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Tot i que heu superat l’assignatura de Física i Química de 4t d’ESO, us 

animo a fer aquest dossier d’exercicis de repàs per reforçar tots els 

conceptes que hem treballat al llarg del curs.  

El dossier inclou un o més exercicis resolts per començar i alguns 

problemes. Al final de cada enunciat trobareu el resultat perquè pugueu 

comprovar si l’heu resolt correctament. 

Per als més agosarats (o per als que us veieu amb cor), també s’han 

inclòs alguns problemes d’ampliació. 

Us garantim que si proveu de fer-lo no el podreu deixar fins a acabar-lo. 

Si teniu qualsevol dubte, ja sabeu com podeu posar-vos en contacte amb 

mi. 

Bon estiu!! 



Recorda que...

Magnitud 

 Unitat 

Mesurar 

magnitud
quantitat unitat

Error de mesura.

Error absolut (Ea)

a x

E a x  

Error relatiu 

LA CIÈNCIA I LA MESURA
0

Conceptes bàsics

1  Donades les mesures següents:

a) b) 3 c) d)

Mesura Magnitud Quantitat Unitat

2  Amb les potències de 10, fes les operacions següents:

a) 
?

10
10 10

6

4 3 

b) 
?

10
15 10

7

2

c) 
?

?,
10 10
1 3 10

2 3

11

d) 
?

? ?,
10 10

23 1 10 10
2 14

3 8

e) ?

f) ?

g) ?

h) ?

i) 
10

7
4
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LA CIÈNCIA I LA MESURA
0

3  Calcula l’error absolut i l’error relatiu si, en pesar 12,2375 g d’una substància, obtenim un valor de 12,21 g.

4  Troba l’error absolut i el percentatge d’error relatiu en obtenir un temps d’1,3 s en el mesurament, si el valor exacte era 
d’1,287 s.

5  Indica quina mesura és més gran en cada cas:

a)

b) ?

c) 2 ?

d)

6    Calcula l’error absolut i l’error relatiu dels mesuraments duts a terme amb quatre cronòmetres, els resultats dels quals 
per a un temps exacte de 0,4675 s han estat:

a)

b)

c)

d)

A quin dels cronòmetres correspon un error més petit?
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Recorda que...

Magnitud 

Massa

Volum

Densitat d m/V.

Temperatura

LA CIÈNCIA I LA MESURA

AMPLIACIÓ0

Magnituds i unitats

1  Contesta:

a)

b)  

2   Expressa en unitats del SI les densitats següents:

a) d 2 b) d

3    Completa la taula següent:

Sistema material Massa Volum Densitat

Aire

Vidre 3 3

Aigua de mar 3

4    Indica si són veritables (V) o falses (F) les afirmacions següents:

Magnituds Unitat del SI

3

3

Equivalències entre unitats utilitzades

3

3

3

3

T t
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Recorda que...

Xifres significatives:
xifres significatives

Arrodoniment:

més petita que 5

5 més gran que 5

 Xifres significatives de sumes i restes:

Xifres significatives de productes i quocients:

?

LA CIÈNCIA I LA MESURA
0

Expressió d’una mesura

1  Arrodoneix fins a les centèsimes les quantitats següents:

a)

b)

c)

d)

2   Calcula i escriu–ne el resultat amb les xifres significatives:

a)

b) ?

c) 
,

,
m
m

2 73
62 3
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LA CIÈNCIA I LA MESURA
0

3  Efectua les operacions següents i expressa’n el resultat amb les xifres significatives:

a) 27,16 L  8,632 L

b) 18,007 s  3,15 s

c) 43,205 m ? 0,548 m

d) 3,15 dm ? 4,12 dm ? 7,30 dm

e) 
,
,

s
m

3 25
34 85

f) 
,
,

h
km

3 02
738 09

4   Arrodoneix les quantitats a la xifra indicada:

a) 25,687 
        

b) 234,108 
         

c) 0,0023 
      

d) 5.824,00823 
   

e) 0,020907 
          

f) 1,10108 
       

g) 10,119887 
         

5     Arrodoneix les quantitats següents tenint en compte la precisió dels aparells de mesura que s’utilitzen:

Quantitat Aparell Xifra arrodonida

23,2874 m Regle graduat en mm.

