5x + 2y = −8

"
#
$

−3x −15y = 1
3x + 7y = 7

"
#
$

7x − 5y = 2
−x + 2y = 1

"
#
$

4x − 24y = 3
4x +12y = 1

"
#
$

6x −10y =16
3x+ 5y = −8

⎫
⎬
⎭

7x+ 2y = −8
x − y =1

⎫
⎬
⎭

−5x2 + 4x −10 = 0
x2 + 3x − 4 = 0

5x2 −11x −12 = 0

−x2 + 4x = 0

4x2 − 28x + 49 = 0

8x2 −10 = 0
x2 − 2x −15 = 0

3x2 −14x +15 = 0

4x2 − 25x + 36 = 0

−x2 + 3x + 4 = 0

p x( ) + q x( ) =

p x( ) − q x( ) =

p x( ) + q x( ) − r x( ) =

−q x( ) − r x( ) + q x( ) =

s x( ) − q x( ) − p x( ) =

x2 − 3( )· −5x2 + 2x( ) =

7x3· −6x3 + 7x2 − 8( ) =

x − 3( )2 =

5x − 3( )2 =

7x + 2( )2 =

3x − 5( )2 =

p x( ) = −x3 +2x2 − 7x+5
q x( ) = 3x3 − x2 + 4x −1
r x( ) = x3 − x2 +5x+ 3
s x( ) = −6x3 + x2 −8
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11. Tres aixetes tarden 5 hores en omplir una piscina. Quant tardaran dos aixetes en omplir la mateixa piscina?

12.Per fer una paella per a 6 persones necessitam 2 kg de carn. Quanta carn hem de comprar si serem 9 

persones?

13.La bateria d’un MP3 dura 5 hores a un volum nivell 4. Quantes hores durarà la bateria si augmentam el volum 

fins el nivell 7?

14.Si la nostra velocitat mitjana amb el cotxe és de 56 km/h un dipòsit de benzina ens dura 5 dies. Quants dies ens 

durarà el dipòsit si reduïm la nostra velocitat mitjana als 33 km/h?

15.Anam de rebaixes i compram roba per un valor de 120 €. Si ens fan un 20% de descompte, quant pagam?

16.Si anam a una festa amb els nostres amics i hem de pagar 75 € però finalment ens cobren 70 €, quin tant per 

cent de descompte ens han fet?

17.Normalment fum 12 cigarretes al dia. Si decideixo que tan sols en fumaré 9, en quin tant per cent he reduït el 

meu consum de tabac?

18.El sou d’un treballador és de 950 €. Si li pugen un 2’3% el sou, quant cobrarà a partir d’ara?

19.Una fàbrica de cada 75 bombetes que fabrica 2 són defectuoses. Quin és el tant per cent de bombetes 

defectuoses que fabrica?

20.El preu d’un televisor amb l’IVA inclòs –21 %– és de 580 €. Quant valia el televisor abans?

21.Si el dia de l’espectador ens cobren 5’20 € al cinema i normalment val 6’30 €, quin tant per cent de descompte 

ens fan?

22.Si ens fan un 15% de descompte i ens cobren 28 € per 3 llibres, quant valien abans els llibres?

23.En una factura de 340 € ens fan un 5% de descompte. Després hi carreguen el 16% d’IVA. Quant pagarem?Ens 

diuen que el preu d’un ordinador IVA inclòs –21%– és de 1200 €. Quant valia l’ordinador sense l’IVA?

24.A la realitat un cotxe fa 5’20 m mentre que el mateix cotxe de jugueta fa 10’4 cm. A quina escala està feta la 

reproducció del cotxe?

