
TREBALL D'ESTIU - FÍSICA i QUÍMICA - 2n CURS

Les activitats que es troben a continuació són un recull d'exercicis bàsics, 
de cada unitat, que cal complimentar i lliurar el dia de l'examen, et 
serviran per practicar i per estudiar.

Per qualsevol dubte, estic a la vostra disposició, durant el mes de juliol, a 
travès del correu electrònic o del ClickEdu.

Les activitats cal fer-les en fulls, o una llibreta individual per les meves 
àrees, a més, serà condició imprescindible presentar-les, per poder 
realitzar la prova de recuperació al setembre.

Una vegada que hagis descarregat aquest arxiu, avisa'm, també a travès 
d'e-mail, per preparar el teu seguiment de dubtes durant les vacances.

QUE TINGUIS UN BON ESTIU!!



ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT

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

a)  La temperatura a la qual l’aigua passa a l’estat gasós.

b)  El combustible que necessita un cotxe per recórrer
100 km.

c)  Els nutrients que té un aliment determinat.

d)  La capacitat d’aïllar de l’electricitat que té un guant de
goma.

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

2  Ordena correctament els passos que ha de seguir una 
bona investigació: documentació, observació, 
publicació, preguntes, experimentació, noves 
preguntes, anàlisi de dades, conclusions. 

3  Quina és la diferència entre un cos i un sistema 
material?

4  Indica a quin tipus de propietat es refereixen 
cadascuna d’aquestes definicions: 

a)  Descriuen les propietats dels objectes en paraules.

b)  Varien en funció de la mida de l’objecte.

c)  Són presents en qualsevol matèria.

d)  Tenen un valor propi i característic en cada matèria i
això permet identificar–la.

5  Digues a quins tipus de propietats pertanyen les 
següents propietats:

a)  Color

b)  Longitud

c)  Densitat

d)  Duresa

e)  Massa

f)  Temperatura

g)  Conductivitat tèrmica

6  Digues quines són les unitats base de massa, longitud i 
capacitat i quin símbol tenen. 

7  Escriu el valor que tenen les diferents potències:

103 =

10-2 =

102 =

10-1 =

8  Expressa en quilograms la massa d’una bossa de 
cireres de 250 g. 

9  Expressa en litres la capacitat d’un got d’aigua en el 
qual caben 200 mL. 

10  Expressa en hectòmetres la longitud d’un camí que 
mesura 650 m.

11  Expressa en metres quadrats la superfície d’una àrea 
que mesura 500 dm2.

12  Quants centímetres cúbics conté una ampolla d’1,5 L 
de refresc?

13  Expressa 36.000 segons en hores. 

14  Expressa sis hores i mitja, en minuts. 

15  Expressa en metres per segon la velocitat d’un cotxe 
que recorre cent quilòmetres en una hora. 

16  Indica quina proveta usaries per mesurar els següents 
volums de líquid: 

a)  55 mL

b)  2,5 mL

c)  17 mL

d)  20 mL

17  Tenim dos cubs amb les mateixes dimensions, un de 
fusta i un de ferro. Argumenta quin dels dos pesarà 
més. 

18  Completa la següent taula: 

Massa 
(g)

Volum 
(mL)

Densitat 
(g/mL)

Llet 4,8 1,04

Oli 5,1 0,92

Aigua 3 3
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ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT

1  Quin mètode comparteixen totes les investigacions 
científiques? Com el podrem identificar? 

2  Quan ens fem una pregunta que ens permet iniciar una 
investigació científica, normalment s’hi inclouen una 
variable independent i una variable dependent. Què 
són? Com podem identificar–les? Troba–les en aquesta 
imatge.

3  Què és la matèria i quines propietats té?  Explica en 
què consisteix cada categoria de propietats i posa’n 
exemples.

4  Quina diferència hi ha entre un cos i un sistema 
material? Digues si els següents elements són un cos o 
un sistema material.

a) Aire

b) Globus

c) Ampolla d’aigua

d) Aigua

e) Música

f) CD

5  Què és una magnitud? Esmenta tres propietats de la 
matèria que siguin magnituds i tres que no ho siguin.

6  Què diferencia una unitat d’una magnitud? Posa un 
exemple de cadascuna.

7  Per què diem que la temperatura és una propietat 
general de la matèria i no una propietat específica?

8  Quina és la magnitud que mesura la distància entre 
dos punts? Quina és la seva unitat en el Sistema 
Internacional? Esmenta alguns múltiples i submúltiples 
de la unitat.

9  Per què és útil el canvi d’unitats? Posa’n un exemple.

10  Què hem de fer per mesurar la superfície d’un camp 
de futbol? Quines unitats utilitzaries?

11  Quina magnitud hem d’utilitzar per mesurar la 
quantitat de matèria que té una substància? Amb quin 
instrument es mesura? Quina és la unitat en el Sistema 
Internacional? 

12  Quina és la unitat bàsica de 
temps en el Sistema  
Internacional? Quines altres  
unitats es poden utilitzar  
i quines són les equivalències?

13  Quins instruments utilitzaries per mesurar les 
magnituds de la massa i el volum? 

14  Digues si les següents unitats són de volum o 
capacitat:

a) cm3 c) mL

b) cL d) m3

15  Quin procediment seguiries per mesurar el volum d’un 
sòlid de forma irregular?

16  Quin procediment seguiries per mesurar el volum d’un 
líquid?

17  Què és una mesura indirecta? Posa’n algun exemple. 

18  Si 1 L d’aigua té una massa d’1 kg, quina és la densitat 
de l’aigua, expressada en kg/dm3? I expressada en 
g/cm3?

19  Si omples amb aigua una piscina de 150.000 L, quina 
és la massa de l’aigua continguda a la piscina? I si 
l’omples amb aigua de mar? Per resoldre aquest 
problema has de saber que la densitat del mar és: 
d = 1,03 kg/L. 

20  Calcula la densitat dels següents líquids sabent la 
massa que ocupen diferents volums. Expressa totes les 
densitats en g/cm3. 

Líquid Massa Volum Densitat

1 25 g 5,55 cm3

2 0,06 g 0,01 L

3 1.000 g 6,67 cm3

4 340 dg 0,03864 L
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ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT

1  Digues quins dels següents canvis han de ser estudiats 
per la Física i quins per la Química. 

a) El gel es fon i passa a ser aigua.

b) La benzina entra en combustió.

c) La farina, l’aigua i el llevat es transformen en pa.

d) L’aigua es transforma en vapor.

e) El ferro es fon i passa a ser líquid.

2  Quina diferència hi ha entre una hipòtesi i una teoria? 
Les dues formen part del mètode científic? 

3  Per a què serveix fer un disseny experimental? 

4  De les següents parelles de variables, quines són les 
dependents i quines les independents? 

a) Temperatura – Estat de l’aigua (líquid, sòlid o gas)

b) Quantitat d’oxigen a l’atmosfera – Altura

c) Hores d’estudi – Resultat de l’examen

d) Estat de forma – Dies que fas esport a la setmana

5  Quines de les següents paraules són un cos i quines un 
sistema material: aire, cantimplora, impressora, aigua, 
poma, llet, samarreta. Quina és la principal diferència 
existent entre uns i altres? 