3,005 s Cronòmetre capaç de mesurar 
centèsimes de segon.

26,182 °C Termòmetre amb 10 divisions 
entre grau i grau.

1,8888 A Amperímetre que aprecia 
els mil·liamperes.

25,348 267 kg Balança que aprecia les dècimes 
de gram.

1,237 cL Proveta que aprecia els 
mil·lilitres.
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LA CIÈNCIA I LA MESURA
0

Sistema Internacional d’unitats
Recorda que…

En l’XI Conferència General de Pesos i Mesures, celebrada a París el 1960, es va adoptar el Sistema Internacional d’unitats (SI), 
proposat al principi del segle xx per l’italià Giovanni Giorgi. El 1967 va ser declarat legal a Espanya i ratificat en la Llei de metrologia 
del 1985. Aquest sistema està sent acceptat per tots els països.  
Les magnituds i les unitats fonamentals del SI són:

Magnitud Longitud Massa Temps Temperatura
Intensitat 
de corrent

Quantitat 
de substància

Intensitat 
lluminosa

Unitat Metre Quilogram Segon Kelvin Ampere Mol Candela

Símbol m kg s K A mol cd

Múltiples i submúltiples de les unitats del SI

1  Defineix cada una de les unitats fonamentals del SI amb l’ajut del llibre de text.

2   Escriu les mesures següents, amb múltiples o submúltiples 
de les unitats corresponents, amb notació científica:

a) 0,5 Mg  mg 

b) 0,2 km  Mm

c) 1 Tg  kg   g

d) 0,02 cm  m

Múltiples

Prefix Símbol
Factor 

multiplicador

exa– E 1018

peta– P 1015

tera– T 1012

giga– G 109

mega– M 106

quilo– k 103

hecto– h 102

deca– da 101

Submúltiples

Prefix Símbol
Factor 

multiplicador

deci– d 10 1

centi– c 10 2

mil·li– m 10 3

micro– 10 6

nano– n 10 9

pico– p 10 12

femto– f 10 15

atto– a 10 18
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LA CIÈNCIA I LA MESURA
0

3  Utilitza el llenguatge científic:

a)  La distància entre la Terra i el Sol és de 150 Gm.
Expressa aquesta distància, fent servir la notació
científica, en metres.

b)  La memòria RAM d’un ordinador és de 1.024 Mb
(megabytes). Expressa amb notació científica la seva
capacitat aproximada en bytes.

c)  La mida d’un àtom d’hidrogen és de 10 nm. Expressa
amb notació científica aquesta mida en metres.

d)  La mida del nucli d’un àtom és de 2 fm. Expressa amb notació científica aquesta mida en metres.

4   Expressa en unitats del SI i amb notació científica:

a) 150 dam 

b) 15 hm 

c) 700 cm2 

d) 70 m2 

e) 250 km2 

f) 23 cL 

g) 60 mm3 

h) 60 dm3 

i) 19 km 

j) 190 mm 

k) 90 cm 

l) 730 mg 

m) 13 dam2 

n) 13 hm2 

o) 20 hL 

p) 3.000 cm3 

5     Expressa les mesures següents en la unitat bàsica corresponent:

a) 770 hm 

b) 39 K 

c) 4.057 mm 

d) 9,11 kmol 

e) 2.345 cg 

f) 0,54 mA 

Magnituds físiques
Magnituds derivades són aquelles que es poden  
relacionar amb les fonamentals per mitjà d’una equa-
ció.

Per exemple: la magnitud superfície està relacionada 
amb la magnitud fonamental longitud. Així, la unitat de 
superfície en el SI és la unitat derivada que rep el nom 
de metre quadrat, que és la superfície que té un qua-
drat d’1 m de costat i el símbol de la qual és m2.

