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MATEMÀTIQUES 
 

DIVISIBILITAT 
 
1.Descomposar en producte de factors primers els nombres següents: 
 a) 36 b) 24 c) 180 d) 100 e) 98 f) 120 g) 138 h) 325 i) 226 j) 402 
 
2. Calculeu el màxim comú divisor i el mínim comú múltiple dels nombres següents  
a) 45, 54 i 81 
b) 75, 90 i 105 
 
3. Calculeu el mínim comú múltiple  i el màxim comú divisor de:  
a) 12 i 21 
b) 21 i 49 c) 15, 25 i 9 d) 6, 30 i 42 
 
4. Volem dividir una nau rectangular de 140 m d’ample i 200 m de llarg en                
compartiments quadrats que tinguin la màxima superfície possible. Quant ha de fer            
el costat de cada compartiment? 
 
5. Disposem de dues barres de fusta, una de 12 m de llarg i l’altre de 10m. Volem                  
tallar les barres de manera que els trossos obtinguts de cadascuna siguin iguals i el               
més llarg possible. Quina serà la mida dels trossos? 
 
6. Un helicòpter trasllada queviures a un refugi de muntanya cada 10 dies, i un altre                
ho fa cada 8 dies. Si tots dos helicòpters han coincidit avui, quants dies trigaran a                
tornar a coincidir? 
 
7. Un electricista té tres rotllos de cable de 96,120 i 144 metres de longitud. Ha de                 
tallar- los en trossos iguals de la major longitud possible, sense que quedi cap tros               
sobrant. Quina longitud farà cada tros? 
 
8. Les ocupacions de tres fills els permeten tornar a casa dels pares de tant en tant.                 

El més gran, els visita cada 15 dies; el mitjà, cada 10 dies, i la petita, cada 12 dies.                   

El dia de Nadal el celebren tots tres junts amb tota la família.  

a) Al cap de quants dies tornaran a coincidir tots tres? 

b) Quantes visites als seus pares hauran fet cadascun d’ells durant aquest temps? 
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NOMBRES ENTERS 
 

1.Opera (indica totes les passes seguint ordre de jerarquia): 

 
2. Escriu en forma d'una sola potència: 
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3. Opera (indica totes les passes seguint ordre de         

jerarquia): 

 

Problemes amb nombres enters: 

1.La temperatura de Moscou el dia 5 de gener ha estat de –15 graus, i la de Budapest de -7                    

º C. Un turista ha viatjat de Moscou a Budapest: ha notat una pujada o una baixada de la                   

temperatura? De quant?  

2. Alexandre El Gran va néixer l’any 356 aC i va morir el 323 aC. A quina edat va morir?  

3. L’ascensor d’un edifici és al soterrani 1 i puja 5 pisos fins aturar-se. ¿A quina planta ha                  

arribat?  

4. En Cosme i la seva mare van a comprar roba abrigada per l'hivern. Compren una jaqueta                 

que val 35 euros, tres parells de calcetins que valen 2 euros cada un i un parell de botes                   

pels dies de pluja que valen 50 euros. Si els calcetins tenen una promoció de 3 per 2, és a                    

dir, que en pagues dos i t’emportes tres i les botes tenien un descompte de 5 euros, quant                  

han de pagar en total? Si paguen amb un bitllet de 100 euros, quin serà el canvi que els han                    

de tornar?  
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5. Quina era la temperatura inicial d'un termòmetre que ara          

marca 12 oC després d'haver pujat 9oC? 

6. La fossa de Filipines està aproximadament a 10000 metres sota el nivell del mar,i la                

muntanya Everest està a una alçada de 8848 metres, quina diferènciad'altura hi ha entre les               

dues?  

7. Roma va ser fundada l'any 73 abans de Crist, i l'aqüeducte de Segòvia es va construir                 

cap a l'any 160 d. C. Quants anys havien passat des de la fundació de Roma? 

 
FRACCIONS 
 
1.Opera i simplifica el resultat (indicant les passes seguides): 
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2. Després de tot un dia utilitzant la càmera a la marató fotogràfica de Palma,               

observam la icona de la bateria: 

 
 

 
a) Expressa amb forma de fracció la part de càrrrega que queda  

b) Si la bateria plena són tres hores i mitja, quants minuts ens queden de bateria?  