6  Què són les propietats de la matèria? En què es 
diferencien de les magnituds? 

7  Quines són les propietats que serveixen per identificar 
inequívocament un tipus de matèria?  

8  De totes aquestes unitats, selecciona les que 
pertanyen al Sistema Internacional d’unitats: peu, 
metre, iarda, unça, quilogram, segon, estació de l’any, 
galó, litre. 

9  Completa la taula amb els factors que corresponguin a 
cada grup múltiple o submúltiple: 

Nom Factor

mil·li–

deca–

quilo–

deci–

hecto–

10  Quina diferència hi ha entre el canvi d’unitats quan 
utilitzem unitats de superfície i quan utilitzem unitats 
de longitud?  

11  Com mesuraries el volum d’una capsa de sabates? 

12  Omple aquesta taula amb les unitats de capacitat i 
volum que siguin equivalents: 

Volum Capacitat

1m3

1 mL

1 L

1 cm3

13  Expressa les següents mesures de temps amb les 
unitats que se t’indiquen: 

a) 4 dies en hores

b) 25.600 segons en dies

c) 15,70 hores en minuts

14  A quants segons equivalen les següents mesures de 
temps? 

a) 25 h

b) 45.805 ms

c) 209 min

15  A quants metres per segon equivalen els següents 
límits de velocitat? 

a) 120 km/h

b) 80 km/h

c) 50 km/h

16  Digues tres instruments diferents que pots utilitzar per 
mesurar la quantitat de matèria que conté un cos. 

17  Explica el procediment i les normes que has de seguir 
per mesurar correctament el líquid que hi ha en una 
proveta. 

18  Digues quins instruments utilitzaries per mesurar 
l’espai que ocupa un cos. 

19  Si et demanen que mesuris la densitat, quines mesures 
directes hauries de fer? 
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ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT

1  Justifica a partir de la teoria cinètica aquesta afirmació: 
«Tot i que els líquids i els gasos tenen la forma variable, 
els gasos tenen el volum variable i els líquids, 
constant». 

2  Agrupa els següents exemples segons l’estat de la 
matèria en què es trobin: sorra, vapor d’aigua, gel, 
metall, diòxid de carboni, fusta, aigua, butà, oli i 
alcohol. 

3  Tens una xeringa plena d’una substància; en prems 
l’èmbol, però no pots comprimir–la. En quin estat es 
troba la substància que hi ha a dins? 

4  La sorra és un sòlid o un líquid? Com ho podem 
comprovar? 

5  Què és el plasma? 

6  Quines són les dues característiques principals de la 
matèria que defineix la teoria cinètica? 

7  Indica a quin estat de la matèria pertanyen les 
següents propietats: 

a)  S’expandeixen i es comprimeixen. 

b)  La seva forma és variable, però el seu volum és 
constant.

c)  La seva densitat acostuma a ser la major de les 
densitats que tenen els diferents estats. 

d)  Es dilata en augmentar de temperatura. 

e)  Les seves partícules mantenen en tot moment la seva 
posició.

f)  La seva forma i el seu volum són variables. 

8  Indica a quin estat de la matèria i a quin moment del 
canvi d’estat correspon cadascun dels fragments de la 
següent gràfica. 

      Aigua

a)  Fragment blau 

b)  Fragment verd 

 c)  Fragment
vermell
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9  Dibuixa la gràfica que obtindries si comencessis a 
mesurar la temperatura d’un pot d’aigua a 20 ˚C  i 
paressis les mesures quan fes una estona que bull. 

10  Quines són les principals diferències entre l’ebullició i 
l’evaporació? 

11  Què és un canvi d’estat regressiu? Posa’n algun 
exemple. 

12  Quins canvis d’estat es produeixen a la temperatura de 
fusió? Per què podem dir que hi ha més d’un canvi 
d’estat que es dóna a aquesta temperatura?  

13  Explica, segons la teoria cinètica, què passa amb les 
partícules de la matèria quan es donen els següents 
canvis d’estat: 

a)  Passem de líquid a gas. 

b)  Passem de sòlid a líquid. 

14  Com podem saber que s’està produint un canvi d’estat 
només mirant un termòmetre? 

15  Completa les frases següents: 

a)  El pas de sòlid a líquid s’anomena  . 

b)  El pas de líquid a gas s’anomena  . 

c)  El pas de líquid a sòlid s’anomena  . 

d)  El pas de gas a sòlid s’anomena  . 

16  En quin lloc bullirà abans l’aigua, en un refugi de 
muntanya o en una casa al costat del mar? Justifica la 
teva resposta parlant de les pressions i els canvis 
d’estat.

17  Defineix els següents conceptes meteorològics: 

a)  Boira

b)  Neu

c)  Gebre

d)  Rosada

ESTATS DE LA MATÈRIA

REPÀS I SUPORT
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1  Explica com podem distingir un sòlid de la resta 
d’estats sense haver de recórrer a l’explicació de la 
teoria cinètica.

2  Completa aquesta taula amb les característiques que 
hi falten: 

Estat Característiques

Sòlids Forma constant

Líquids

Volum constant

Es comprimeixen poc

Gasos

S'expandeixen

3  Hi ha algun tipus de sòlid que es pugui expandir i 
comprimir? 

4  Un cristall líquid és un sòlid o un líquid? 

5  Classifica els següents cossos i sistemes materials 
segons siguin sòlids, líquids, gasosos o tinguin altres 
estats: Sol, aigua del mar, atmosfera, Lluna, Antàrtida i 
riu Amazones. 

6  Investiga si la teoria cinètica va ser elaborada per un 
sol científic i digues si aquest procés d’elaboració de 
teories és estrany dins de la física.

7  Quina diferència de comportament tenen les partícules 
d’un sòlid fred i d’un sòlid calent? 

8  A quin estat de la matèria corresponen aquestes 
partícules? Raona la teva resposta utilitzant la teoria 
cinètica. 

Fred Calent

9  De quina manera podem aconseguir que un cos o un 
sistema material canviï d’estat? Per a quins canvis 
necessitem escalfar? Per a quins necessitem refredar? 

10  Defineix:

a) Vaporització

b) Evaporació

c) Ebullició

11  Què és un canvi d’estat progressiu? Posa’n algun 
exemple.

12  Escriu on pertoqui els noms dels diferents canvis 
d’estat. 

Sòlid Líquid Gas

13  Explica quins canvis d’estat veus en aquesta gràfica i 
com els has identificat. 

T (°C)

t (min)
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0
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14  Per quin motiu, quan un sòlid està passant a líquid, la 
seva temperatura no puja encara que l’escalfem?

15  En una olla de pressió els aliments es cuinen abans 
que en una olla normal. Per què?

16  Explica què representa aquesta seqüència d’imatges, 
segons la teoria cinètica: 

17  Defineix els següents conceptes meteorològics: núvol, 
pedra, pluja, baf.

ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT
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ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT

1  Posa exemples de diferents cossos o sistemes 
materials que trobem en cadascun dels estats de la 
matèria. 

Sòlids Líquids Gasos

2  Què vol dir que un material és compressible? 

3  La sorra és una matèria sòlida, líquida o gasosa?  

4  Quina diferència hi ha entre el plasma, el cristall líquid i 
la resta d’estats de la matèria?  

5  Què és un estat d’agregació?

6  Com relaciona, la teoria cinètica dels gasos, el 
comportament de la matèria amb la seva estructura 
interna?  

7  Quina diferència de comportament tenen les partícules 
d’un sòlid i d’un líquid? 

8  A quin estat de la matèria corresponen aquestes 
partícules? Raona la teva resposta utilitzant la teoria 
cinètica. 

9  Per quin motiu sempre que volem manipular o agafar 
un líquid necessitem un recipient que el contingui? 
Raona–ho basant–te en la teoria cinètica de les 
partícules. 