El volum és una magnitud derivada que també està 
relacionada amb la magnitud fonamental longitud. La 
unitat de volum en el SI és una unitat derivada que rep 
el nom de metre cúbic el símbol de la qual és m3  
i és el volum d’un cub que té 1 m d’aresta. Unes altres 
magnituds derivades són la velocitat, l’acceleració, la 
força, etc.
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Recorda que…

La massa, el volum i la densitat són conceptes bàsics en la ciència.

massa és una mesura de la quantitat de matèria que té un cos; no varia quan el cos canvia 
de posició.

volum d’un cos és l’espai o lloc que ocupa. 

densitat d’un cos és el quocient entre la massa i el volum d’un cos. 

densitat   
massa
volum

  d  
v
m

Per mesurar la massa de substàncies i objectes, hi ha una gran varietat de balances 
als laboratoris: granataris, digitals, etc.

Al laboratori s’utilitzen instruments de vidre per mesurar volums. Alguns n’indiquen la capacitat, 
uns amb molta precisió i d’altres de manera aproximada: vas de precipitats, matràs aforat, matràs 

LA CIÈNCIA I LA MESURA
0

Determinació de la massa, el volum i la densitat

1  Repassa el procés de mesura.

a) Descriu, amb l’ajut del llibre de text, la balança o les balances que coneguis.

b)  los. Si és possible, anota’n els resultats.

2    Descriu els instruments de vidre següents per mesurar volums:

a) Vas de precipitats:

b) Matràs aforat:

c) Matràs d’ : 

d) Proveta:

e) Bureta:

f) Pipeta: Incorrecte Correcte
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LA CIÈNCIA I LA MESURA
0

3  Observa els dibuixos següents de tres provetes graduades en cm3:

A B C80

70

60

50

40

30

600

500

400

300

200

100

1.200

1.000

800

600

400

a)  el volum del líquid que hi ha dins de cada proveta:

A:  B: C: 

b)  Indica l’error absolut de la mesura per a cada proveta:

A:  B: C: 

c)  el volum del líquid contingut a les provetes en L i en  m3:

A:

B:

C:

d)  A partir dels resultats anteriors, quines provetes són les més indicades per mesurar volums petits, les estretes o les amples?
Raona la resposta.

4   S’introdueixen dos glaçons iguals en una proveta graduada en cm3 que conté 30 cm3 d’aigua.

a)  Fins on puja el nivell de l’aigua a la proveta?

b) Quin és el volum de cada glaçó?

50

40

30

20

10

50

40

30

20

10

1 2
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LA CIÈNCIA I LA MESURA
0

5  Calcula el volum dels sòlids regulars següents:

a) Volum 

b) Volum 

c) Volum 

d) Volum 

e) Volum 

f) Volum 

6   Calcula el volum aproximat:

a) De la teva habitació.

Mesures:

Volum 

b) D’un llapis.

Mesures:

Volum 

c) D’un armari de casa teva.

Mesures:

Volum 

d) D’una bala de vidre.

Mesures:

Volum 

7   Observa els sòlids regulars següents:

a) Calcula el volum de cada sòlid.

Cilindre:

Esfera: 

Cub: 

b)  Calcula el volum d’aigua que cal per omplir l’espai que queda
un cop s’introdueix l’esfera dins del cilindre buit.

8    Com és la massa d’una pilota de futbol després d’inflar-la: més gran, igual o més petita que abans d’inflar-la? 
Justifica la resposta.

6 cm

6 cm

4 cm

4 cm

4 cm

3 cm

2 cm

5 cm

5 cm

4 cm

3 cm

2 cm 2 cm2 cm

1 cm

1 cm

1 cm
1 cm

a b

c d

e f

10



LA CIÈNCIA I LA MESURA
0

9  Calcula la densitat mitjana de la Terra (suposa que és una esfera) si saps 
que té una massa de 5,98 · 1024 kg i el radi de 6,38 · 106 m.

10  Completa la taula següent:

Sistema material Massa Volum Densitat

Fusta 0,125 m3 0,5 g/cm3

Aire 69 kg 129,3 cg/L

Gasolina 1.500 kg 2.210 L

Càlculs: 

11  L’alumini té una densitat de 2,7 g/cm3. Calcula:

a) La massa que tenen 0,8 m3 d’alumini.

b) El volum que ocupen 1,2 dg i 1,2 kg d’alumini.