25.Per a una enquesta mèdica es demana el pes als nostres alumnes de 4t d’ESO. Els resultats obtinguts els 

presentam en la taula següent:

a. Fes la taula de freqüències i %. 
b. Fes l’histograma corresponent al % 
c. Calcula la mitjana aritmètica x i la desviació típica S. 

xi fi hi Fi Hi xi ·fi %

[50, 55) 3

[55, 60) 15

[60, 65) 36

[65, 70) 78

[70, 75) 65

[75, 80] 12
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27. Una empresa de roba fa el següent estudi de talles entre el seus clients: 

a. Fes la taula de freqüències i %. 
b. Fes el diagrama de barres corresponent al % 
c. Calcula la mitjana aritmètica x i la desviació típica S. 

28. El nombre d’hores que veuen la televisió els nostres alumnes ve donada a la taula següent: 

a. Fes la taula de freqüències i %. 
b. Fes l’histograma corresponent al % 

c. Calcula la mitjana aritmètica x i la desviació típica S. 

xi fi hi Fi Hi % xi ·fi

38 34

40 56

42 72

44 68

46 53

48 40

xi fi hi Fi Hi % xi ·fi

0 8

1 31

2 27

3 12

4 1

5 0
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FÍSICA I QUÍMICA:  
ENERGIA 

1. Si ens trobam damunt una taula a una alçada h=1’20 m del terra, la nostra massa és m=65 kg i 
gravetat de la Terra g=9’82 m/s2.

�

a. Calcula l’energia potencial que tenim a dalt de la cadira.

b. Calcula l’energia potencial que tenim a baix de la cadira.

2. Si la nostra massa és de 65 kg, el valor de la gravetat a la Terra és g=9’82 m/s2, ens trobam damunt 

una taula a una alçada de 1’20 m del terra i botam,

�

a. pren el resultat de l’exercici 1 i considera que l’energia potencial s’ha transformat en cinètica 

EP=EC, per tant, quant val l’energia cinètica que tenim en arribar al terra?

b. calcula la velocitat amb la qual arribam al terra.

3. A Mart el valor de la gravetat és de 3’73 m/s2. Repeteix el problema anterior suposant que estam a 

Mart. El valor de la gravetat a Mart és g=3’73 m/s2.

4. Feim volar, a Mart, un avió de 800 kg a 220 km/h i a 700 m d’alçada. El valor de la gravetat a Mart és 

g=3’73 m/s2.

�           �

4.1.Calcula l’energia cinètica de l’avió.

4.2.Calcula l’energia potencial de l’avió.

4.3.Calcula l’energia total de l’avió.

EP=m·g·h

EC=
m·v2

2

EC=
m·v2

2

EC=
m·v2

2
EP=m·g·h



5. Un cotxe de massa m=1100 kg puja a una muntanya d’alçada h=510 m. Calcula l’energia EP utilitzada 

pel cotxe per pujar.

�

6. Si un cotxe de massa m=1100 kg té una velocitat inicial vInicial=60 km/h (3’6 km/h=1 m/s), quanta 
energia ∆E li hem de donar al cotxe perquè la seva velocitat final augmenti fins vFinal=100 km/h (3’6 

km/h=1 m/s)?

�           �

7. Si un cotxe és mou a v=30 m/s, quanta energia té?

�

8. Quanta energia té una motxilla de m=3 kg quan la pujam al tercer pis de l’escola (h=15 m) si el valor 

de la gravetat a la Terra és g=9’82 m/s2.

�

9. Si una moto amb el motorista al damunt té una massa m=240 kg i una energia EC=100000 J, amb 
quina velocitat es mourà?

�

10. Quanta energia potencial EP necessita un globus aerostàtic de massa m=375 kg quan arriba a 
l’alçada h=2300 m si el valor de la gravetat a la Terra és g=9’82 m/s2.

�

11. Una gelera ha de refredar una botella d’aigua de 3 l (m=3 kg). Si la botella es troba a TInicial=24 ºC i la 
gelera a TFinal=4 ºC, quanta energia ∆U li hem de llevar a l’aigua? ce=4180 J/(K·Kg)

�

12. Per a la fabricació de peces de plom, aquest es fon. Les peces que hem de fabricar són de 50 g i 

n’hem de fabricar, en total, 10000 unitats. El plom entra al forn a temperatura ambient TInicial=15 ºC 
mentre que es fon a TFinal=327,46 ºC.