10  Com podrem aconseguir que un cos o sistema material 
canviï d’estat?

11  Quin canvi d’estat es pot observar en aquesta gràfica? 
Com ho pots saber? De quina substància creus que es 
tracta? Per què? 
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12  Indica el nom dels següents canvis d’estat: 

a) De líquid a gas 

b) De sòlid a gas 

c) De gas a líquid 

d) De sòlid a líquid 

13  Explica quina vaporització està representada en aquest 
dibuix. Raona la teva resposta. 

14  Relaciona els canvis d’estat que es donin a la mateixa 
temperatura: 

Fusió Condensació

Vaporització Solidificació

15  Ordena aquestes imatges segons l’evolució d’un cos 
d’un estat sòlid a un gasós:  

 a) c) 

 b)  d) 

16  Quines diferències i semblances hi ha entre un núvol i 
la pluja? 

ESTATS DE LA MATÈRIA
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ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT

1  Què és un sistema heterogeni? Posa’n alguns 
exemples. 

2  Hi ha alguna similitud entre un sistema homogeni i una 
mescla homogènia? 

3  Què és una dissolució? Posa uns quants exemples de 
dissolucions que podem trobar en la nostra vida 
quotidiana.

4  Com podries distingir un col·loide d’una dissolució? 

5  Què significa que dos líquids són miscibles? Posa’n 
algun exemple.

6  Què significa que dos líquids són immiscibles? Posa’n 
algun exemple.

7  Per què utilitzem sabó per netejar el greix? Quina 
relació té amb les substàncies miscibles i immiscibles?

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

a) Sang

b) Boira

c) Xampú

d) Aigua amb gas

e) Refresc

f )  Gelatina

Mescla Col·loide

9  Quina eina escolliries per separar els components 
d’una mescla de sorra i còdols? Explica com separaries 
aquestes substàncies.

10  Quina diferència hi ha entre un material i una matèria 
primera? 

11  Quines són les principals matèries primeres? 

12  Què és el cicle dels materials? 

13  Dels envasos següents, quins hem de llençar–los al 
contenidor groc?

a)  Bossa de paper

b)  Bric de llet

c)  Llauna d’acer

d)  Ampolla de vidre

e)  Llauna d’alumini

f )  Restes de menjar

g)  Caixa de plàstic

h)  Electrodomèstics petits

i )  Bossa de plàstic

j )  Caixa de fusta

14  Quin és el procés de reciclatge del vidre? 

15  On es reciclen els residus orgànics? Quin procés es 
produeix en aquesta planta?

16  Quina de les dues opcions de tractament del rebuig és 
millor per al medi ambient: la incineració o un 
abocador?  Per què?

17  Completa aquest diagrama: 

Matèria

Col·loide

Mescla 
homogènia

Substància

Substància pura
Mètodes físics

Mètodes 

químics

Aspecte 

homogeni

18  Quins materials podem recuperar de cadascun 
d’aquests objectes quan els reciclem? 

a)  Envàs de plàstic

b)  Piles

c)  Restes orgàniques

DIVERSITAT DE LA MATÈRIA

REPÀS I SUPORT
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1  Uneix cada afirmació amb l’expressió corresponent: 

Dispersa la llum (efecte Tyndall). • 

És una mescla d’estany i coure. • 

Mescla amb les seves parts  
indistingibles a simple vista. • 

Component present  
amb menys proporció en una  

mescla homogènia. • 

• Solut

• Aliatge

• Dissolució

• Col·loide

2  Observa l’organització interna d’aquesta substància i 
indica quines oracions són verdaderes i quines són 
falses: 

a) Es tracta d’una substància pura.

b) Es tracta d’una mescla.

c) Es tracta d’un element químic.

d) És una mescla en què intervenen àtoms de tres 
elements diferents. 

e) És una mescla formada per diverses substàncies pures.

f ) Pot ser una dissolució. 

3  Classifica les següents substàncies segons siguin 
compostos  o substàncies simples: 

a) HCl c) H2O

b) O2 d) CO2

Compostos Substàncies simples

4  Es poden obtenir substàncies simples a partir de 
compostos? Com? Posa’n algun exemple.

5  Quan parlem de líquids immiscibles, de quins líquids 
parlem? Posa’n algun exemple. 

6  Com sabem quin dels dos components d’una 
dissolució és el solut i quin és el dissolvent? 

7  Què és una emulsió? Posa’n algun exemple. 

8  Explica en què es diferencia un aliatge d’una mescla 
homogènia. 

9  Què és l’efecte Tyndall? 

10  Quin mètode escolliries per separar els components 
d’una mescla de sorra i aigua? Per què? Quins 
instruments necessitaries per fer–ho?

11  Quina condició necessiten els líquids d’una mescla 
perquè els puguem separar amb un embut de 
decantació? 

12  Què és una cromatografia? 

13  Quina és la diferència entre una substància pura i una 
mescla homogènia? I quina és la seva similitud? 

14  Quin és el material que necessitem per fabricar una 
llibreta? I la matèria primera? Aquest material es pot 
aconseguir d’alguna altra manera? 

15  Per què el plàstic es considera un material sintètic si 
procedeix d’una substància natural?

16  Quins objectes es poden obtenir d’una matèria primera 
com els minerals? 

17  De quines primeres matèries surten cadascun 
d’aquests objectes? 

a) Paper de cuina e) Envàs de plàstic

b) Maó f )   Fil elèctric

c) Mampara de bany g) Rajola

d) Pintura

18  Marca a quin contenidor tiraries cada un dels següents 
productes:

a) Bric de llet d) Ampolla de cava

b) Peles de patata e) Tap de suro

c) Bossa de plàstic

Marró Verd Groc

ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT
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ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT

1  Al laboratori tenim quatre substàncies en diferents 
recipients que estan etiquetats amb les lletres A, B, C i 
D. No sabem en quin recipient hi ha cada substància,
però sabem del cert que es tracta de les substàncies
següents: aigua, etanol, ferro i sal.

S’han fet algunes mescles entre els diferents pots i 
s’han obtingut els següents resultats: 

–  Barrejant les substàncies dels pots A i B obtenim una
dissolució de dos líquids.

–  La separació de mescles entre A i B s’ha de fer per
destil·lació, i la substància B és la primera que
s’evapora.

–  Barrejant les substàncies dels pots A i D obtenim una
dissolució entre un líquid i un sòlid.

–  Barrejant les substàncies dels pots C i D obtenim una
mescla heterogènia.

–  Barrejant les substàncies dels pots A i C obtenim una
dissolució d’un líquid amb un sòlid que respon a una
separació magnètica.

Podries dir quina substància hi ha a cada recipient? 