12  Si la densitat de l’aigua és 1 kg/L, calcula:

a) El volum que ocupen 550 g d’aigua.

b) La massa de 7,5 L d’aigua.

c) La massa i el volum si barregem 5 L, 300 mL, 1 kg i 450 g d’aigua.
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LA CIÈNCIA I LA MESURA

PROBLEMES RESOLTS0

ACTIVITATS

1  Expressa en metres les quantitats següents:

a) 42 mm b) 7,3 ? 103 hm c) 0,0024 cm

2  Fes les conversions d’unitats següents:

a) 705 kg a mg

b) 200 cL a L

c) 2.345 dm a km

d) 14,3 °C a K

3  Expressa les mesures següents en unitats del SI:

a) 196 mm b) 125 cm c) 2.000 L

4  Expressa en unitats del SI aquestes mesures:

a) 70 km b) 10,5 mg c) 2.500 g

5  Fes les operacions següents i expressa’n el resultat 
en unitats del SI:

a) 2 km  20 dm  120 cm 

b) 2 h  20 min  32 s 

c) 200 mL  104 cL 

6  Fes les conversions d’unitats següents:

a) 298 K a °C

b) 254 mm a km

c) 59 g a hg

d) 32 mg a kg

e) 1,4 mL a L

f ) 3 dal a mL

7  Expressa les mesures següents en la unitat 
corresponent del SI:

a) 15 °C

b) 3 ? 104 mm

c) 2 ? 166 mg

d) 20 s

8  Fes els canvis d’unitats següents:

a) 6,32 kg a mg

b) 42 h 20 min 32 s a s

c) 320 K a °C

9  Fes l’operació següent i expressa’n el resultat 
en mm:

12,6 km  34,15 hm  4,03 dm  1,25 m 

Expressa les mesures següents en unitats del Sistema Internacional:

a)  3,5 cm b) 40 mg c) 3 h d) 15,3 °C

Plantejament i resolució

En aquests exercicis has de fer un canvi d’unitats. 
En primer lloc, analitzarem per a cada cas:

Internacional.

Fem els canvis d’unitats amb el mètode dels factors  
de conversió. Un factor de conversió és una fracció que 
expressa l’equivalència entre dues unitats de la mateixa 
magnitud. El resultat final s’ha d’expressar  
amb notació científica.

a)  3,5 cm és una mesura de longitud; la unitat

Multipliquem pel factor de conversió
corresponent:

?,
m

3 5
10

1
cm

cm2
 3,5 ? 10 2 m

b)  40 mg és una mesura de massa; la unitat de massa

Multipliquem pel factor de conversió
corresponent:

?
kg

40
10

1
mg

mg3
  4 ? 10 2 kg

c)  3  

Multipliquem pel factor de conversió
corresponent:

?3
1

3.600 s
h

h   10.800 s  1,08 ? 104 s

d)  15,3 ºC és una mesura de temperatura; la unitat

L’equivalència entre les dues unitats és:

T  273  t

 T  273  15,3  288,3 K

PROBLEMA RESOLT 1
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LA CIÈNCIA I LA MESURA

PROBLEMES RESOLTS0

ACTIVITATS

1  Expressa en unitats del Sistema Internacional 
les mesures següents. Utilitza la notació científica.

a) 120 km/min b) 70 cm3 c) 1,3 g/mL

2  Expressa les mesures següents en unitats del Sistema 
Internacional:

a) 63,5 cm2 b) 245,8 dm3 c) 0,8 g/cm3

3  Fes els canvis d’unitats següents:

a) 25 cm3 a m3

b) 10 km/h a m/s

c) 5 kg/m3 a g/cm3

4  Fes els canvis d’unitats següents:

a) 7 m/s a km/h

b) 5 ? 10 4 t  a  g

c) 30 cm2 a m2

5  Fes els canvis d’unitats següents i expressa’n 
el resultat amb notació científica:

a) 10 kg/m3 a g/cm3

b) 120 m/s a cm/h

c) 5 mg/cm3 a kg/L

6  Transforma en unitats del Sistema Internacional:

a) 5 dm3 b) 0,02 g/cm3 

c) 0,05 km2 d) 3 m2

7  Expressa les mesures següents en unitats del Sistema 
Internacional:

a) 6,4 dm3

b) 0,042 km/min

c) 1.100 g/cm3

d) 2,1 g/cm3

8  Les dimensions d’un terreny són 3 km de llargada 
i 1,5 km d’amplada. Calcula la superfície del terreny 
i expressa-la en m2 i en cm2.

