
ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ D’ESTIU 

FÍSICA I QUÍMICA 3 ESO 

 

 

Aquestes activitats s’han de presentar el dia de l’examen de recuperació (dia 1 de setembre). 

IMPORTANT: 

Les activitats s’han de presentar en un dossier tenint cura de  les faltes d’ortografia i de la presentació.  

La realització correcta d’aquestes activitats serà suficient per aprovar l’assignatura, aquells alumnes que vulguin 

obtenir més d’un aprovat hauran de fer l’examen corresponent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITATS UNITAT 1 

1.- La relació entre la massa d’una substància i el volum que ocupa és la ______________        

2.- L’element que s’utilitza per fer filaments en les bombetes és el _____________ 

3.- Quan un metall té la capacitat de deformar-se en fils diem que és _____________                     

4.- Quan un metall té la capacitat de deformar-se en làmines diem que és ____________              

5.- La industria que  recupera els metalls a partir dels minerals s’anomena _________________ 

6.- Els metalls que podem trobar a la natura en estat pur es diuen ____________ o ___________  

7.- Quin element s’extreu de la bauxita ______________ 

8.- El mercuri s’extreu de ________________ 

9.- El coure s’extreu de ________________ 

10.- Tractar un material per tal de recuperar les seves propietats originals  i tornar a donar-li les mateixes aplicacions  

és __________________  el material. 

11.- Canviar les propietats dels materials mitjançant l’ús de les mans o de maquinària senzilla és _______________ 

12.- La mescla d’un metall amb un altre metall o no metall és un __________________ 

13.- L’aliatge amb el qual es fan els imants és el _________________ 

14.- L’aliatge de coure i  zinc és el ______________ 

15.- El bronze és un aliatge de coure i  _____________  

16.- L’aliatge  de ferro i carboni és  ______________ 

17.- Les estructures gegants obtingudes per la unió de moltes unitats petites s’anomenen ____________ . Cadascuna 

d’aquestes unitats petites s’anomena ______________ 

18.- El raió va ser descobert per ________________. 

19.- El raió és una fibra semblant a la _____________ 

20.- De quina part del vegetal s’extreu l’espart? ______________ 

21.- Quina fibra d’origen mineral està prohibida per la seva toxicitat?  ______________ 

22.- Quin és l’origen del tergal?  _________________ 

23.- Els polímers que quan s’escalfen s’estoven i quan es refreden recuperen les seves propietats originals 

s’anomenen _________________. 

24.- Els polímers que un cop se’ls ha donat una forma, aquesta no es pot canviar són els ____________.  

25.- Per què els vidres dels cotxes, dels vagons de tren o dels aparadors d’algunes botigues  no es trenquen 

fàcilment i quan ho fan les partícules queden retingudes i no s’escampen?______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

26.- Què és l’amiant? Busca Informació i fes una redacció de 5 línies. 



ACTIVITATS UNITAT 2 

1.- TAULA PERIÒDICA  

- 

Com s’anomena la primera família? __________________________ I la segona ?_______________________ 

 I la 15? ____________________  I la 17?____________________                I la 18? _______________________ 

2.- Escriu sobre la taula periòdica els símbols dels elements de les famílies següents: 

a) metalls alcalinoterris    B) família del bor         c) família del nitrogen                 d) família dels halògens 

3.- Indica a quina família pertany cadascun dels elements: 

a) sodi ______________  

b) clor _______________ 

c) alumini _______________ 

d) germani _______________      

 e) fòsfor _______________ 

f) estany ______________ 

g) argó _______________ 

h) indi __________



4.- Completa la taula amb el símbol o nom del símbol que correspongui: 

potassi  Ni  Molibdè  Tl  

Crom  Mg  Osmi  Y  

Or  Ru  Poloni  As  

Platí  Hf  Àstat  Rn  

rodi  Hg  zirconi  Re  

 

5.- Quin és l’element? 

a) yellow solid used in ancient matches _____________   c) latin name is plumbum ____________________ 

b) most abundant gas in atmosphere _______________   d) metal found in shells and bones ____________ 

6.- a)Quines partícules subatòmiques es troben al nucli? ____________________________________ 

b) Un àtom que ha guanyat un electró és un _____________________ 

c) D’on prové la paraula átom? __________________  Què significa? ____________________ 

Qui i quan la va introduir? __________________________________________________________ 

d) Identifica les següents estructures:                               

 

_______________    _____________________ 

7.- a)  Es pot datar una roca per mètode del C 14? ______________   Per què? ____________________ 

____________________________________________________________________________________   

b)  Relaciona les dues columnes: 

Demòcrit i Leucip  ____                   1.- Va descobrir la radioactivitat artificial 

Becquerel_____                                2.- Pare de la taula periódica moderna 

Mendeleiev _____                             3.- Va introduir el terme àtòm 

Truman_____                                    4.- Va descobrir la radioactivitat 

Irene Curie _____                             5.- President dels Estats Units quan es va llençar la bomba atòmica. 