2  Observa aquesta llista de productes d’ús comú i marca 
si són substàncies pures o mescles. 

Productes Substància pura Mescla

Vi

Sal

Sucre

Lleixiu

Aigua de l'aixeta

Fil de coure

Alcohol de 96 %

Refresc de cola

Maionesa

Bronze

Detergent en pols

Mina de llapis

Clau de ferro

Llet

3  Digues si les següents substàncies són heterogènies o 
homogènies:

a) Pizza

b) Cafè

c) Llet amb xocolata desfeta

d) Te

e) Suc de taronja sense colar

4  Quina és la diferència entre una dissolució concentrada 
i una de diluïda?

5  Quina substància és imprescindible perquè una 
emulsió es mantingui estable? 

6  Posa exemples de substàncies quotidianes que siguin 
col·loides. 

7  Quina és la propietat que permet separar els 
components d’una mescla d’aigua i oli? Quin mètode 
de separació utilitzaries? 

8  Tens una barreja de sorra i sucre. Quina de les dues 
substàncies és soluble en aigua? Com utilitzaries 
aquesta propietat per poder separar la barreja? Es 
podria utilitzar aquesta tècnica per separar llimadures 
de ferro i sorra?

9  Quina tècnica utilitzaries per separar la sorra de 
l’aigua? 

10  Quina és la diferència entre una substància simple i un 
compost químic? Formen part d’algun conjunt de 
matèria concret? 

11  Quina és la diferència principal entre un compost 
químic i una mescla heterogènia? 

12  Quins són els materials naturals? Posa’n alguns 
exemples. 

13  Digues si els següents materials són naturals o 
sintètics: 

a) Or

b) Bric

c) Plàstic

d) Plata

e) Vidre

f) Fusta

14  Quins materials podem obtenir d’una matèria primera 
com els animals? 

15  Què és reciclar? 

16  En què consisteix l’estratègia de les tres erres? 

DIVERSITAT DE LA MATÈRIA
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ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT

1  Quins són els dos efectes que poden aconseguir les 
forces?

2  Què vol dir que una força és una magnitud vectorial? 

3  Quin dels dos dinamòmetres utilitzaries per mesurar 
les forces següents?

Rang: 1 – 10 N

Precisió: 0,2 N

Rang: 0 – 2 N

Precisió: 0,05 N

F = 5,8 N 

F = 1,10 N 

F = 1,55 N 

F = 0,3 N 

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

a) Força pes d) Força que deforma

b) Força de fregament e) Força que estira

c) Força de tensió

5  Quina és la diferència entre un objecte rígid i un 
objecte plàstic? 

6  Quin és el valor de les constants d’elasticitat de les 
molles següents?

F (newtons) ΔL (cm) k (N/m)

F = 5,6 7

F = 1,2 1,6

F = 3,5 8,8

F = 6,0 10

7  Justifica quina d’aquestes dues forces resultants serà 
més gran. 

b)a)

F1 = 5 N

F2 = 8 N

R = 13 N

8  En la taula següent es posen de manifest les forces 
que estan rebent diferents blocs de fusta. Quins 
d’aquests blocs restaran en equilibri?

Bloc
Forçes cap a la 
dreta

Forçes cap a 
l’esquerra

1 F1 = 2 N, F2 = 3 N F3 = 5 N, F4 = 1 N

2 F1 = 3 N F2 = 1 N, F3 = 2 N

3 F1 = 3 N, F2 = 2 N F3 = 4 N, F4 = 1 N

9  Completa el següent quadre sobre aquestes forces. 

Quin tipus 
de força és?

De contacte o 
a distància?

Força suportada 
per un cable o 
una corda quan 
un cos estira el 
cable o la corda 
d'on penja.

Força amb què la 
Terra atrau els 
cossos.

Força que 
s’oposa al 
moviment.

10  Situa la potència, la resistència i el fulcre de les 
palanques de primer, segon i tercer grau. 

a)

b)

c)
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ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT

1  Quin és l’efecte de la força feta en cadascun dels 
casos següents sobre el bric?

20 N

2  Quina part del vector indica cadascun dels elements 
següents d’una força i què representen?

a) El valor

b) La direcció

c) El sentit

3  Quina similitud hi ha entre una balança i un 
dinamòmetre?

4  Digues si cadascuna de les forces següents té un 
efecte estàtic o dinàmic.

a) b) c) d)

5  Marca la casella corresponent segons si els materials 
són elàstics, plàstics o rígids: 

Material Elàstic Plàstic Rígid

Paper

Cable de coure

Plat de 
ceràmica

Plastilina

Pedra

Goma

6  Què representa la k, la constant d’elasticitat? En 
quines unitats del sistema internacional es mesura?

7  Explica de quina manera podem sumar tres forces 
concurrents que tenen direccions diferents. 

8  Quina diferència hi ha entre el pes i la massa? Digues 
en quines unitats es mesuren. 

9  Si les forces de l’exercici anterior fossin 
perpendiculars, i tinguessin els valors següents:  
F1 = 10 N, F2 = 6 N, quin valor tindria la resultant? 

10  Basant–te en aquesta imatge i en la composició de 
forces, explica per quin motiu els objectes sembla que 
pesin menys quan són a l’aigua.

11  Indica cap a quina direcció anirà la força de fregament 
en cadascun dels casos següents. 

a) Bicicleta movent–se cap a la dreta.

b) Pilota caient per l'aire.

c) Persona corrent endavant.

d) Armari desplaçant–se cap a l'esquerra per terra.

12  Quina millora ens aporten, les rodes, respecte de la 
força de fregament? 

13  Justifica en quin dels dos casos serà més petita la 
força que fem:

a) Arrosseguem una caixa per un pla vertical.

b) Arrosseguem una caixa per un pla inclinat.

14  Què ens enuncia la llei de la palanca? 

15  Si volem disminuir la pressió que fa un cotxe sobre 
una superfície, hem d’augmentar–ne la massa o la 
superfície de les rodes? 

20 N

20 N

a) b) c)



ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT

1  Què és una força? Quin tipus de magnitud és?

2  Quins dos elements d’un dinamòmetre hem de tenir en 
compte a l’hora de saber si és el més idoni per fer una 
mesura? 

3  Quin objecte fa la força en les situacions següents?

Situació Objecte que fa la força

La nevera subjecta 
els imants.

Una pilota cau a 
terra.

Una mà estira una 
goma. 

Una persona 
empeny un carretó.

4  Posa un exemple d’objecte rígid, un de plàstic i un 
d’elàstic. A continuació, indica quines similituds hi ha 
entre els objectes plàstics i els elàstics. 

5  Quina força hauries de fer per poder allargar les molles 
següents la distància indicada? 

F (newtons) ΔL (cm) k (N/m)

7 35

25 80

10 79

10 65

6  Què són les forces concurrents?

7  De quines d’aquestes forces resultants ens resultarà 
senzill trobar–ne el valor? Justifica la teva resposta. 

a)             b) 

8  Explica, mitjançant la força normal, per quin motiu, 
quan caminem per sobre d’un pont, no caiem al riu. 

9  Quin pes tenen les masses següents? 

Massa (kg) Pes (N)

75

30

45

80

50

10  Ordena les imatges següents segons representin 
imatges de major a menor fregament.

a)                b)  c)  

11  Per quin motiu la politja facilita l’aixecament de pesos?

12  Escriu la funció de cadascun dels punts següents d’una 
palanca. 

a) Fulcre

b) Potència

c) Resistència

13  Escriu en aquesta taula les diferents unitats de mesura 
de la pressió en funció de les seves equivalències amb 
els pascals. 

