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TEMA 1. Les ones: el so i la llum

1. Observa les ones següents:

a) Quina ona té una longitud més gran?
b) Quina ona té una amplitud més elevada?
c) Quina és la relació entre les amplituds de les ones A i B?
d) Quina és la relació entre les longituds d’ona?

2. Calcula el període i la freqüència de l’ona representada:

3. Es llança una pedra al llac i crea una ona que tarda 8 s a recórrer 16m. Quina és
la velocitat de l’ona? Si la distància entre dues crestes de la pertorbació és d’1 m,
quin és el període de l’ona? Quina és la freqüència de l’ona?

4. En un moment donat, una corda té la forma que descriu la taula següent. Sabent
que l’amplitud és de 6 cm, dibuixa l’ona que forma la corda i troba la longitud d’ona.
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5. En Marc ha fet una marca en una corda i mentre vibrava, ha fet 6 fotografies, una
cada 2 s. Ha mirat l’alçada de la marca en cada fotografia i ha escrit la taula
següent. Sabries dibuixar el moviment de la marca segons cada instant de temps?
Digues quin és el període de l’oscil·lació.

6. Quina distància haurà recorregut una ona sonora per l’aire en 1 ms (mil·lisegon)?
(Pista! 1 ms = 0,001 s)

7. Calcula la longitud d’ona corresponent a un so de freqüència 550 Hz si es
propaga per l’aire.

8. A quina distància mínima ha d’estar la font que emet un so d’un obstacle perquè
es produeixi el fenomen de l’eco?

9. Després de donar una palmada a una certa distància d'un talús, el ressò triga 1,2
segons a escoltar-se. A quina distància està el talús?

10. Calcula la distància a la qual es troba una muntanya si triguem 6 segons a
escoltar el nostre propi ressò reflectit en ella.

11. En el llançament d'un satèl·lit de comunicacions, el coet que el transporta
explota poc després d'enlairar. No obstant això, el so d'aquesta explosió triga 25
segons a ser sentit des de la base. Podries calcular a quina distància de la base va
esclatar el coet?

12. Un any llum és la distància que recorre la llum durant un any. Sabent que la
velocitat de la llum és de 300.000 km/s, a quants metres equival un any llum?

13. La velocitat de la llum a l’aigua és 225.000 km/s. Quin serà el valor de l’índex de
refracció de l’aigua?

14. Si l’índex de refracció de l’aigua és 1’33, a quina velocitat viatja la llum a l’aigua?

2



TEMA 2. Calor i temperatura

a) Passa 2000 Cal (que representa la quantitat de Calories d’una dieta mitjana)
a Joules. Investiga què són el kJ (kiloJoules) i passa també el resultat a
aquesta nova unitat.

b) Ves a la pàgina que s’indica més abaix i calcula quantes Calories et sols
menjar quan demanes el teu menú preferit al McDonalds (inclou tot el que
sols demanar, com els complements). Recorda que a la informació nutricional
has d’agafar l’opció “por porción”, que representa el valor nutricional d’un
producte (no tots els productes són de 100 g).
McMenú® McDonald's

c) Una hamburguesa casolana amb pa, ou, formatge, lletuga, ceba, tomàtiga i
ketchup pot arribar a proporcionar 3000000 J d’energia. Quantes Calories
són? A més, em menjaré una tarrina petita de cookies&cream de la marca
haagen-dasz (Minitarrinas de helado de vainilla y galleta Cookies & Cream).
Cerca quantes calories té una mini tarrina de 100 g i comprova que els valors
que apareixen amb kJ i kcal són equivalents.

d) Mesclam mig kg d’aigua a 2ºC i 250 g d’aigua a 335’15 K, a quina
temperatura d’equilibri arriba la mescla?

e) Vull evaporar 90 g d’alcohol etílic d’un sofrit. Si el calor latent de vaporització
de l’alcohol és de 854 J/kg, quant calor es necessita? Quant temps tardaré a
fer-ho si el meu fogó dóna 0’1 J/s?

f) Vull encalentir 180 g de xocolata en estat líquid des de 34ºC fins a 46ºC,
quant calor es necessita per fer-ho si el calor específic de la xocolata desfeta
és de 100 ?𝐽