EP=m·g·h

EC=
m·v2

2
ΔE=EFinal -EInicial

EC=
m·v2

2

EP=m·g·h

EC=
m·v2

2

EP=m·g·h

ΔU=m·ce · TFinal -TInicial( )
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a. Calcula l’energia ∆U necessària per fer cada peça si la calor específica del plom és ce=128’62 J/
(K·Kg).

�

b. A continuació, calcula l’energia necessària per fabricar les 10000 peces.

13. Per descongelar un tros de carn (ce=2000 J/(K·Kg)) de massa m=500 g amb un forn microones 

situam el selector de potència P=150 W. La temperatura inicial de la carn és de -10 ºC i consideram 
que s’haurà descongelada quan la seva temperatura sigui de 5 ºC.

a. Calcula l’energia ∆U necessària per descongelar la carn.

�

b. Calcula el temps t que necessita el microones per descongelar la carn.

�

14. Si proves de fer l’experiment corresponent a l’exercici 15 veuràs que no surt el que toca. El motiu és 

l’anomenat “Calor Latent”.

a. Cerca i escriu que és el calor latent.

b. Què és el que hem fet malament al problema? Explica la resposta: llei o fórmula, argument i 
explicació.

15. Una gelera de potència P=200 W vol dir que utilitza 200 J d’energia cada segon per a refredar. Si dins 
la gelera hi posam un botella d’aigua de massa m=1’5 kg a una temperatura TInicial=18 ºC i ce=4180 J/

(K·Kg),

a. quanta energia li hem de llevar perquè la seva nova temperatura sigui TFinal=3ºC?

�

b. quin temps necessitarà la gelera per refredar l’aigua?

�

ΔU=m·ce · TFinal -TInicial( )

ΔU=m·ce · TFinal -TInicial( )

P= ΔU
t

ΔU=m·ce · TFinal -TInicial( )

P= ΔU
t
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MOVIMENT

16. Un cotxe de massa m=1200 kg és mou amb una velocitat de 80 km/h (3’6 km/h=1 m/s).

a. Quina distància recorrerà en t=10 min (1 min=60 s)?

�

b. Quin temps tardarà en recórrer rfinal=450 km?

17. Dins un port el corrent marítim té una velocitat de v=1’3 m/s.

a. Si el port té una llargada rfinal=450 m, quin temps t tardarà una barca en creuar el port?

�

b. En t=5 min (1 min=60 s), quina distància rfinal recorrerà la barca?

�

18. Un tren que circula a una velocitat v=250 km/h (3’6 km/h=1 m/s) recorre rfinal=1’5 km (1 km=1000 m). 
Quant temps ha tardat?

�

19. Un corredor de massa m=75 kg corre una distància rfinal=4’5 km en un temps t=28 min (1 h=60 min). 
Calcula la velocitat v del corredor. Dóna el resultat en km/h.

�

20. A l’assignatura d’EF ens fan córrer la milla. Calcula la velocitat v d’un alumne si ha necessitat t=8’6 

min per fer la prova. (rfinal=1 milla≈1609 m)

�

21. Un cotxe de fórmula 1 recorre la distància rfinal=1680 m (1 km=1000 m) en un temps t=1 minut i 10 s 
(1 min=60 s i 1 h=3600 s). Calcula la velocitat v del cotxe en km/h.