Unitats Equivalència amb els pascals 

1 = 101.300 Pa

1 = 100.000 Pa

760 = 101.300 Pa

14  On bullirà abans, l’aigua? Ordena els casos següents, 
segons l’aigua bulli de temperatures més baixes a més 
altes. 

a) Fogonet en un càmping a 1.800 m per sobre del nivell 
del mar. 

b) Cuina d’una casa de primera línia de mar. 

c) Cuina d’un refugi situat a 2.600 m per sobre del nivell 
del mar.

d) Cuina en una casa situada en un poble a 200 m per 
sobre del nivell del mar.
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ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT

1  Respon a aquestes preguntes relacionades amb el 
caràcter relatiu del moviment:

a) Una persona viatja en un tren que es mou a 200 km/h. A 
quina velocitat es mou el seient del davant respecte a 
aquesta persona?

b) En aquell moment, per una via paral·lela passa un tren 
d’alta velocitat que viatja en el mateix sentit, a 300 
km/h. Si aquest tren va tan ràpid, per què no ens sembla 
que va a una velocitat tan alta, sinó que fa l’efecte que 
ens està avançant a només 100 km/h?

2  Defineix els termes següents:

a) Posició.

b) Sistema de referència.

c) Trajectòria.

d) Espai recorregut.

e) Desplaçament.

3  Per què cal un observador per definir un moviment?

4  Si un cotxe recorre un tram de carretera ple de revolts, 
l’espai recorregut serà idèntic al desplaçament? Per 
què? Explica–ho amb una gràfica, també.

5  Defineix el terme velocitat i explica la diferència entre 
velocitat instantània i velocitat mitjana.

6  Completa el quadre següent:

Tipus de moviments i les seves característiques

Rectilini

Curvilini

7  Construeix una gràfica espai–temps i representa les 
sèries de dades següents:

a) Un cotxe que presenta moviment rectilini uniforme, 
amb una velocitat de 20 km/h. 
Pista: divideix els eixos en segments iguals, divideix l’eix 
del temps amb nombres consecutius del 0 al 5, i el de 
l’espai amb nombres del 0 al 100, però de vint en vint.

b) Quants quilòmetres haurà recorregut el cotxe al cap de 
5 h?

8  Defineix el terme acceleració i digues en quins tipus de 
moviment està implicat. 

9  Donada aquesta gràfica velocitat–temps, calcula els 
valors de l’acceleració en els punts que t’indiquem.

v (m/s)

t (s)0 4 8 12 16
0

5

8

10

20

Entre els segons 5 i 9. 

Entre els segons  11 i 15.

Entre els segons 17 i 20. 

10  Completa la següent taula: 

Un cos té un... Quan a sobre...

Hi actua una força que fa que 
augmenti o disminueixi el valor 
de la seva velocitat.

MCU

MRU

11  Ordena les rodes (verda, blava i vermella) segons girin 
de més a menys velocitat. 
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ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT

1  Per quin motiu diem que el moviment és relatiu?  

2  Viatgem en un tren que es mou a 200 km/h, mirant per 
la finestra. Per la via paral·lela en passa un altre com 
una exhalació i en direcció contrària, i fa un soroll 
terrible. Es tracta, però, d’un tren de mercaderies que, 
com a màxim, viatja a 100 km/h. Per què la sensació 
de velocitat és més gran que si ens avancés un tren 
d’alta velocitat?

3  En quin tipus de moviment podem dir que el 
desplaçament coincideix amb el recorregut?

4  Completa la següent taula amb les igualtats entre 
diferents unitats de velocitat. 

Unitat 1 Unitat 2

1 nus 1.852 m/h

1 mm/s km/h

60 km/h m/s

125 m/s km/h

2 Mach 680 m/s

5  Per quin motiu diem que la velocitat és una magnitud 
vectorial? Quins elements haurem de conèixer per 
definir–la bé? 

6  Classifica els exemples següents segons siguin casos 
de moviment rectilini uniforme (MRU) i de moviment 
circular uniforme (MCU). 

·  Moviment de la llum.

·  Gir de la Terra sobre si mateixa.

·  Gir del tambor d’una rentadora.

·  Moviment del so.

MRU MCU

7  Observa aquesta imatge i elabora’n la gràfica 
corresponent. 

5 m
2 s

10 m
4 s

15 m
6 s

s
t = 0

8  Fes la gràfica que representi l’evolució de la posició 
d’un mòbil en funció del temps, amb les dades 
d’aquesta taula. De quin tipus de moviment es tracta? 

Temps (s) Posició (m)

0 0

1 1

2 4

3 9

4 16

5 25

9  Defineix el període i la freqüència. Amb quin tipus de 
moviment els relacionaries?

10  Explica quin paper fan les forces en cadascun dels 
casos següents. 

 1)  El cotxe es posa en
moviment.

2)  El cotxe frena. 

1 2

3

3)  El cotxe modifica la
seva direcció.

11  Quins moviments permet transformar un mecanisme 
pinyó–cremallera? 



ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT

1  Què és un sistema de referència? 

2  Si viatgem en un autobús que va a 60 km/h, a quina 
velocitat veurem un llibre que hi ha al seient del 
davant?

a) A quina velocitat el veurà una persona que hi ha al 
carrer?

b) Si ens creuem amb un autobús que va a 40 km/h, a 
quina velocitat ens semblarà que va? 

3  Relaciona cada element amb la seva definició: 

								Posició	•

		Trajectòria	•

Espai	recorregut	•

	Desplaçament	•

4  És correcte dir que una carretera és de sentit únic? Per 
què?

5  Omple la taula següent: 

Moviment MRU MRUA MCU

Trajectòria

Velocitat

Acceleració

6  Completa la taula següent i fes–ne les gràfiques de 
posició respecte al temps i de velocitat respecte al 
temps del moviment. 

Temps (s) Posició (m) Velocitat (v)

0 0 0

1 2 4

2 8 8

3 18 12

4 32

5 50

7  Sabem que si un so i el seu rebot contra una paret ens 
arriben amb una diferència de 0,1 s en sentim l’eco. Si 
ens situem a 30 m d’una paret i cridem, quant de 
temps trigarà a arribar el rebot del so? En sentirem 
l’eco?  

8  A partir d’aquesta gràfica, omple la taula que 
t’adjuntem. De quin tipus de moviment es tracta? 

Temps (s) Posició (m)

0,5

1

3,5

5

x (m)

t (s)

0 1 2 3 4 5
0

5

10

15

20

25

9  A quina magnitud del MCU fa referència el temps de 
rotació de la terra?

10  Explica quin paper té cadascun d’aquests engranatges 
pel que fa a la transformació del moviment. 

11  Quina acció fan les forces en cadascun dels següents 
moviments?  

a) MRU

b) MRUA

c) MCU

b)a)

EL MOVIMENT
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•  Lloc que ocupa el mòbil en un
instant. 