Solució: 4,5 ? 106 m2  4,5 ? 1010 cm2

9  Una piscina fa 50 m · 25 m · 6 m. Calcula la quantitat 
d’aigua, expressada en L, que cap a la piscina, 
si el nivell de l’aigua és a 50 cm de la vora.

Solució: 6,875 ? 106 L

10  Un noi ha tardat 30 minuts a recórrer una distància 
de 10 km amb bicicleta. Calcula a quina velocitat 
va, expressada en m/s.

Solució: 5,56 m/s

11  Calcula el volum d’un cub de 0,12 cm d’aresta 
i expressa’n el resultat en unitats del SI.

Solució: 1,728 ? 10 9 m3

Expressa en unitats del Sistema Internacional les mesures següents:

a)  20,3 dam2 b) 2,5 mm3 c) 1,7 g/cm3 d) 72 km/h

Plantejament i resolució

Identifiquem la unitat corresponent en el SI, multipliquem 
pel factor de conversió adequat i n’expressem el resultat 
amb notació científica:

a)  20,3 dam2 és una mesura de superfície; la unitat de
superfície en el SI és el m2.

?,
m

1
10

20 3
dam

dam
22

2
2   20,3 ? 102 m2 

 2,03 ? 103 m2

b)  2,5 mm3 és una mesura de volum; la unitat de volum en
el SI és el m3.

?,
m

2
10

1
5 m

m
m

m9

3
2

2
  2,5 ? 10 9 m3

c)  1,7 g/cm3 és una mesura de densitat; la unitat
de densitat en el SI és el kg/m3. Per tant, caldrà
multiplicar per dos factors de conversió
successivament:

? ?,
m

kg
10
1

1
10

1 7
cm

g cm
g 3

6

33

3

 1,7 ? 103 kg/m3

d)  72 km/h és una mesura de velocitat la unitat de la qual
en el SI és el m/s. Multipliquem successivament pels
dos factors de conversió corresponents:

? ?
m

1
10 1

72
h

km
km

h3

3.600 s
 20 m/s

PROBLEMA RESOLT 2

13



Tot i que convé expressar totes les magnituds en uni-
tats del SI, en problemes com l’anterior es pot resol-
dre en km i km/h perquè així els nombres seran més
manejables.

v = 50 m/s ⋅ = 180 km/h

t = 15 min ⋅ = 0,25 h

El moviment del tren és uniforme, ja que la veloci-
tat és constant. L’equació del moviment seria llavors:
s = v ⋅ t.

a) Quan hagin transcorregut 15 minuts, el tren
es trobarà a una distància del punt de partida
de:

s = 180 ⋅ 0,25 h = 45 km

b) El temps que tardarà a arribar a Saragossa el de-
duïm de l’equació del moviment:

t = = 1,2 h = 1 h 12 min

Per tant, el tren arribarà a Saragossa a les:

8 h 30 min + 1 h 12 min = 9 h 42 min

s
v

= 216
180

1 h
60 min

1 3 600km
1.000 m

s
1 h

⋅ .
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PROBLEMES RESOLTS

EL MOVIMENT1

Plantejament i resolució

A les 8 h 30 min el TGV Madrid-Barcelona és a 216 km de Saragossa, movent-se a una velocitat de 50 m/s.
Determina:

a) La distància que recorrerà en els 15 minuts següents.
b) L’hora d’arribada a Saragossa.

Una persona fa un crit quan es troba 
a 200 metres d’una muntanya. Tenint 
en compte que la velocitat del so en l’aire 
és de 340 m/s, determina:
a) El temps que tarda a sentir l’eco.
b) Si quan crida s’està apropant

a la muntanya a una velocitat de 3 m/s,
quant tardarà a sentir l’eco?

