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MATEMÀTIQUES

OPERATIVITAT:
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. �

ÀLGEBRA:
3. Resol les equacions següents. 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

−8· −2( )3 −5· −3( )2 + 7· −1( )10 · −1( )9 =

5− −3( )· −2( )· −5( )+ −2· −1( )· −5( )( )2 =

−5· −2+5· −3( )( )· −7·4( )0 + 3"
#

$
%−2

4 + 73 =

−52 +2· −5·3+ 3· −1+ 32 +23 −5( )− −2( )0"
#

$
%=

−7·3( )0 − −2· −5( )( )· 23· −3( )( ) =

2
3
+
1
4
−
5
6
−
7
2

"

#
$

%

&
'=

−1
3
+
4
5
−
3
4
· 1
3
−
5
3

"

#
$

%

&
'=

2
3
+
4
5
−1

"

#
$

%

&
'
−1

−
4
5
+
1
6
: 4
3

"

#
$

%

&
'=

7
3
: 5
4
−
1
2
·3
5
+
6
5
=

2
3
−
1
4

"

#
$

%

&
' :
1
5
−
7
3
· 1− 4

5
"

#
$

%

&
'=

−6'67·10−11·5 '97·1024

6 '37·106
=

−4 '67·1013 +2'04·106 ·0 '54·108

2 '21·104 − 7'36·105 ·4 '89·103
=

€ 

3x − 5 + 4x − 3 = 2x −1+ 5x − 3

€ 

3x − 6 − 7x +1= 2x − 7 + 5x − 3+ 2x

€ 

3x − 7 ⋅ x − 2( ) +1= 5x + 3 ⋅ 2x − 5( )

€ 

6x + 5 ⋅ 2x + 3( ) = x − 3x − 2 ⋅ −2x + 3( )

€ 

4x + 3
3

−
5x +1
2

=
3x − 4
6

€ 

1− 3x
3

+
4x +1
2

=
4x −1
6

€ 

3x
4
−
2 − x
3

−
1− x
2

= x − 3

€ 

3x
5
−
2x −1
3

=
5x + 3
4

+
2x −1
2

−5 x − 4( ) − 5 = x − 7 + 3 −2x −1( )

4 + 6 −3x − 5( ) + 6 = 2x + 7 −2x − 4( )

7x − 3
2

−
6x + 7
4

=
5x
6

7x
4
−
2x + 5
3

+
5x −1
3

=
1
8

2x − 4 −3x +1( )
2

= 1− x
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n.

4. Fes els sistemes següents. 

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. �                                                         � Aplica Ruffini:  

e. �

f. �

g. �

h. �

i. �

j. �

k. �

5x
4
−
2 − 3 2x − 5( )

3
=
2x − 7
2

9x − 2y = −6
−4x − 2y = 20

"
#
$

−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 =

�4

p x( ) = −x3 +2x2 − 7x+5
q x( ) = 3x3 − x2 + 4x −1
r x( ) = x3 − x2 +5x+ 3
s x( ) = −6x3 + x2 −8

P(x) : (x −1) =
Q(x) : (x + 2) =
R(x) : (x +1) =
S(x) : (x − 2) =
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PROPORCIONALITAT NUMÈRICA

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?

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?

En Marc, na Laura i na Lucía han guanyat un premi de 6000€ per un projecte de robòtica educativa. 
Se’l volen repartir de manera directament proprcional a les hores invertides al projecte. Si en Marc hi 
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ha dedicat 7 hores, na Laura 11 hores, i na Lucía 12 hores. Quina quantitat correspon a cada membre 
de l’equip?

25. La professora  de matemàtiques decideix repartir 90 punts entre els tres alumnes que han fet 
activitats voluntàries, de manera directament proporcional al nombre d’activitats que han lliurat. Si en 

Pol fa tres activitats, n’Alba 5, i n’Aina 7. Quants punts reben cadascun d’ells?
26. En una prova esportiva es reparteixen 174 punts entre cinc participants, de manera inversament 

proporcional al temps que han tardat a acabar la prova. Si els seus temps han estat de 4, 6, 8, 10 i 12 
minuts, quants punts corresponen a cada participant?

27. Tres socis varen posar en marxa un negoci aportant, 5000 euros el primer, 25000 euros el segon i 
20000 euros el tercer. El primer any obtenen 60000 euros de benefici, com se’ls han de repartir?

FUNCIONS:

1.  Estudia i representa gràficament les següents funcions:

�

2. Fes l’estudi de les següents funcions: (domini, recorregut, punts de tall amb els eixos, màxims i 

mínims, intervals de creixement i decreixement, continuïtat)

y = −3x + 4

y = x
2
+1

y = 2x −5
y = −2x

�6
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20. La taula següent mostra les vendes de cotxes durant els cinc primers mesos de l’any. Sense 
representar les dades, analitza’n el creixement i decreixement. 
 