𝑘𝑔·𝐾

g) Estam cuinant i tenim 50 g d’oli a dins d’una paella al foc. L’oli comença a
25ºC i la seva calor específica és de 140 . A quina temperatura acaba l’oli𝐽

𝑘𝑔·𝐾

si li arriba un calor de 1500 J? Cerca a Internet la temperatura d’ebullició de
l’oli d’oliva. Creus que és possible tenir l’oli a la temperatura que has calculat
al problema?

h) He mesclat 15 ml de llet a 4ºC amb 95 ml de llet a 65ºC perquè cremava molt.
Quina és la temperatura d’equilibri de la mescla?
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i) Vull fondre lates d’alumini per fabricar una peça. En total hi ha 250 g d’alumini
i el seu calor latent de fusió és de 21000 J/kg. Quant calor necessit per
fer-ho?

j) Una viga de fusta es vol encalentir per llevar-li l’humitat. Si el forn proporciona
3000 Joules i la fusta estava a 25ºC, quina temperatura assoliran 100 kg de
fusta que es possin a dins del forn?

k) Completa la taula següent passant les temperatures que s’indiquen a la resta
d’escales.

Kelvin Celsius Fahrenheit

250

-15

-40

350

50

90

l) Observa el gràfic següent obtingut al llevar calor de forma constant a una
substància i contesta les preguntes:

Indica quin és l’estat en el que es troba la substància a cada tram. Quines són les
temperatures d’ebullició i vaporització? S’està escalfant o refredant? Quant temps
dura el procés de fusió?
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m) Observa el gràfic següent obtingut al proporcionar calor de forma constant a
una substància i contesta les preguntes:

Indica quin és l’estat en el que es troba la substància a cada tram. Quines són les
temperatures d’ebullició i vaporització? S’està escalfant o refredant? Quan té major
calor específica, en estat líquid o gasós?

n) Explica per què aquest gràfic és impossible d’obtenir si estam mesurant la
temperatura al llarg del temps quan encalentim i refredam de forma constant
una mateixa substància:

o) Tinc vint glaçons de gel a -24ºC a dins del congelador, cada un té una
massa de 40 g. Quant calor es necessita per a fondre’ls completament?
Cerca la resta de dades per la teoria que tens més a dalt.
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p) El vapor d’aigua que surt de l’olla es troba a 150ºC i condensa 10 g d’aigua
a sobre de la campana extractora. Calcula el calor total que es perd per a
realitzar aquest canvi d’estat. Cerca la resta de dades per la teoria que tens
més a dalt.

TEMA 3. Treball i energia

1. 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 gr.

2. Una llançadora de pesos llença un objecte a una velocitat de 2 m/2, amb una
energia cinètica de 3J. Calcula la massa de l'objecte.

3. Qui té una energia potencial més gran, un elefant de 200 kg a una alçada de 2
metres, o un ocell de 100 gr a una alçada de 100 metres?

4. Un patinador té una energia potencial de 640 J. Si saps que té una massa de
60 Kg, a quina alçada està situat?

5. Llenço des de terra cap amunt una pilota de 0,5 kg, amb una velocitat de 2 m/s.
Calcula la seva energia cinètica. En què es converteix aquesta energia
cinètica? A quina alçada arriba la pilota?

6. Un elefant de 200 kg està en un tercer pis (10 metres d'alçada). Quina energia
potencial té? Si cau, què passarà amb aquesta energia? Quina energia cinètica
tindrà quan arribi a terra? A quina velocitat hi arribarà?

7. Un patinador vol fer una acrobàcia que consisteix a deixar-se caure per una
rampa i, quan arriba a baix, fer una tombarella a l'aire. Ell sap que quan sigui a
baix, li caldrà dur una velocitat mínima de 3 m/s per poder fer la tombarella, i
que si va més a poc a poc, s'estavellarà. Si el patinador té una massa de 50 kg,
i la rampa una alçada de 6 metres, respon: és prou alta, la rampa?