 
3. Un ciclista ha de recórrer 105 km. El primer dia recorre 1/3 del camí. El segon dia recorre                   

2/5 del camí. Deixa la resta per al tercer dia. Quants quilòmetres ha recorregut cada dia? 

 

4. Al matí hem recorregut les ⅔ del camí i l’horabaixa 5 km. Quants quilòmetres hem                
recorregut en total? 

 
5. Quatre setens dels arbres d’un jardí són pins; els avets són un cinquè del total, i la resta                   

són 16 arbres de diferents espècies. Quants arbres hi ha en total? 

 

6. D’un camp de patates s’han recollit 1/3 del total i encara queden 2000 Kg.Quants Kg hi                 

havia en el camp? 
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EQUACIONS 
 

1. Opera els següents monomis: 

 
2. Resol les següents equacions de primer grau: 
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GEOMETRIA 
 
Calcula l’àrea de les figures compostes :  
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PROPORCIONALITAT NUMÈRICA 
 
REGLA DE TRES SIMPLE 

1. Per a cuinar una paella d'arròs per a 10 persones posam 1,5 kg d'arròs. Quina               

quantitat d'arròs necessitarem si venen 6 persones més a menjar?. 

2. Un grup de 30 obrers ha fet una obra en 30 dies, però s’hi afegeixen 6 treballadors                 

més. Quants dies tardaran en acabar l’obra? 

3. Un pintor cobra 425 euros per 5 dies de feina. Quant cobrarà per 7 dies? 

4. A una caixa hi caben 24 llibres de 5 cm d'amplària. Quants llibres de 3 cm d'amplària                 

hi cabran?. 

5. Un rellotge s'ha endarrerit 18 minuts en sis dies. Quants minuts s'haurà endarrerit             

d'aquí a nou dies? 

6. Un pintor tarda 5 h en pintar 250 m2de paret. Quant tardarà si ha de pintar una paret                  

de 75 m2? 

7. Per fer un treball 3 estudiants tarden 8 hores. Quantes hores tardaran 4 studiants a               

fer el mateix treball? 

8. Un ciclista a 40 km/h dóna una volta a un circuit en 30 minuts. Quina tindrà que ser                  

la seva velocitat per recórrer el mateix circuit en 25 minuts? 

9. Vuit telers fabriquen certa quantitat de tela en 12 hores. Quant de temps tardaran a               

fabricar la mateixa quantitat de tela si s’avarien dos telers? 

10. Haig de pagar 12 € per un pastís que paguem entre tres persones. Quant hauré de                

pagar si la Maria s’afegeix a la festa i també paga una part del pastís? 
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PROPORCIONALITAT GEOMÈTRICA 
 

1. Troba la distància real entre dos pobles separats 4 cm en un mapa amb aquesta               
escala: 

 
           1 : 4.000.000 
 
2. La distància real entre dues ciutats és de 450 km. Troba la distància que les separa en                  

un mapa dibuixat a escala 1 : 1.500.000 
 

3. Un arbre fa 5 m d’alçada i, a una determinada hora del dia, projecta una ombra de 6 m.                    

Quina alçada tindrà l’edifici de la figura si a la mateixa hora projecta una ombra de 10 m? 

 

 

 
 
4. L’ombra que projecta un pare que fa 1,8 m d’alçada, a les 3 de l’horabaixa és de 2,1 m.                    

Quina alçada té el fill si l’ombra que projecta és d’1,5 m? 

 

5. Un observador, l’altura del qual des dels ulls al terra és 1,65 m, veu reflectida en un mirall                   

la part més alta d’un edifici. El mirall es troba a 1,6 m dels seus peus i a 5 m de l’edifici.                      

Calcula l’altura de l’edifici. 

6. A una foto en Jaume fa 2,5 cm d’alçada. Si l’alçada d'en Jaume és de 1,75 m, respon: 

a)  A quina escala està feta la foto? 

b) Si a la mateixa fotografia hi ha un edifici que mesura 15 cm d’alçada, quant                

mesura a la realitat? 