•  Línia que descriu el mòbil en el
seu moviment.

•  Distància que recorre el mòbil al
llarg de la trajectòria.

•  Distància més curta entre la
posició inicial i la posició final.



ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT

1  Observa el cel nocturn i respon a les preguntes:

a) Com es distingeixen els planetes dels estels en 
observar–los al cel nocturn?

b) Quin nom reben les agrupacions d’estels que, vistes 
des de la Terra, formen figures que es poden reconèixer 
fàcilment?

2  Completa el quadre següent:

Astres i conjunts 
d’astres

Què són i com són

Nebuloses

Galàxies

Estrelles

Planetes

Satèl·lits

Cometes

Meteorits

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

4  Quin astrònom va proposar la teoria heliocèntrica? 
Quin va ser el primer matemàtic que va inventar i va 
utilitzar un telescopi per observar l’Univers?

5  Explica les diferències entre astronomia i astrologia.

6  Com es va formar l’Univers?

7  Per què no són útils les unitats de longitud que 
utilitzem per a les distàncies en la nostra vida 
quotidiana (per exemple, el metre i el quilòmetre) quan 
les intentem aplicar a l’Univers? Quines unitats de 
mesura hauríem d’utilitzar i a què equivalen?

8  Respon a les preguntes següents sobre els planetes:

a) Quins planetes del sistema solar són gasosos? 

b) Quins són els planetes rocosos? 

c) Quins són els dos planetes més grans? 

d) Quins són els dos més petits? 

e) Quins dos planetes són els «veïns» de la Terra?

9  Explica la diferència entre els moviments de rotació i 
translació que fan els planetes del sistema solar.

10  Quins moviments fa la Lluna i al voltant de quin astre?

11  Completa el quadre següent: 

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
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ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT

1  Digues el nom dels cossos celestessegüents:

a)   b)

c)

2  Quin és el model d’Univers que et mostrem a la 
imatge? Com explica el moviment retrògrad dels 
planetes? 

Mercuri

Saturn

Sol

Venus

Lluna
Terra

Mart

Júpiter

3  Quina és la principal diferència entre el model 
heliocèntric i tots els anteriors? Com explica el 
moviment retrògrad d’alguns planetes?

4  La segona llei de Kepler diu que els planetes es mouen 
a velocitat areolar constant. Què significa això?

5  Quina és la força que manté la Lluna orbitant al voltant 
de la Terra? Si hi és atreta, per quin motiu no cau sobre 
nostre?

6  A mesura que un cos s’allunyi de la Terra, el seu pes 
augmentarà o disminuirà? Explica per quin motiu 
passa això. 

7  Completa la taula enumerant quins són els instruments 
que podem utilitzar per observar l’Univers  
i explicant–ne les principals característiques. 

Instruments Característiques

8  Completa aquest text sobre els cossos celestes de 
l’Univers. 

L’Univers està format per  , com per 
exemple la   . Aquestes, al seu temps, 
estan formades per ,  i 
cúmuls estel·lars. Un exemple d’estrella que tenim proper 
és el   . 

9  Completa aquesta taula: 

Distància equivalent

1 unitat astronòmica

1 any llum

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

11  Quins són els períodes de rotació i de translació de la 
Terra?

12  Per quin motiu sempre veiem la mateixa cara de la 
Lluna?



ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT

1  Hi ha algun objecte celeste que veiem al cel que no es 
mogui en tota la nit? 

2  Quines característiques té el model d’Aristòtil? 

3  Quina relació té el moviment retrògrad dels planetes i 
el model d’Aristòtil?

4  Què són el periheli i l’afeli?

5  Completa la taula següent:

Esquema Llei de Kepler

C

D

B

A

Periheli Afeli

Planeta

Sol

6  Per quin motiu tant la Lluna com una poma són atretes 
per la mateixa força gravitatòria, però una no cau 
sobre la superfície de la Terra i l’altra sí?

7  Digues què explica aquesta imatge sobre la força 
gravitatòria. 

d

M

2 M

2 M

M

M

2 M

8  Omple aquest quadre amb el pes que tindran diferents 
cossos amb la informació que et donem. 

Massa (kg) Situació
Atracció 

gravitatòria
Pes (N)

3 Terra 9,8

5 Terra 9,8

8 Mart 3,8

3 Mart 3,8

5 Lluna 1,6

9 Lluna 1,6

9  De quina manera van descobrir els astrònoms que 
l’Univers s’expandeix?

10  Defineix els conceptes següents:

Cossos celestes Definició

Estrelles

Asteroides

Cometes

Satèl·lits

Planetes

11  Calcula els equivalents d’aquestes distàncies en km: 

a) 2 UA

b) 0,5 anys llum

c) 1,5 UA

d) 2 anys llum

12  Què és el pla de l’eclíptica? 

13  A què són degudes les estacions de l’any? 

14  Quina és la força que produeix les marees? 
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ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT

1  Explica les característiques de l’energia. 

2  Quina energia cinètica posseeix una bola de tennis de 
65 g que se serveix a una velocitat de 200 km/h?

3  Quina energia potencial posseeix un cos de 15 kg que 
es troba elevat a 5 m de terra? 

4  D’on procedeix l’energia que utilitzes per córrer, 
pensar i, en general, desenvolupar les activitats de la 
vida diària? 

5  Què és l’energia? D’on prové?

6  Quin tipus d’energia és capaç de transmetre’s a través 
del buit? Explica on podem trobar aquest tipus 
d’energia i què aporta a la nostra vida. 

7  Completa la taula següent, que fa referència a les fonts 
d’energia:

Font 
d’energia

Renovable
No 

renovable

Urani

Carbó

Vent

Salt d’aigua

Sol

Gas natural

8  Completa les oracions següents: 

a) L’energia solar arriba a la Terra en forma d’energia 
 . 

b) L’energia eòlica es transforma en energia elèctrica a les 
  , mitjançant 

uns dispositius anomenats  . 

c) L’aigua embassada a una certa altura posseeix energia 
  . En moviment, té energia 
 . 

d) A les centrals nuclears s’utilitza l’energia nuclear dels 
 . 

e) Els    permeten transformar 
l’energia solar en energia elèctrica. 

9  Comenta la fotografia següent des del punt de vista de 
l’energia. Fes servir els coneixements que has adquirit 
en aquesta unitat.

L’ENERGIA
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L’ENERGIA
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ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT

1  Què és l’energia? Quina és la manera de detectar–la?

2  Explica quina és la relació de la massa i la velocitat 
amb l’energia cinètica. Pots utilitzar–ne la fórmula per 
fer–ho. 

3  Completa aquesta taula amb la informació que falta. 

Origen Tipus d’energia

4  Què calcula el rendiment? 

5  Escriu a cada imatge la característica de l’energia que 
li correspon: 

Transforma; transporta; transfereix.

         a)

         b)

         c)

6  Quines maneres tenen els cossos d’intercanviar 
energia? Per què es caracteritza cadascuna?

7  Distribueix les fonts d’energia següents en aquesta 
taula, segons siguin renovables o no: carbó, Sol, petroli, 
biomassa, vent, gas.

Fonts renovables Fonts no renovables

8  Explica en aquest esquema quins són els principals 
punts de la transformació de l’energia d’un 
combustible amb energia elèctrica. 

