
 
DOSSIER RECUPERACIÓ FISICA I QUIMICA 3 ESO 

 
 

SETEMBRE 2016 
 

                                                    
 
 
 
 

Els alumnes suspesos han de lliurar obligatòriament totes les activitats el dia de  

l'examen de recuperació de setembre. 

 

 

 

La nota de recuperació de la materia: 50%  nota de l'examen de setembre  i  50% 

nota dels deures lliurats al setembre, sempre i quan en cadascú d’aquests apartats 

la nota sigui igual o superior a 3.  

Les preguntes de l’examen seran extretes del dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM: 

 

CURS: 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNITAT 1 TOT ÉS QUÍMICA 

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

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

3.- La industria que  recupera els metalls a partir dels minerals s’anomena ___________ 

4.- Els metalls que podem trobar a la natura en estat pur es diuen ________________ 

5.- El coures’extreu de ________________ 

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

____________________  

 

7.- L’aliatge amb el qual es fan elsimants és el _________________ 

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

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

Cadascuna d’aquestes unitats petites s’anomena ______________ 

10.- El raió va ser descobert per ________________. 

11.- Quins són els components del vidre? __________________________________________  

____________________________________________________________________________  

12.- Un material que no pot ser degradat per la natura diem que és  ______________________  

13.- Quina és la composició de tetrabrik? __________________________________________   

14.- La cerámica es pot reciclar? ________ Què es fa amb les restes de cerámica? 

______________________________________________________________________  

15.- De quin material es tracta si diem que és sòlid, amb estructura amorfa, molt lleuger, aillant tèrmic i 

elèctric, i amb gran resistència? ____________________ 

16.- Quin teixit és més perillós per a la nit de Sant Joan? ______________ Per què?  

_____________________________________________________________________  

17.- Quina diferència hi ha entre reciclar un material i reutilitzar-lo? Posa un exemple on quedi clara aquesta 

diferència? 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

18.- La part del mineral d’on s’obté un metall s’anomena ______________ i la part del mineral que no és 

útil per extreure un metall s’anomena _________________  

19.- 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?____________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

20.- Què és l’amiant?  Busca    información. Mínim 10 línies.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________  



_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

Desenvolupa el tema (mínim 15 línies). Els plàstics i el medi ambient. 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



 

 
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)Quines partícules subatòmiques es troben al nucli? __________________________________________  

b) Un àtom que ha guanyat un electró és un _____________________ I si el perd és un ______________ 

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

8.- 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 àtom 

Truman_____                                    4.- Va descobrir la radioactivitat 

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

 



 

9.-  Completa la següent taula: 

 

10.-  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. On estan situades les centrals nuclears a Catalunya? ____________________________________ 

4. De quins elements radioactius estaven fetes les bombes atòmiques ? _________________________ 

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

 

11.-Completa el quadre amb la informació demanada: 

 FISSIÓ FUSIÓ 

Què és?  

 

 

Avantatges  

 

 

Inconvenients  

 

 

 

12.-  Digues si les afirmacions següents són vertaderes (V) o falses (F). Corregeix les falses. 

a) La major part de la massa de l’àtom està concentrada a l’escorça. 

 

b) La massa de l’electró és molt més petita que la del neutró.  

 

c) La càrrega del protó és de signe contrari a la del neutró. 

 

d) Gairebé tota la massa de l’àtom es concentra al nucli. 

 



e)  Els àtoms són neutres perquè tenen el mateix nombre de protons que d’electrons. 

 

f) Si un cos perd electrons queda carregat negativament. 

 

g) Les partícules alfa tenen càrrega negativa. 

 

13.-  Quina és la definició de densitat?  Quines unitats té al sistema internacional? 

 

 

14.-   per què aquest nen sura en l’aigua?  

 

15.- Tenim dos isòtops d’un mateix element. El primer té de nombre màssic 35 i el segon  37. El 

primer és neutre. El segon és un anió amb  càrrega -1 que té 18 electrons. Omple el nombre de 

partícules de 

cada isòtop: 

a) Isòtop primer: _____ protons, _____ electrons, _____ neutrons. 

b) Isòtop segon: _____ protons, _____ electrons, _____ neutrons. 

 

16.- Dibuixa un àtom on Z = 11 i  A = 21, 

 

 

 

 

 

17.- Classifica cada substància en metall, no-metall o gas noble i justifica la resposta. 

a) Argó: s'utilitza en bombetes d'incandescència a causa de la baixa  reactivitat._______ 

 

 

 

b)Cobalt: Condueix molt bé el corrent elèctric. És de color gris i té una densitat molt més gran que la de 

l'aigua.________________ 

   

 

 

c) Fluor: Forma ions de càrrega -1. Es combina molt fàcilment amb altres elements químics.___________ 



 

d)Zinc: Forma ions amb càrrega positiva. Té punts de fusió i ebullició elevats.________ 

 

 

e) Sofre: Forma ions amb càrrega -2. Tendeix a reaccionar amb cations._________________ 

 

 

18.- Radioactivitat. 

a) Completa el quadre: 

nom alfa   

composició   Feix de fotons 

càrrega  negativa  

energia    

penetració    

protecció    

 

b) Qui va descubrir la radioactivitat artificial? Com? 

 

 

 

 

 

c)  Tenim un quilogran de Ra 226. Calcula quant de temps es necesita per tal que aquest quilogran 

es redueixi a 250 g a causa de la desintegració. Dada: Temps de semidesintegració del Ra226 1620 

anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19.-   Biografia de Marie Curie. Mínim 15 línies. (full apart) 

20.-  Procés de generació d’energia elèctrica en una central nuclear. Afegeix un dibuix  i explica’l. (full 

apart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNITAT  3 

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?. _______  Per què?     

 

 

 

I l’aigua destil.lada?______   per què?  

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