Sol.: a) 1,18 s; b) 1,17 s

Un cotxe és a 100 m d’un semàfor i circula en
línia recta per un carrer a 36 km/h cap al
semàfor. Determina:
a) La posició del cotxe respecte al semàfor

després de 0,5 min.
b) El temps que tarda a arribar al semàfor

següent, que és a 500 m del primer.
Sol.: a) Estarà a 200 m passat el semàfor; 

b) 60 s

Un cotxe surt a les 10 h amb una velocitat
constant de 80 km/h.
a) A quina distància es troba

a les 12 h 15 min?
b) Quant de temps tarda a recórrer

els primers 800 m?
Sol.: a) 180 km; b) 0,01 h = 36 s

En Joan es troba a 200 m de casa 
seva i se n’allunya a una velocitat de 4 km/h.
Prenent com a punt de referència casa seva,
determina:
a) La seva posició inicial.
b) La seva posició després de 2 minuts.
c) El temps que tarda a arribar

a la posició de 500 m.

Sol.: a) 200 m; 
b) Serà a 200 + 133,33 =
= 333,33 m de casa seva;
c) 270 s = 4,5 min

Determina la velocitat d’una formiga, 
expressada en m/s, que recorre en 180 min 
la mateixa distància que una persona caminant 
a 5 km/h durant 6 min.
Sol.: 0,046 m/s

Un automobilista circula a una velocitat 
constant de 108 km/h en passar 
per un punt quilomètric determinat 
d’una autopista. A quina distància 
d’aquest punt es trobarà 
al cap de 30 minuts?
Sol.: 54.000 m = 54 km

6

5

4

3

2

1

PROBLEMA RESOLT 1

ACTIVITATS



15

PR
OG

RA
M

AC
IÓ

 I 
AC

TI
VI

TA
TS

PROBLEMES RESOLTS

EL MOVIMENT1

Plantejament i resolució

Escollim com a referència el poble A, d’on surt en
Jaume, i considerem positiva la seva velocitat i ne-
gativa la de la Maria perquè va en sentit contrari. Com
que tots dos es mouen a una velocitat constant, l’e-
quació aplicable serà la del moviment rectilini i uni-
forme: x = v ⋅ t.

Escrivim l’equació del moviment de tots dos ciclis-
tes:

x Jaume = 25 ⋅ t i xMaria = 120 − 35 ⋅ t

a) Perquè tots dos ciclistes es trobin han
d’estar en la mateixa posició en el mateix mo-
ment.

És a dir, xJaume = xMaria.

Per tant:
25 ⋅ t = 120 − 35 ⋅ t

Si resolem l’equació s’obté:
t = 2 h

Per tant, es trobaran a les 11 del matí.

b) Si substituïm t en qualsevol de les dues equacions
anteriors, obtindrem la posició en què es produeix
la trobada dels ciclistes, respecte al poble A, i el
resultat serà:

x = 50 km

En Jaume i la Maria queden que sortiran a les nou del matí amb bicicleta des de dos pobles, 
A i B, que estan a 120 km de distància, amb la intenció de trobar-se pel camí. 
Si les velocitats dels dos són 25 km/h i 35 km/h, respectivament, calcula:

a) A quina hora es trobaran els dos ciclistes?

b) A quina distància del poble A es troben?

En sortir de casa, el teu pare s’ha deixat 
la cartera. Quan te n’adones és a 250 m i surts
perseguint-lo amb una bicicleta. Si el teu pare
camina a 5 km/h i tu vas a 18 km/h, 
a quina distància de casa l’atraparàs? 
Quant de temps tardaràs a atrapar-lo?

Sol.: A 346 m i 69,2 s

En un moment determinat el cotxe 
d’uns lladres passa per un punt a una velocitat 
de 90 km/h. Al cap de 10 minuts 
passa perseguint-lo un cotxe de la policia 
a una velocitat de 120 km/h. 
A quina distància d’aquest punt l’atraparà? 
Quant de temps haurà transcorregut 
des que passa el primer cotxe?

Sol.: A 60 km i 30 min

Dos ciclistes sortiran per la mateixa carretera
recta a velocitats constants de 15 km/h 
i 25 km/h.

a) Quin ha de sortir primer perquè
es trobin?

b) Si el segon dels ciclistes surt 1 hora
després del primer, quant de temps tarda
a atrapar-lo? A quina distància del punt
de sortida?