�

rfinal=rinicial+v·t

rfinal=rinicial+v·t

rfinal=rinicial+v·t

rfinal=rinicial+v·t

rfinal=rinicial+v·t

rfinal=rinicial+v·t

rfinal=rinicial+v·t
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TRANSORMACIÓ UNITATS

Transforma aquestes quantitats aplicant factors de conversió:
3000 mg=            kg

2,5 hg =               cg

45 cg =               dag

6,3 kg =              dg

400 g =              kg

2000 mg =         g

       1 mm =          dm
       1 km =           cm

       1 m2 =            mm2

       1 cm2 =          mm2

       1 dam2 =       mm2

       1 dam =        cm 

LLEI DELS GASOS:

1. Indica si les afirmacions següents són vertaderes o falses:

a) les substàncies líquides tenen forma variable

b) les substàncies gasoses i líquides tenen forma constant

c) els sòlids i líquids es poden comprimir

d) els líquids, a causa de  la seva capacitat d’expandir-se, tendeixen a ocupar el màxim volum 

possible 

 e) els sòlids són compressibles; la forma i el volum són variables

f) els líquids no tenen forma pròpia, raó per la qual adopten la forma del recipient que els conté

g) els gasos tenen una petita compressibilitat

h) els sòlids no tenen forma pròpia
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2. Indica si les següents propietats pertanyen a l’estat sòlid, líquid o gas                       

a) no poden canviar de forma

b) tendeixen a ocupar tot l’espai del recipient que els conté 

c) s’expandeixen
d) no es comprimeixen

e) tenen forma variable i volum constant

3. Transforma les temperatures Celsius a temperatures en graus kelvin: 

 

LA DENSITAT: 

1. Escriu la fórmula que ens permet calcular la densitat. 

2. Quines substàncies de la taula suren a l’aigua? Per què? 

3. A partir del gràfic següent, contesta les preguntes plantejades:

!  

T (ºC) fórmula substitució T(ºK)

0 ºC

20 ºC

27 ºC

-100 
 ºC

-27 ºC

-273 º 
 C

LA DENSITAT:

1. Escriu la fórmula que ens permet calcular la densitat.

2. Quines substàncies de la taula suren a l’aigua? Per què?

3. A partir del gràfic següent, contesta les preguntes plantejades:

a) En quines unitats estan els valors de les densitats?

b) Quin d'aquests líquids té menys densitat? Quin té més densitat?

c) Té la mateixa densitat l'aigua del mar que l'aigua destil·lada? Per què penses   
    que és així?

d) Si mesclem oli amb aigua, quin dels dos líquids queda damunt? I si mesclem 
    acetona amb gasolina?

4. Calcula la densitat d’una pedra de massa 125 g i que ocupa un volum de 80 cm3 

LA DENSITAT:

1. Escriu la fórmula que ens permet calcular la densitat.

2. Quines substàncies de la taula suren a l’aigua? Per què?

3. A partir del gràfic següent, contesta les preguntes plantejades:

a) En quines unitats estan els valors de les densitats?

b) Quin d'aquests líquids té menys densitat? Quin té més densitat?

c) Té la mateixa densitat l'aigua del mar que l'aigua destil·lada? Per què penses   
    que és així?

d) Si mesclem oli amb aigua, quin dels dos líquids queda damunt? I si mesclem 
    acetona amb gasolina?

4. Calcula la densitat d’una pedra de massa 125 g i que ocupa un volum de 80 cm3 
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a) En quines unitats estan els valors de les densitats?
b) Quin d'aquests líquids té menys densitat? Quin té més densitat?
c) Té la mateixa densitat l'aigua del mar que l'aigua destil·lada? Per què penses          

que és així?

d) Si mesclem oli amb aigua, quin dels dos líquids queda damunt? I si mesclem     
acetona amb gasolina?

4. Calcula la densitat d’una pedra de massa 125 g i que ocupa un volum de 80 cm3 

5. Per a calcular la densitat d’un mineral, el pesam a una balança i ens dóna 12,5 g. Utilitzam 

una proveta plena d’aigua fins a 15 cm3. Quan introduïm el mineral, la nova marca és de 

17,5 cm3. Calcula la densitat i expressa el resultat en g/cm3 i kg/m3.