8. Un pres vol escapar-se d'una presó fent servir un tiraxines gegant. Després
d'alguns experiments, sap que amb el tiraxines és capaç d'acumular una
energia potencial elàstica de 800 J. Si saps que el pres té una massa de 60 kg i
el mur de la presó té 15 metres d'alçada, respon: aconseguirà escapar-se?

9. Empenyo una taula i aconsegueixo que es desplaci 3 metres. Si he fet una
força de 20 N, quin és el treball que he realitzat?
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10.Aguanto un objecte de 40 Kg sense que es mogui durant 25 segons. Si hi he
aplicat una força de 30 N, quin és el treball que he realitzat?

11. Tinc un objecte situat a una posició inicial de 4 metres. Si hi aplico una energia
de 30 J i una força de 20 N per a desplaçar-lo: quina serà la seva posició final?

12.Aplico una energia de 45 Joules per moure un objecte de 25 kg. Si
aconsegueixo desplaçar-lo 4 metres, quina força hi he aplicat?

13.Em llanço amb un monopatí des d'una alçada de 6 metres per una rampa. En
arribar a baix, xoco amb un altre patinador i amb l'impuls que tinc, i el desplaço
durant 4 metres. Si la meva massa és de 45 kg, respon: amb quina força he
empès l'altre patinador?

14.Un tractor té una potència de 1200 W. Calcula quant treball pot realitzar durant
2 minuts.

15.Si una màquina pot realitzar un treball de 300 Joules cada 300 segons, quina
és la seva potència? Quant treball pot realitzar durant 6 minuts?

16.Quant temps tardarà una màquina a fer un treball de 500 Joules si saps que té
una potència de 25 Watts?

17.Una màquina de 40 CV treballa durant 3 h arrossegant un objecte. Si al final,
l'ha aconseguit arrossegar 125 m, calcula quina força ha realitzat.

18.Una persona ha caigut per un precipici. Amb l'ajut d'un tractor i una politja, la
volen estirar per a treure-la del precipici, però necessiten fer-ho molt ràpid, ja
que només queden 20 segons fins que la branca on s'aguanta es trenqui. Si la
persona està situada a 10 metres de profunditat i té una massa de 60 kg, i el
tractor té una potència de 25 CV, aconseguiran treure-la del precipici?

19. Fes els següents canvis d’unitats:

a) 30 Joules a calories.
b) 240 caloreis a Joules.
c) 1000000 Joules a Kw/h.
d) 1’2 Kw/h a Joules.
e) 1’5 CV a Watts.
f) 800 Watts a CV.
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TEMA 4. Moviment

a) Canvia a unitats del sistema internacional:

15 nusos 80 km/h 10 cm/s 9 anys llum

10 mach 85 km/dia 2 milles nàutiques

b) Una cinta de transport es mou amb una velocitat de 20 cm/s. Quant temps
trigarà una mercaderia a recórrer els 50 metres de cinta?

c) Un vaixell avança en línea recta amb una velocitat constant de 3 nusos, quina
distància haurà recorregut en 45 minuts?

d) Una joguina amb forma de robot camina en línia recta 150 cm en 8 segons,
quina és la seva velocitat amb unitats del SI? Suposa que la velocitat és
constant.

e) Un dron fa una cursa a un circuit lineal, ha d’anar i tornar esquivant diferents
pèndols. Comença a la línea de sortida i avança 3 segons a una velocitat de
2 m/s, llavors, s’atura 4 segons per evitar el primer pèndol. A continuació
avança 6 metres en 1’5 segons i s’atura un altre cop 4 segons per esquivar el
segon pèndol. Arriba fins el final, situat a 20 metres de la línia de sortida en 5
segons. Finalment, torna de cop fins a la línia de meta en només 10 segons,
ja que pot passar pels pèndols sense
aturar-se. Fes un gràfic posició- temps
i velocitat-temps d’aquest moviment.

f) Analitza cada un dels gràfics i marca
cada tram segons sigui un MRU o un
MRUA. Als trams de MRU, calcula la
velocitat i, als trams de MRUA calcula
l’acceleració.
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g) Un cotxe teledirigit assoleix la seva velocitat màxima de 25 km/h en només 4
segons partint d’aturat. Quina és la seva acceleració suposant que aquesta
sigui constant?