El moviment de la turbina es 

transmet a un generador.

Vapor 

d'aigua

9  Quines maneres tenim d’aprofitar l’energia del vent?

10  Explica els principals impactes ambientals de l’energia 
nuclear.

11  Observa aquest gràfic i respon a les preguntes 
següents:

Consum final d'energia a Espanya (2013).

Renovables  
6,3 %

Carbó  
1,6 %

Petroli  
51,0 %

Gas natural  
17,7 %

Electricitat  
23,4 %

a) De quina font prové l’energia més consumida a 
Espanya durant el 2013? 

b) L’ús de les fonts d’energia renovable és majoritari? 

c) Quin és el consum total de fonts d’energia no 
renovables?



ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT

1  D’on prové l’energia interna d’un cos?

2  Un cotxe de joguina de 10 grams està anant a 2 m/s en 
un primer pis, situat a 4,5 metres d’alçada respecte el 
terra. Calcula l’energia potencial, la cinètica i la 
mecànica que té. 

3  Defineix els tipus d’energia següents: 

a) Energia elèctrica.

b) Energia radiant.

c) Energia mecànica. 

d) Energia nuclear. 

4  Quines energies identifiques en aquests processos? 

a) La llum del Sol irradia una placa solar, que produeix 
electricitat. Connectem una bombeta al corrent elèctric. 

b) La transformació d’energia que es produeix en una 
central hidroelèctrica situada al costat d’un pantà. 

5  Quina relació hi ha entre la força i la distància en la 
qual s’aplica i el treball? 

6  Escriu el rendiment d'aquestes situacions: 

Situació Rendiment

Una bombeta tradicional només pot 
transformar, en forma de llum, 5 J de 
cada 100 que consumeix. 

Un cotxe que consumeix 100 J és 
capaç de transformar–ne 25 en 
energia cinètica. 

Una central tèrmica consumeix 100 J 
d’energia, dels quals 70 són 
transformats en calor.

7  Escriu de quina manera s’està intercanviant l’energia 
en les situacions següents:

a) Quan situem un recipient sobre el foc de la cuina per 
escalfar–lo.

b) Quan exercim una força per estirar la corda d’un arc.

c) Quan empenyem un carretó sobre una superfície. 

d) Quan un glaçó d’un vas es desfà.

8  Relaciona cadascuna de les característiques de 
l’energia amb les imatges que les representen: 

Es conserva Es pot emmagatzemar

Es transporta Es transforma

a)

c)               d)

9  Quines fonts d’energia representa aquest gràfic? Amb 
la informació que et donem, argumenta si són 
renovables o no. 

200-250 anys
Carbó

Urani

Gas 

natural

Petroli

70-90 anys

60-80 anys

40-50 anys

10  Com funciona la central tèrmica de cicle combinat? En 
què es diferencia respecte de les altres?

11  Quin impacte ambiental tenen els combustibles?

12  Completa la taula següent amb els principals impactes 
ambientals de les energies renovables. 

Energia solar Energia eòlica

Energia geotèrmica Energia hidràulica

L’ENERGIA
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ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT

1  Pot tenir calor un cos? I pot cedir–la a un altre? Raona 
les respostes.

2  Uneix amb fletxes d’acord amb les característiques de 
l’absorció o cessió de calor.

• 	Augment	de	l’energia
interna.

• 	Disminució	del	moviment
de les partícules.

• 	Disminució	de	la
temperatura.

• 	Augment	del	moviment
de les partícules.

• 	Disminució	de
l’energia interna.

• 	Augment	de	la
temperatura.

Absorció	de	calor			•

Cessió	de	calor			•

3  Efectua les conversions d’unitats següents:

a) 100 cal en J.

b) 100 J en cal.

c) 400 cal en kJ.

4  Defineix temperatura i explica quina relació té amb la 
calor.

5  Per mesurar la temperatura s’empren els termòmetres. 
Però, què mesura un termòmetre de mercuri?

6  Què s’observa en la il·lustració següent?

7  Efectua les conversions d’unitats següents:

a) 100 °C a °F. 

b) 100 °F a °C.

c) 37 °C a K.

8  Digues quina d’aquestes expressions és la correcta i 
explica’n el perquè:

a) Dos	objectes	que	es	troben	en	una	mateixa	habitació
no poden estar a diferent temperatura.

b) Dos	objectes	que	es	troben	en	una	mateixa	habitació
no poden estar a diferent temperatura indefinidament.

9  Per què s’eleven els globus aerostàtics d’aire calent?

10  Escriu el nom de la transformació:

Estat inicial Transformació Estat final

Sòlid Líquid

Sòlid Gasós

Gasós Líquid

Líquid Gasós

Líquid Sòlid

11  Què és la sensació tèrmica?

TEMPERATURA I CALOR
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TEMPERATURA I CALOR
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ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT

1  Una persona troba un cos fred i l’altra el troba calent. 
Pot passar, això, si el cos està a una mateixa 
temperatura? 

2  Quina relació podem trobar entre la temperatura d’un 
cos i la seva energia interna? 

3  Digues quines són les dues unitats principals per 
mesurar la calor. 

4  Si aquesta tassa està a 25 ºC i el te està a 90 ºC, què 
passarà en el moment que representa aquesta imatge? 
Com es diu aquest fenomen? 

5  Per quin motiu es deixa una separació entre els rails 
de les vies d’un tren durant la seva construcció?   

6  Explica per quin motiu es pot haver trencat la roca de 
la imatge. 

7  Completa la taula transformant les temperatures 
següents a les diferents escales.

Escala Kelvin 
(K) 

Escala Celsius 
(ºC)

Escala 
Fahrenheit (ºF)

273

15

56

8  Completa aquesta taula especificant quins són els 
passos que hem de fer per construir un termòmetre. 
Situa els dibuixos en ordre cronològic, segons 
correspongui a cada pas i fes–ne l’explicació adient. 

0

50

100

0

0

100

a)

b) d)

c)

Ordre Dibuix Explicació

1

2

3

4

9  Si un material té una calor específica alta, com 
reaccionarà amb un augment de temperatura? 

10  De què depèn la variació de temperatura d’un cos?

11  Quina propagació de la calor representa aquesta 
imatge? Explica com és la circulació de l’aire de nit.

Aire calent

Aire fred 

Dia



ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT

1  Si agafem una cullera de fusta i una de ferro d’un 
calaix, notarem més freda la de ferro. Estan a la 
mateixa temperatura? 

2  Observa aquesta imatge i justifica quina de les dues 
corbes representa una temperatura més elevada.

Ec

T

T1

T2

3  Per quin motiu quan deixem una tassa amb aigua 
calenta sobre una taula, aquesta aigua s’acaba 
refredant? 

4  Podem tenir equilibri tèrmic amb un sol cos? 

5  Dibuixa en aquesta taula la situació de les partícules 
segons els seus estats i la seva temperatura. 

Fred Calent

Estat 
sòlid

Estat 
líquid

Estat 
gasós

6  Què passa amb el volum dels cossos quan n’augmenta 
la temperatura? Tots es comporten igual?

7  Explica el funcionament d’aquests dos termòmetres. 

a) Termòmetre digital.

b) Termòmetre de dilatació.