6. La densitat de l’alcohol és 0.78 g/cm3. Quina és la massa de 150 cm3 d’aquest líquid?

     7.   La densitat de la plata és 10.5 g/cm3. Quin és el Volum de 500g d’aquest metall?

 8.   Quin és el volum de 100 Kg de Plom? (necessites la densitat del plom)

 9.   Quanta massa d’aigua hi ha en una garrafa de 5 Litres? 

 10.  Esbrina la densitat d’una pilota de 68 mm de diàmetre i 58 g de massa. 

11.  Una llauna de refresc buida té una massa de 25g. Quan és plena de refresc té una massa 
de 300 g. Sabent que el Volum de la llauna és de 250 ml, calcula la densitat del refresc.

12. Disposes de dos globus., un inflat i un altre sense inflar. Quin procediment seguiries per 
esbrinar la densitat de l’aire que hi ha dins el globus inflat?

SUBSTÀNCIES PURES I MESCLES. TÈCNIQUES DE SEPARACIÓ DE MESCLES

1. Defineix substància pura i mescla.  

2. Quina és la diferència entre element i 

compost? 

3. Quina és la diferència entre mecla 

homogènia i heterogènia?

4. Classifica les següents substàncies:

5. Per a calcular la densitat d’un mineral, el pesam a una balança i ens dóna 12,5 g.

Utilitzam una proveta plena d’aigua fins a 15 cm3. Quan introduïm el mineral, la

nova marca és de 17,5 cm3. Calcula la densitat i expressa el resultat en g/cm3 i

kg/m3.

6. La densitat de l’alcohol és 0.78 g/cm3. Quina és la massa de 150 cm3 d’aquest
líquid?

     7.   La densitat de la plata és 10.5 g/cm3. Quin és el Volum de 500g d’aquest metall?

 8.   Quin és el volum de 100 Kg de Plom? (necessites la densitat del plom)

 9.   Quanta massa d’aigua hi ha en una garrafa de 5 Litres?

10.  Esbrina la densitat d’una pilota de 68 mm de diàmetre i 58 g de massa.

11.  Una llauna de refresc buida té una massa de 25g. Quan és plena de refresc té una

massa de 300 g. Sabent que el Volum de la llauna és de 250 ml, calcula la densitat

del refresc.

12. Disposes de dos globus., un inflat i un altre sense inflar. Quin procediment seguiries

per esbrinar la densitat de l’aire que hi ha dins el globus inflat?

SUBSTÀNCIES PURES I MESCLES. TÈCNIQUES DE SEPARACIÓ DE MESCLES

1. Defineix substància pura i mescla.  

2. Quina és la diferència entre element i compost? Quina és la diferència entre
mecla homogènia i heterogènia?

3. Classifica les següents substàncies:
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5.  Classifica cada mescla en homogènia o heterogènia. Quina tècnica de separació utilitzaries per a 

cadascuna d’aquestes mescles?                                             
    aigua i sucre 

  arena i llimadures de ferro

grava i arena 

aigua i oli

alcohol i aigua 

6. Explica les següents tècniques de separació de mescles i indica si són per a mescles  
homogènies o heterogènies:

decantació                      destil·lació                cristal·lització          separació magnètica 

 filtració                garbellament         cromatografia  

BIOLOGIA 

1. Que entenen per una dieta saludable?

2. Què és salut segons la OMS?

3. Què és malaltia? Com es classifiquen les malalties?

4. Què és un agent patogen?

5. Cerca quin agent provoca les malalties següents, quins són els seus símptomes i quin és el 

tractament habitual: grip, hepatitis A, hepatitis B,  hepatitis C, xarampió, tètanus, mononucleosis, 
herpes, toxoplasmosis i encefalopatia espongiforme bovina.

6. Classifica les malalties següents, digués quins són els seus símptomes i quin és el tractament 
habitual: asma, síndrome de Angelman, daltonisme, Síndrome de Prader-Willi, fibrosis quística, espina 

bífida i hemofília.
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7. Per què a les dones embarassades o que es volen quedar embarassades el ginecòleg o ginecòloga 
els fa prendre àcid fòlic?