10 



 

BLOC DE FÍSICA I QUÍMICA: 

TRANSFORMACIÓ D'UNITATS 

1. Transforma aquestes quantitats: 

3000 mg a  kg 

2,5 hg a  cg 

45 cg a dag 

6,3 kg a dg 

400 g a  kg 

2000 mg a  g 

2. Transforma aquestes quantitats: 

1 mm =             dm 

1 km =              cm 

1 m2=               mm2 

1 cm2=             mm2 

1 dam2=          mm2 

1 dam =          cm 

 

3. Expressa en metres: 
 

a) 8,25 km = 

b) 712 mm = 

c) 6,32 hm = 

d) 34 cm = 

e) 0,063 km = 

f) 25 km 3 hm 7 m = 

g) 9 dam 6 m 8 dm 5 mm = 
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4. Expressa en m2: 

 
a) 0,743 km2 = 

b) 95400 mm2 = 

c) 5,32 hm2 = 

d) 37 cm2 = 

e) 8 ha = 

f) 5 ha 20 a = 

g) 4 km2 53 hm2 23 dm2 = 

 
5. Expressa en m3: 

 
a)  0,743 km3 = 

b) 95400 mm3 = 

c) 5,32 hm3 = 

d) 457 cm3 = 

e) 61 km3 = 

f) 3 km3 52 hm3 8 m3 = 

g) 40 l = 

 
6. Expressa en l: 

 
a) un dipòsit de gasoil per a una casa pot tenir una capacitat de 4 hl = 

b) una llauna de refresc té una capacitat de 33 cl = 

c) Una dosi típica de xarop sol ser de 5 ml = 

 
7.  Expressa en hectograms: 

 
a) 17 g = 

b) 55 dag = 

c) 73, 5 kg =  

d) 350 g = 

 
8.  La superfície de la Xina és de 9560000 km2. Quantes hectàrees ocupa la Xina? 

 
9. Uns amics estan plantejant fer el Camí de Santiago des de Frómista. La distància               

a recórrer és d’uns 400 km. Ells calculen que a un pas còmode podem caminar 5 km                 

cada hora. Si pensen caminar 6 hores al dia, quants dies tardaran a fer el camí? 
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10. En una urbanització s’arrepleguen cada setmana 27 m3 de residus sòlids. Si             

viuen 42 famílies, quants litres de residus estimes que produeix cada família al dia? 

 

LA MATÈRIA I EL SEU ESTAT: 

 

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 

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

T (ºC) fórmula substitució T(ºK) 

0 ºC 

 
   

20 ºC 

 
   

27 ºC 

 
   

-100 

ºC 
   

-27 ºC 

 
   

-273 º 

C 
   

4.  Respon a les preguntes després d’analitzar els valors mostrats a la taula: 
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a) En quin estat es troba cada substància a 20 ºC? 

Benzè:_________Aigua:_________Ferro:__________Oxígen:_________Clorur 

sòdic:________ 

b) I a 200 ºC? 

Benzè:_________Aigua:_________Ferro:__________Oxígen:_________Clorur 

sòdic:________ 

c) I a 1.000 ºC? 

Benzè:_________Aigua:_________Ferro:__________Oxígen:_________Clorur 

sòdic:________ 

d) I a -50ºC? 

Benzè:_________Aigua:_________Ferro:__________Oxígen:_________Clorur 

sòdic:________ 

e) Quins són més densos que l'aigua (Sí o No)? 

Benzè:_________Aigua:_________Ferro:__________Oxígen:_________Clorur 

sòdic:________ 

5. Escriu, al costat de cada frase, si correspon a una substància en estat sòlid, líquid                
o 
gasós: 
a) Les seves partícules tenen la màxima llibertat de moviment _____________________ 

b) Les forces d'atracció entre les partícules són dèbils ____________________________ 

c) Les partícules romanen en posicions fixes ___________________________________ 

 

6. A Sibèria i durant l’hivern s’assoleixen temperatures de prop de 50 °C sota zero. Podran                

utilitzar-se termòmetres, el líquid termomètric del qual és el mercuri per a mesurar aquestes              

temperatures? (punt de fusió del mercuri 234 k) 

 

7.  Omple els buits: 

La matèria pot presentar-se en ________________ estats: Estat sòlid, líquid i gasós. 

L’estat _________: s’aplica a substàncies que tenen una __________________ i un 

volum _____________ . Són pràcticament ________________. 

L’estat _________: s’aplica a substàncies que ____ tenen __________________ i el 

seu _________ es manté constant. Són pràcticament _________________ . 