Sol.: a) Ha de sortir el que va a menys 
velocitat, el de 15 km/h; 
b) 1,5 h i 37,5 km

En passar per la recta de la meta, un cotxe 
de Fórmula 1 que circula a 300 km/h 
n’atrapa un altre que circula a 280 km/h. 
Suposant que mantenen constant la velocitat,
calcula quina distància els separarà mig minut
més tard.

Sol.: 166,7 m

Dos cotxes circulen a velocitats respectives 
de 36 km/h i 108 km/h per una autopista. 
Si inicialment tots dos circulen en el mateix
sentit i estan separats per 1 km, en quin instant 
i posició atraparà el cotxe més ràpid 
al més lent?

Sol.: 50 s i 1.500 m

5

4

3

2

1

PROBLEMA RESOLT 2

ACTIVITATS



16

PROBLEMES RESOLTS

EL MOVIMENT1

Plantejament i resolució

En primer lloc, expressem la velocitat en unitats del
SI:

v =

Com que hi ha acceleració, hem d’aplicar les equa-
cions del moviment rectilini uniformement accele-
rat:

v = v0 + a ⋅ t

s = v0 ⋅ t + ⋅ a ⋅ t 2

La velocitat inicial, v0, és zero, per aquest motiu 
podem treure el temps de la primera de les equa-
cions:

A partir de la segona equació, podem calcular l’es-
pai recorregut en aquesta primera part:

s = ⋅ 2 ⋅ 102 = 100 m

Si en aquest instant comença a frenar, la velocitat
disminuirà fins a aturar-se. Fem servir les mateixes
equacions, amb l’excepció que ara l’acceleració se-
rà negativa.

t = = 13,3 s

I la distància recorreguda a la segona part serà:

s = 20 ⋅ 13,3 + ⋅ (−1,5) ⋅ 13,32 = 133,3 m

En total ha recorregut:

100 + 133,3 = 233,3 m

1
2

20
1 5,

1
2

t
v
a

= = =20
2

10 s

1
2

72 km
1 h

m
1 km

1 h
3.600 s

m
s

⋅ ⋅ =1 000
20

.

Una motocicleta, amb una acceleració de 2 m/s2, arrenca des d’un semàfor. Calcula el temps 
que tarda a arribar a una velocitat de 72 km/h. Si llavors comença a frenar amb una acceleració 
d’1,5 m/s2 fins a parar-se, calcula la distància que ha recorregut.

Un automòbil que porta una velocitat 
de 90 km/h frena i en mig minut 
ha reduït la velocitat a 18 km/h. 
Calcula:

a) Quina és l’acceleració del vehicle?
b) Quin espai ha recorregut en aquest temps?
c) Quant de temps tardaria a parar?

Sol.: a) −0,67 m/s 2; b) 448,5 m; c) 37,3 s

Quina velocitat màxima podrà portar un cotxe 
per no xocar contra un obstacle que apareix 
de sobte a 100 m del cotxe? Suposem 
que el conductor reacciona immediatament 
i que l’acceleració de frenada és de !4 m/s2.

Sol.: a) 28,28 m/s = 101,8 km/h

Sortint del repòs, un cotxe de Fórmula 1 pot
arribar a una velocitat de 180 km/h en 10 s.
Calcula l’acceleració del bòlit i l’espai 
que recorre en aquest temps.

Sol.: a = 5 m/s 2; s = 250 m

Una moto que surt del repòs arriba 
a una velocitat de 72 km/h en 7 s. Determina:
a) L’acceleració.
b) L’espai recorregut en aquest temps.
c) La velocitat a la qual arribarà al cap de 15 s.

Sol.: a) 2,86 m/s2; b) 70,1 m; c) 42,9 m/s

Un automòbil que circula a 36 km/h accelera
uniformement fins a 72 km/h en 5 segons.
Calcula:
a) L’acceleració.
b) L’espai recorregut en aquest temps.