 



8.-  Insert the missing information in the following table: 

 

9.-   Respon a les següents preguntes: 

1. Quan es va llençar la 1ª bomba atòmica? _______________ 

2. En quina ciutat va caure la segona bomba atòmica? ____________ 

3. Què demanaven els supervivents més greus de les bombes atòmiques? __________  

4. Com s’anomenaven les persones que van sobreviure als bombardeigs? ________________  

5. Quin nom rebia l’avió que va llençar la primera bomba? ___________________ 

6. On estan situades les centrals nuclears a Catalunya? ____________________________________ 

7. De quina manera va intervenir Einstein en el projecte Manhatam?_______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

8. Com va fugir Enrico Fermi d’Itàlia?___________________________________________________ 

9. De quins elements radioactius estaven fetes les bombes atòmiques ? ____________________________ 

10. En quina capital europea es trova l’Atomium?_______________________________  

10.-Completa el quadre amb la informació demanada: 

 FISSIÓ FUSIÓ 

Què és?  

 

 

 

Avantatges  

 

 

 

Inconvenients  

 

 

 

11.-a) Biografia de Marie Curie. (10 línies). Afegeix-la al final del dossier. 

b) Procés de generació d’energia elèctrica en una central nuclear. Fes un dibuix explicatiu. Afegeix-lo al final del 

dossier. 

 



ACTIVITATS UNITATS 3 I 4 

1.- Separa les substàncies següents en pures o mescles : 

Or, granit, oxigen, clor, plom, plata, aigua destil·lada, alumini, alcohol del 100%, ferro, sal, mató, hidrogen, suc 

de taronja, llet. 

Substàncies pures: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Mescles: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2.- Els següents models moleculars corresponen al sofre, clor i coure, identifica’ls: 

 

3.- L’àcid nítric, HNO3, és un element o un compost? __________per què? __________________  

_______________________________________________________________________________ 

 I el clor, Cl2? _________ Per què? __________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

 

4.-   Respon les següents preguntes :  

 

a) L’aigua mineral és una substància pura?. _______  I l’aigua destil.lada? 

 

 

b) Per què no fan el mateix gust totes les aigües minerals?  

 

 

 

 

 

 

 

 



5.-Indica si els següents diagrames representen substàncies pures o mescles (els àtoms estan 

representats per esferes diferents quan es tracta de diferent tipus d’àtoms):  
 

 

A:    B:    C:    

D:     E: 

6.-  Dibuixa les estructures de les xarxes: IÒNICA i METÀL·LICA 

 

 

 

 

7.- Entre les substàncies següents Cl2, C diamant, Fe, i KBr, assenyala: 

a)       Quina tindrà el punt de fusió més baix 

b)       Quines formen cristalls 

c)       Quines condueixen el corrent elèctric en estat sòlid 

d)       Quines són solubles en aigua 

8.- Classifica les situacions següents en canvis físics o químics: a) Congelació de l’oli b) Dissolució de sal en aigua 

c) Evaporació d’un perfum. d) La fotosíntesi de les plantes. e) Butà cremant-se en una estufa 

Canvi físic                                                                               canvi químic 

 

 

 

 

9.- Iguala les reaccions químiques següents: 

 a. ____Cu + ____O2 → ____CuO 

 b. ____H2SO4 + ____ NaOH → _____ Na2SO4 + ____ H2O 

 c. ____ C2H2 + _____ O2 →____ CO2 + _____ H2O 

 d. ___Al + ___ HCl → ___AlCl3 + ___ H2 



10.- El gas dinitrogen reacciona amb el dihidrogen de l’aire per donar una nova substància gasosa anomenada 

amoniac. Amb 56 g de dinitrogen s’obtenen 68 g d’amoniac. 

a) Quins són els reactius?  I els productes? 

 

b) Escriu la representació d’aquesta  reacció. 

 

 

c) Calcula els grams de dihidrogen que reaccionen. 

 

 

d) Quina llei has tingut en compte per trovar la resposta anterior? 

 

11.- Formula les següents substàncies: 

a) Hidròxid de ferro (II)  ________ 
b) Heptaòxid de diclor  _________ 
c) Diòxid de plom __________ 
d) Hidròxid de sodi _____________ 
e) Òxid de cobalt (III) ___________ 
f) Òxid d’argent ______________ 

12.- Anomena els següents compostos: 

 IUPAQ Stock 

CuO   

Al2O3   

Ni(OH)2   

KOH   

Au2O   

I2O5   

 

13.- Activitat 4.4 de la pàgina 92 del llibre. Copia l’enunciat. 

14.- Activitat 4.5 de la pàgina 92 del llibre. Copia l’enunciat. 

15.-  Activitat 4.10 de la pàgina 95 del llibre. Copia l’enunciat. 

16.- Activitat 4.11 de la pàgina 95 del llibre. Copia l’enunciat. 



 

 

 