Mes Gener Febrer Març Abril Maig 
Vendes 2000 1875 1690 1600 1540 

 

21. Representa gràficament la funció ! " #
$ ,  i analitza’n el creixement i decreixement. 

 
22. Determina els màxims i els mínims de la funció: 

 

 
 

23. Dibuixa una funció que tingui màxims en x = – 2 i x = 3, i mínims en x = 1 i x = 2. 
 

24. Determina si la funció següent és periòdica i calcula’n el període: 

 
 

25. Dibuixa una funció de període 2 i una altre de període 4. 
 

Institut Can Puig Curs 2010–11 3r ESO 
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9. Donades les funcions y = – x + 3, i y = x2, forma les taules de valors respectives, representa-les i 
estudia’n la continuïtat. 
 

10. Dibuixa les gràfiques d’aquestes funcions: 
a. A cada nombre natural li fem correspondre el seu doble menys dos. 
b. A cada nombre enter li fem correspondre el seu doble menys 2. 
c. A cada nombre real li fem correspondre el seu doble menys 2.  

 
11. Determina el domini i el recorregut de la funció següent: 

 
 

12. Donada la funció que associa a cada nombre real el seu triple menys 6, troba: 
a. L’expressió algebraica b. El domini, recorregut i gràfica. 

 
13. Donada la funció que associa a cada nombre real el seu invers més 3: 

a. Escriu–ne l’expressió algebraica. 
b. Dóna la taula de valors. 

c. Troba’n el domini i recorregut. 
d. Quina és la imatge de 2? 

 
14. Representa les funcions següents i troba els punts de tall amb els eixos: 

a. y = 3x + 6 
b. y = x + 1 

c. y = – 2x 
d. y = x2 – 2 

 
15. La funció y = x2 – 5x + 6, en quins punts talla els eixos? 

 
16. Representa la funció y = 3. Que hi observes? En quins punts talla els eixos? 

 

17. Donada la funció ! " #
$ , digues en quins punts talla els eixos. 

 
18. Observa els preus (en euros) del quilogram de patates en el període 2006–2010. Representa les 

dades en una gràfica i analitza’n el creixement i decreixement. 
 

Any 2006 2007 2008 2009 2010 
Preu 0,51 0,65 0,57 0,49 0,64 

 
19. Dibuixa la gràfica d’una funció que sigui creixent en els intervals (0,3) i (6,8), i decreixent en (3,6) i 

(8,10). 
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3. Fes l’estudi de la següent funció: (domini, recorregut, punts de tall amb els eixos, màxims i mínims, 

intervals de creixement i decreixement, continuïtat)

ESTADÍSTICA I PROBABILITAT

1. 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 
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
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EXAMEN DE MATEMÀTIQUES 
 

NOTA: 

Nom i llinatges: 

 

Curs: Data: 

 

1. Estudia la gràfica de la funció f(x) següent i respon les preguntes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Indica el domini i el recorregut (1 punt) 

 

 

 

b. Estudia la continuïtat de la funció (0,75 punts) 

 

 

c. Indica els punts de tall amb els eixos de coordenades (0,5 punts) 

 

 

d. Estudia la monotonia (0,75 punts) de la funció i indica’n els màxims i             
mínims (0,25 punts) 

 

 

e. Estudia, gràficament, la periodicitat de la funció (0,25 punts) 

 

 

 

f. Estudia, gràficament, si es tracta d’una funció simètrica (0,25 punts) 
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2. 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.

3. REALITZA L’ESTUDI ESTADÍSTIC I PROBABILÍSTIC DEL SEGÜENT: RESTAM ELS RESULTATS 
DE DOS DAUS   AMB 200 LLANÇAMENTS.

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

FACTORS DE CONVERSIÓ I NOTACIÓ CIENTÍFICA:

Transforma les següents unitats de mesura aplicant factors de conversió:

Expressa en notació científica:

4. Expressa en notació científica: 

a) 231000             b) 8760000            c) 240                     i) 35000000  
j) 9800000000      k) 0’00000089       f) 0’00045                h) 0’0098  
l) 214300000000  m) 0’000897  
n) 34000000         g) 0’487  
o) 0’0000007  
d) 2490000           e) 73600        

5. Expressa el resultat en notació decimal: 

• a)  5x10
4

= 

• b)  3x10
8

= 

• c)  2x10
3

= 

• d)  6x10
7

= 

• e)  5 x10
5 

• f)  4’7 x10
-4 

de a de a

56,7 cm dam 3000 mg kg

480 cm3 m3 2,5 hg cg

35 km/h m/s 1 mm dm

190 m/s km/h 1 m2 mm2

5,1 g/cm3 kg/m3 4,56 m3 mm3
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LA MATÈRIA:

4. Ordena les etapes següents que se segueixen en una investigació científica aplicant el mètode 
científic:                                                                                          

anàlisi de resultats          experimentació                         enunciat de lleis i teories
observació                      publicació de resultats              plantejament d’hipòtesis 