8  De quina manera podem passar de ºF a ºC? I de ºC a K?

9  Per quin motiu si escalfem la mateixa massa 
d’aquestes dues substàncies durant el mateix temps 
assoleix temperatures diferents? 

Aigua 

(més 

quantitat)

10 minuts 

després

10 minuts 

després

Aigua

Oli

Oli

m = 200 g 

T = 20 °C

m = 200 g 

T = 50 °C

m = 200 g 

T = 20 °C

m = 200 g 

T = 70 °C

10  Quina relació té la calor latent amb els canvis d’estat?

11  Completa aquesta taula amb les principals 
característiques de les diferents maneres de propagar 
la calor: 

Propagació 
de la calor

Descripció

En quin estat de 
la matèria 
predomina 

aquesta 
propagació?

Conducció

Convecció

Radiació

TEMPERATURA I CALOR
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ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT

1  Defineix els conceptes següents:

a) Ona.

b) Freqüència.

c) Longitud d’ona. 

e) Llum.

f) Ull.

g) Orella.

d) So.

2  Per quins medis es pot transmetre el so? Si fem el buit 
en una habitació, hi podríem sentir alguna cosa?

3  Quina és la unitat de la longitud d’ona en el sistema 
internacional? Per què s’utilitza la mateixa unitat per a 
l’espai recorregut per un objecte mòbil, per exemple? 

4  Omple els buits de les frases següents:

a) La intensitat és la quantitat d’   que arriba 
a la nostra   per unitat de temps.

b) El   està determinat per la freqüència del so.

c) El timbre és la qualitat que ens permet distingir 
  de la mateixa   i el mateix 

to produïts per dues fonts sonores diferents.

5  Relaciona cada concepte amb la seva definició:

										Eclipsi	•	

			Color	pigment	•	

Ona	•	

	Espectre	visible	•	

		Cristal·lí	•	

	Mirall	còncau	•	

•	 	Color	basat	en	la	llum	reflectida	
pels pigments aplicats a la 
superfície dels objectes.

• 	Lent	de	l’ull	que	permet
enfocar objectes situats a
diferents distàncies. Contribueix
a refractar la llum que entra a
l’ull i la projecta sobre la retina.

• 	Regió	de	l’espectre
electromagnètic que és captat
per l’ull humà.

• 	Fenomen	visual	en	què	un
astre s’amaga de manera
parcial o total, perquè s’hi
interposa un altre que
n’impedeix	la	visió.

• 	Forma	de	propagació	d’energia
d’un punt a un altre de l’espai,
que no va acompanyada d’un
desplaçament de matèria.

• 	Cos	opac,	amb	una	superfície
esfèrica llisa i polida que
reflecteix la llum i produeix
imatges distorsionades.

6  Escriu un informe de deu o dotze línies sobre la llum. 
Inclou–hi la definició, els medis pels quals es propaga, 
la velocitat i els fenòmens de reflexió i refracció.

7  Explica en què consisteixen els fenòmens relacionats 
amb cada objecte de la taula i quines aplicacions 
pràctiques tenen en la vida quotidiana.

Objectes relacionats amb la llum

Miralls

Lents

8  Explica la diferència entre els conceptes següents: 

a) Eco	i	reverberació.

b) Reflexió	i	refracció.

c) Lents convergents i lents divergents. 

d) Cossos transparents i cossos translúcids. 

LLUM I SO
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LLUM I SO

REPÀS I SUPORT

9 FITXA 2

ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT

1  Quan es produeix una ona? 

2  Utilitza aquesta imatge per descriure quina és la 
principal diferència entre les ones de la llum i les 
del so. 

Buit 

3  Defineix les següents característiques de l’ona: 

a) Amplitud.

b) Longitud d’ona. 

c) Freqüència.

4  Indica quina d’aquestes ones té més energia i quina té 
més intensitat. Justifica la teva resposta. 

a)

b)

c)

5  Explica el procés que ens permet transformar una ona 
sonora en el so que sentim.

6  Quines són les freqüències de so que podem escoltar 
els humans? Com sentirem els sons amb les 
freqüències més baixes? I els que les tenen més altes? 

7  Què ens permet reconèixer veus de diferents persones 
que puguin tenir la mateixa intensitat o el mateix to? 

8  L’espectre solar és el mateix que l’espectre 
electromagnètic? Per què?

9  Indica quines d’aquestes imatges mostren emissors 
primaris i quines, emissors secundaris. 

a) 

  b) 

c) 

10  Quins són els colors complementaris?

11  Com ens veurem si ens mirem en un mirall pla? I en un 
mirall convex?

12  Quines són les aplicacions més comunes de la reflexió 
del so? 



ACTIVITATS DE REPÀS I SUPORT

1  Com pots demostrar que una ona transporta energia, 
però no matèria? 

2  Situa els principals elements que caracteritzen una ona 
en aquesta representació. 

t

x

3  Omple els buits d’aquesta definició:

El so és una vibració de    o de les 
  d’un medi que es propaguen. 

L’interpretem gràcies al receptor que les reconeix i les 
interpreta, que és   i    .  

4  Relaciona les principals característiques dels objectes 
amb la seva capacitat d’absorbir llum. 

  Transparent • 

     Translúcid • 

       Opac • 

•  Color basat en la llum reflectida 
pels pigments aplicats a la 
superfície dels objectes.

•  Lent de l’ull que permet
enfocar objectes situats a
diferents distàncies. Contribueix
a refractar la llum que entra a
l’ull i la projecta sobre la retina.

•  Regió de l’espectre
electromagnètic que és captat
per l’ull humà.

•  Fenomen visual en què un
astre s’amaga de manera
parcial o total, perquè s’hi
interposa un altre que
n’impedeix la visió.

•  Forma de propagació d’energia
d’un punt a un altre de l’espai,
que no va acompanyada d’un
desplaçament de matèria.

•  Cos opac, amb una superfície
esfèrica llisa i polida que
reflecteix la llum i produeix
imatges distorsionades.

5  Quina és la diferència entre la intensitat i el timbre 
d’un so? 

6  Quines mesures tenim per lluitar contra la 
contaminació acústica? 

7  Com sabem quines són les radiacions 
electromagnètiques que tenen més energia? 

8  Completa aquesta taula amb els colors primaris i 
secundaris corresponents. 

Colors de la llum Colors del pigment

Primaris Secundaris Primaris Secundaris

9  De quin color són els objectes que reflecteixen i 
absorbeixen les següents combinacions de llum? 

a) b)

c) d)

10  Quina diferència hi ha entre l’ombra i la penombra? 

11  Quan un raig de llum es reflecteix en una superfície 
plana, en quin punt podem trobar–hi el focus? 

12  Per quin motiu, quan la llum passa per un cos de vidre, 
canvia la seva direcció? 

13  Quin problema té un ull miop? 

LLUM I SO

REPÀS I SUPORT

9 FITXA 3


	Repàs i Suport 01
	Repàs i Suport 02
	Repàs i Suport 03
	Repàs i Suport 04
	Repàs i Suport 05
	Repàs i Suport 06
	Repàs i Suport 07
	Repàs i Suport 08
	Repàs i Suport 09
	Página en blanco