L’estat _______: s’aplica a substàncies que ____ tenen __________________ i 

ocupen __________________ del recipient on es troben tancats. Aquesta propietat 

s’anomena expansibilitat. Els gasos són compressibles. 
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8.  Completa el següent quadre escrivint SI o No, segons correspongui: 

 

RECORDA: Tant els líquids com els gasos poden relliscar sobre una superfície, lliscar 

per l’interior d’un tub, o sortir per un forat de la paret del seu recipient. 

Aquesta forma de moure’s s’anomena fluir. Per això als líquids i als gasos 

se’ls anomena fluids. 

 

9.  Calcula la densitat de cada corona: 
 

 

10. Una petita barra de ferro té una massa de 390 g i un volum de 50 cm3.Quina és la                    

densitat del ferro? 
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11. Escriu la fórmula que ens permet calcular la densitat. 

12. Quines substàncies de la taula suren a l’aigua? Perquè? 

 
 

13. 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? 

 

 

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

mescla homogènia i heterogènia? 

 

3.Classifica les següents substàncies: 

 

SUBSTÀNCIA element compost mescla 
homogènia 

mescla 
heterogènia 

aigua mineral     

aigua 
destil·lada 

    

vi     

bronze     

aire     

granit     

ferro (Fe2)     

oxígen (O2)     

sal 
comuna(NaCl) 

    

 

4.  Què és un aliatge? Posa un exemple d’aliatge i les substàncies que la formen.  
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5. Classifica els següents diagrames segons el tipus de matèria          

que representa, on cada esfera representa un tipus d’àtom diferent. Justifica la teva             
resposta.  

 

6. Relaciona amb fletxes les tècniques de separació amb les propietats que es basen i               

classifica en funció de si són per a mescles homogènies o heterogènies.  

 

Tècniques de 
separació 

Propietats en què es 
basa 

Garbellament Solubilitat 

filtració Densitat 

Destil·lació Punt d’ebullició 

Separació 
magnètica 

Mida de les partícules 

Cristal·lització Ferromagnetisme 

decantació volatilitat 
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7. Classifica cada mescla en homogènia o heterogènia.  

8. 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 

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

decantació 

 separació magnètica  

destil·lació 

filtració 

garbellament 
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L'ENERGIA: 

1. Defineix els següents conceptes: 

a) energia 

b) energia tèrmica 

c) energia cinètica 

d) energia potencial 

e) energia mecànica 

2. Anota quina és l'energia mecànica que trobam quan deixam caure una pilota des d'una               

certa alçada fins que toca al terra: 

 

3. Una escopeta dispara un projectil de 45 g a 64 m/s. Quina és la seva energia cinètica? 

4.  Quina energia té una persona de 70 kg que vola amb un avió a 12000 m d'alçada? 

5.  Si li donam 1500 J d'energia a un petit projectil de 25 g,amb quina velocitat es mourà? 

6. Per enlairar un globus de 50 kg li donam una energia de 10000 J. Fins a quina alçada                   

arribarà? 
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7. Calcula l'energia mecànica d'una avioneta de 1250 kg, que          

vola a una velocitat de 30 m/s i que es troba a una altura de 1000 m. 

8.  Quina és l'energia cinètica d'un cotxe que circula a 50 km/h i pesa 1200 kg? 

9. Calcula l'energia cinètica i l'energia potencial d'un ocell que vola a una alçada de 20                

metres, i a una velocitat de 2 m/s, si saps que té una massa de 100 g.  

10. Calcula l'energia mecànica que té una avioneta de massa 600 kg quan vola a una altura                 

de 200 m, i amb una velocitat de 42 m/s .  

11.  Indica quin tipus d’energia tenim als següents exemples:  

TOBOGAN: A) abans de llançar-se 

                   B) pel camí quan ja davalla 

                   C) abaix de tot 
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PEDRA LLANÇADA DES DEL PENYASEGAT: 

  

 

BIOLOGIA: 

Si no aprovares biologia de primer ESO al juny hauràs de realitzar la següent              
tasca: 

 

Quadern d'estudi de biologia: 

● presentar TOTES les activitats de TOTS els temes en fulls a part. 
● Presentar ESQUEMES de tots els temes  en fulls a part. 
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