8. A les dones embarassades els fan una analítica per saber si han patit alguna vegada toxoplasmosis. 
Si surt positiu poden fer vida normal però si surt negatiu no poden menjar carn crua (sobrassada, 

cuixot salat, etc), la carn s’ha de coure molt bé i no poden conviure, sobre tot, amb moixos. Explica 
perquè és controla la toxoplasmosis en dones embarassades i per què si la dóna l’ha patida pot fer 

vida normal.

9. En Joan Pau va al supermercat a comprar tot el que necessita per menjar durant quinze dies. Aquí 

tens la seva cistella de la compra.

a. És completa i equilibrada la dieta d’en Joan Pau?

b. Què afegiries i que llevaries de la cistella den Joan Pau per millorar-la des del punt de vista 
nutricional i que sigui un bon exemple de dieta saludable? Explica el motiu dels canvis.

10.N’Antònia té cinc anys i cada dia va a escola. El berenar del matí el porta de casa seva. El dinar i el 
berenar de l’horabaixa li donen a l’escola. Finalment, el sopar li fan a ca seva. A la graella següent 

tens el que ha de menjar n’Antònia la propera setmana a l’escola. El cap de setmana berena, dina, 
berena i sopa a ca seva.

a. Completa la dieta de n’Antònia amb el que ha de menjar a casa de manera que sigui una dieta 
saludable (equilibrada, completa i variada).

b. Classifica els aliments que menja n’Antònia segons els nutrients que contenen.

Cistella de la compra d’en Joan Pau

• Galetes de xocolata
• Magdalenes
• Macarrons
• Oli d’oliva
• Llet sencera
• Natilles
• Iogurt

• Bistec de vedella
• Llom de porc
• Costelles de xot
• Salsitxes
• Hamburgueses
• Tonyina amb oli
• Foie gras

• Lassanya congelada
• Pizza congelada
• Patates frites 
congelades
• Suc de taronja
• Cuixot dolç
• Formatge en talls

• Quelitas
• Pa de motlle
• Cola-Cao
• Coca-Cola
• Aigua
• Patates
• Snaks (“patatilla”)
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Berenar del matí Dinar Berenar de 
l’horabaixa Sopar

Dilluns

• Fideus a la cassola
• Filet de llenguado al 

forn amb salsa de 
marisc i patates al 
vapor

• Poma

 Petit Suisse

Dimarts
• Puré de llenties
• Pilotes de vedella 

amb patates frites
• Pera

 Pa amb formatge i 
cuixot dolç

Dimecres
• Sopa de brou
• Pollastre fregit amb 

ensalada
• Iogurt

 Plàtan i quelitas

Dijous

• Arròs amb pollastre i 
llom

• Truita de patates o 
d’espinacs amb 
ensalada

• Poma

 Laccao amb 
ensaïmada

Divendres

• Espirals saltejats 
amb tomàtiga i 
formatge

• Pitrera d’indiot 
arrebossada amb 
ensalada mixta

• Iogurt

 Panet amb foie gras

Dissabte

Diumenge
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TREBALL “Sa Riera”

Recórrer l’antic llit del torrent de “Sa Riera”. Inici als “Instituts” – “Les Rambles” – Teatre Principal – 

“Gran Hotel” – C/Unió – Plaça de les Tortugues – Born – Plaça de la Reina – Passeig Sagrera

Fotografies: una fotografia de diferents punts emblemàtics del l’antic recorregut del torrent amb el peu 

de foto corresponent.

Ressenya històrica: motius pels quals es desvià el torrent, problemes que provocava, qui va decidir 

desviar-lo, quin és l’actual recorregut, quants de ponts travessaven el torrent, etc.

El treball ha de tenir els apartats següents:

✓Portada amb un TÍTOL i el NOM.

✓Mapa de Palma amb el recorregut que heu fet.

✓Les diferents fotografies amb el peu de foto corresponent.

✓Les ressenyes històriques.