h) Un fórmula 1 surt d’una curva a 108 km/h i accelera per la recta a 6 m/s²
durant 4 segons. quina distància recorre en aquest temps?

i) Els guepards són uns animals fantàstics i dels més ràpids del món
(https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-aceleracion-no-la-velocidad-hace-qu
e-el-guepardo-gane-todas-las-carreras). Un guepard pot accelerar a 3 m/s²
des d’aturat i de forma constant fins assolir la seva velocitat màxima de 108
km/h. Si suposam que segueix una trajectòria recta, quant temps necessita
per arribar a la seva velocitat màxima? I si frena amb una acceleració de -4
m/s² des d’aquesta velocitat, quant temps necessita per aturar-se
completament?
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j) Una atracció de fira consisteix en un ascensor que és capaç de moure’s en
línia recta cap avall i controlar les acceleracions. Comença aturat a la part de
dalt i cau dos segons amb acceleració de 10 m/s², manté la velocitat durant
mig segon i torna a baixar un segon fins arribar a una velocitat de 60 m/s.
Finalment, s’atura en 4 segons. Elabora un gràfic velocitat-temps d’aquest
moviment. Bonus: series capaç de calcular la distància total que ha
recorregut?

k) Si la distància entre la Terra i el Sol és de 1’496·10¹¹ metres, quant triga la
llum del Sol en arribar als nostres ulls? Això és una mica estrany, perquè
nosaltres veim el Sol tal i com era fa uns segons. Per això, les imatges que
obtenim des dels telescopis són el “passat” i no el present.

TEMA 5. Les forces

1. Dibuixa les forces que hi ha a continuació i calcula la força resultant en cada cas:

a) 2N i 5N cap a la dreta.
b) 5N cap a la dreta i 3N cap a l’esquerra.
c) 3N cap a la dreta i 5N cap a l’esquerra.
d) 6N, 2N i 12N cap a la dreta i 4N i 5N cap a l’esquerra.
e) 1N cap a la dreta i 4,5N i 5,5N cap a l’esquerra.

2. Equilibri de forces: Dibuixa la força resultant i l’oposada en els casos següents de
manera que el conjunt estigui en equilibri:
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3. Una molla s'allarga 20 cm quan exercim sobre ella una força de 24 N. Calcula:
a) El valor de la constant elàstica de la molla. (Sol: K= 120 N/m)
b) L'allargament de la molla en exercir sobre ell una força de 60 N. (Sol:
0,5m)

4. Una molla, la constant elàstica de la qual val 150 N/m, té una longitud de 35 cm
quan no s'aplica cap força sobre ella. Calcula:

a) La força que ha d'exercir-se sobre ella perquè la seva longitud sigui de 45
cm. (Sol: 15 N)
b) La longitud de la molla quan s'aplica una força de 18 N. (Sol: 47 cm)
c) La longitud de la molla, quan s'aplica una força de 63 N. (Sol: 77 cm).

5. Una molla de longitud inicial 25 cm adquireix una longitud de 45 cm quan pengem
d'ella una massa de 2,2 Kg. Calcula:

a) La constant elàstica de la molla. (Sol: 107,8 N/m)
b) La longitud de la molla quan pengem una massa de 2,75 Kg. (Sol: 50 cm)

6. Una molla s'allarga 12 cm quan pengem d'ella una massa de 1,8 Kg. Calcula:
a) La constant elàstica de la molla. (Sol: 147 N/m)
b) L'allargament de la molla en penjar una massa de 4,5 Kg. (Sol: 0,3 m)

7. Calcular l'extensió d'un moll la constant elàstica del qual és 100 N/m quan s'aplica
una força de 85 N sobre aquest. (Sol: 0,85 m)

8. Un moll s'estén 12 cm quan s'aplica una força de 18 N en ell. Calcula:
a) El valor de la constant elàstica del moll. (Sol: 150 N/m)
b) Quant s'estén el moll si s'aplica una força de 45 N sobre aquest? (Sol: 30

cm)

9. Una força de 2 N s'aplica sobre un ressort amb una constant elàstica de 12 N /m i
una longitud inicial de 10 cm. Quina és la longitud final del moll? (Sol: 0,266 m)
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TEMA 6. La diversitat de la matèria

a) Classifica la matèria següent segons sigui mescla heterogènia (podeu
especificar si és un col·loide), mescla homogènia, compost químic o
substància simple.