5. Definició de matèria.                                                                                       

6. Quina és la diferència entre element i compost?. Posa un exemple de cadascun d’ells.                                                                                                                                                

7. Tenim 1’25 kg de gel a -10ºC. Quanta energia interna té? ce=2050 J/(kg·K).    

8. Tenim un termo elèctric de 150 kg d’aigua. Si l’aigua entra dins el termo a 8ºC, quanta energia interna 

li hem de donar a l’aigua perquè arribi als 65ºC? ce=4180 J/(kg·K).                                                                                                                                 

9. amb una balança mesuram la massa d’un líquid i amb una proveta el seu volum. Les dades que 
obtenim són, respectivament, 170 g i 165 ml. Calcula la densitat del líquid i dóna el resultat en g/ml.                                                                                 

10. En una habitació l’aire té una densitat de 0’00118 kg/l. Si l’habitació té un volum de 50 m3, quina 

massa d’aire conté l’habitació?. Aplica factors de conversió.          

11. Per a calcular la densitat d’un mineral, el pesam amb una balança i obtenim 12,5 g. Utilitzam una 
proveta plena d’aigua fina a 15 cm 3. 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. Aplica factors de conversió.                                                                          

4. 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)

�

5. 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.

ΔU=m·ce · TFinal -TInicial( )

�10
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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.

6. 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.

�

7. 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?

�

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.

ΔU=m·ce · TFinal -TInicial( )

ΔU=m·ce · TFinal -TInicial( )

ΔU=m·ce · TFinal -TInicial( )

EP=m·g·h

EC=
m·v2

2
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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.

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.

�

EC=
m·v2

2

EC=
m·v2

2
EP=m·g·h

EP=m·g·h

EC=
m·v2

2
ΔE=EFinal -EInicial

EC=
m·v2

2

EP=m·g·h
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MATEMÀTIQUES:

1. Opera els nombres segu ents mostrant les passes seguides. A continuacio  comprova el
resultat amb la calculadora i do na els dos resultats encara que coincideixin. 

2. Opera els nombres segu ents amb la calculadora.

2

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.

�

LES FORCES:

12. Què són les forces i què provoquen? Com es representen i quina informació ens dona aquesta 
representació?                                                                                  

13. Classificau les situacions següents en forces de contacte i a distància:         

• Apropam 2 imants i s'allunyen l'un de l'altre. 

• Obrim una ampolla de refresc. 

• Una poma cau d'un arbre. 

• Fregues un bolígraf i atrau papers petits. 

• Empenyem una cadira per canviar-la de lloc.

14. Quins són els enunciats de les lleis de Newton?                                         

15. Si una pilota de futbol té una massa de 550g i Messi li dona una acceleració de     25m/s2. Amb 

quina força xuta un penal?                                                    

16. Quina massa té una pedra que volem tirar a l’altra banda del riu si, quan fem una força de 2500N, 

agafa una acceleració de 30m/s2?                                    

17. Hem fet arribar una sonda a un planeta desconegut. En arribar a la seva orbita, la sonda tenia una 
massa d'uns 2530kg, i el seu pes era de 38709N. Amb aquestes dades podries calcular la gravetat 

d'aquest planeta?                                                                                                             

18. Calcula numèricament i representa la força resultant dels sistemes de forces següents de forma 
aproximada                                                                   

EC=
m·v2

2

EP=m·g·h
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MATEMÀTIQUES:

1. Opera els nombres segu ents mostrant les passes seguides. A continuacio  comprova el
resultat amb la calculadora i do na els dos resultats encara que coincideixin. 

2. Opera els nombres segu ents amb la calculadora.

2

                                  

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?
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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 

 

42. Calcula numèricament i representa la força resultant dels sistemes de forces 
següents de forma  aproximada, no cal fer-ho a escala: 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

43. Representa i calcula la gràficament la força resultant dels següents sistemes: 

a) F1 : 25 N (E) i F2: 30 N (N)                                                

   que formen un angle de 90º 
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b) F1 : 40 N (E) i F2: 50 N (N) 
que 

    formen una angle de 60 º 

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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MATEMÀTIQUES:

1. Opera els nombres segu ents mostrant les passes seguides. A continuacio  comprova el
resultat amb la calculadora i do na els dos resultats encara que coincideixin. 

2. Opera els nombres segu ents amb la calculadora.

2

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?
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MATEMÀTIQUES:

1. Opera els nombres segu ents mostrant les passes seguides. A continuacio  comprova el
resultat amb la calculadora i do na els dos resultats encara que coincideixin. 

2. Opera els nombres segu ents amb la calculadora.

2

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.

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.

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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MATEMÀTIQUES:

1. Opera els nombres segu ents mostrant les passes seguides. A continuacio  comprova el
resultat amb la calculadora i do na els dos resultats encara que coincideixin. 

2. Opera els nombres segu ents amb la calculadora.

2

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.

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
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1. Opera els nombres segu ents mostrant les passes seguides. A continuacio  comprova el
resultat amb la calculadora i do na els dos resultats encara que coincideixin. 

2. Opera els nombres segu ents amb la calculadora.
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Dissabte

Diumenge

Berenar del matí Dinar Berenar de 
l’horabaixa Sopar
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