Aire aigua de mar llet acer plom
paper mineral pirita sucre fum del cotxe

b) He preparat suc de taronja, però ha quedat agre i hi afegiré sucre. He afegit
20 grams de sucre i ha quedat un volum total de 350ml de suc (amb el sucre
ja dissolt). Quina és la concentració de la mescla en g/l? Quin és el solut i
quin és el dissolvent?

c) Estic preparant un còctel i vull fer-ho perfecte, la recepta diu que el còctel ha
de tenir una concentració de 80 g/l d’alcohol. Si he de preparar 600 ml de
còctel, quina quantitat d’alcohol necessit? Passa el resultat en grams a
unitats de volum utilitzant la densitat de l’alcohol que és de 768 g/l.

d) En quin estat físic queden les dissolucions següents si el primer és el solut?
oxigen-nitrogen bronze-níquel sal-aigua

e) Explica la raó per la qual els col·loides són considerats mescles heterogènies
malgrat el seu aspecte homogeni.

f) Cerca la recepta de la maionesa i l’allioli. Explica quins ingredients actuen
com a emulgent.

g) Explica quines tècnica de separació utilitzaries per separar els components
d’unes joguines que estan formades per plàstic i metalls ferromagnètics. Es
pot aplicar la tècnica directament?

h) Un camió ha volcat tonelades de sucre sobre l’arena de la platja. Es vol retirar
el sucre, però està mesclat amb l’arena. Com ho faries? Pista, necessites
almenys dues tècniques de separació.

i) A una platja el mal temps ha retirat l’arena i s’ha tornat a posar arena de la
mar. Com separaries les petites roques que hi han quedat de l’extracció?

j) Quan hi ha un vessament de combustible o petroli al mar, es col·loquen uns
flotadors que encerclen la zona. Per què funcionen i aconsegueixen contenir
el vessament si no estan tancades per davall de la superfície?
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k) La sal que s’utilitza per cuinar té preus molt diferents depenent de la qualitat.
Un dels factors més importants a l’hora de determinar el preu per kg és el
tamany dels cristalls. Com s’aconsegueixen cristalls més grans? Com ho fan
per tal que el cost de producció sigui menor?

l) Els alambics s’utilitzen per produir begudes alcohòliques, però també
s’utilitzen als laboratoris per separar substàncies. Explica el seu
funcionament.

m) Cerca tres exemples de material natural i tres de material sintètic. Explica els
seus usos.

n) Cerca informació sobre els problemes que poden causar els metalls com el
mercuri o el plom que s’allibera si es llencen piles i bateries a un abocador
enlloc de reciclar-les.

o) Cerca informació sobre el procés de reciclatge del vidre i fes un mapa
conceptual de les passes que es segueixen.

p) Cerca informació sobre el procés de fabricació de les llaunes pel menjar i les
begudes. És cert que hi posen un vernís a dins?

q) Investiga què és el biogàs i d’on s’obté.

r) Intenta trobar la quantitat de residus que es varen generar a Mallorca l’any
passat. Quants kg de fems genera cada persona en un any?

s) Marca cada frase com vertadera o falsa i, en aquest darrer cas, indica la raó:

- Amb el vidre reciclat es poden fabricar envasos de plàstic per ús alimentari.
- L’acer extret del reciclatge de llaunes de menjar es pot fer servir per fabricar les parts

metàl·liques dels automòbils.
- El paper es pot reciclar totes les vegades que es vulgui i cada cop té millor aspecte i

és més blanc.
- El reciclatge de bateries no és important perquè la majoria de bateries són petites,

com les piles.
- El reciclatge de l’alumini és un procés amb moltes avantatges respecte de la seva

producció per extracció.
- Donar a les gallines les restes del menjar no és reciclar perquè no és un procés

industrialitzat.

t) Investiga com és el procés de reciclatge d’un tetrabrik.
https://ecoembesdudasreciclaje.es/donde-tirar-el-brik-de-zumo/
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