Sol.: a) 2 m/s 2; b) 75 m

Un camió que circula a una velocitat 
de 90 km/h para en 10 s per l’acció dels frens.
Calcula:
a) L’acceleració de frenada.
b) L’espai recorregut durant aquest temps.

Sol.: a) −2,5 m/s 2; b) 125 m
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PROBLEMES RESOLTS

EL MOVIMENT1

Plantejament i resolució

La sínia gira amb un moviment circular uniforme, per
tant, haurem d’aplicar les equacions corresponents.

a) ! = = 0,13 " rad/s.

b) El període és el temps que tarda a fer una volta,
per tant, serà T = 15 segons.
La freqüència és la inversa del període, per tant,
seria: f = 1/15 = 0,07 Hz.

c) L’angle que gira en 5 s serà:
" = ! ⋅ t = 0,13 π ⋅ 5 = 0,65 " rad

d) La velocitat lineal d’un viatger la calculem a par-
tir de la relació que hi ha entre aquesta velocitat
i la velocitat angular:

v = ! ⋅ R
Llavors:

v = 0,13 π ⋅ 10 = 1,3 " m/s

ϕ π
t

= 2
15

La sínia d’un parc d’atraccions tarda 15 s a fer la volta. Si la velocitat angular és constant, 
calcula:

a) La velocitat angular en radians/segon.

b) El període i la freqüència.

c) L’angle que gira en 5 s.

d) La velocitat lineal d’un viatger situat a 10 m de l’eix de gir.

Uns cavallets d’un parc d’atraccions 
giren 10 vegades cada 3 minuts. Calcula 
la velocitat angular (en rad/s) i la velocitat lineal
d’un nen que ha pujat en un cotxe a 10 m 
de l’eix de gir.

Sol.: 0,11 π rad/s i 1,1 π m/s

Una roda gira 20 voltes/minut. 
Determina:

a) El període. b) La velocitat angular.
c) La velocitat lineal en un punt de la perifèria

tenint en compte que el diàmetre de la roda
és de 100 cm.

Sol.: a) 3 s; b) 0,67 π rad/s; c) 0,33 π m/s

Calcula la velocitat angular de l’agulla 
de les hores i de la minutera del rellotge:

Sol.: 0,000046 ⋅ π rad/s =
= 0,46 ⋅ 10−4 ⋅ π rad/s
i 0,0005 ⋅ π = 5 ⋅ 10−4 π rad/s

Un satèl·lit tarda dos dies a fer una volta 
al voltant de la Terra. La velocitat angular 
serà:

a) 0,5 " voltes/minut.

b) " rad/s.
c) " rad/dia.
d) 0,5 " rad/dia.

Sol.: c) π rad/dia

El moviment circular uniforme 
té acceleració?

Sol.: Té acceleració normal, pel canvi 
de direcció de la velocitat.

La velocitat angular d’un tocadiscos 
de la dècada del 1970 és de 45 rpm. 
Calcula:

a) La velocitat angular en rad/s.
b) El període i la freqüència.
c) El nombre de voltes que farà

en 5 minuts.

Sol.: a) 1,5 π rad/s; b) 1,33 s i 0,75 Hz; 
c) 225 voltes

Una bicicleta es mou a 10 m/s. Tenint 
en compte que les rodes tenen un radi de 50 cm,
calcula la velocitat angular de la roda.

Sol.: 20 rad/s
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PROBLEMES RESOLTS

LES FORCES2

Plantejament i resolució

a) La resultant de dues forces que actuen en la ma-
teixa direcció i sentit és una altra força que té com
a mòdul la suma dels mòduls, i com a direcció i
sentit, el de les forces components.

En aquest cas seria: F = 8 + 6 = 14 N.

b) Si les dues forces tenen la mateixa direcció i sen-
tits contraris, llavors la resultant tindrà de mòdul
la diferència dels mòduls; direcció, la de les dues
forces components, i sentit, el de la més gran.

En aquest cas seria: F = 8 − 6 = 2 N, amb la
direcció i sentit de F!2.

c) En aquest cas, el mòdul de la resultant es troba-

ria a través de l’expressió: F = . En

el nostre problema resultaria: F = =
= 10 N i un angle de 37° amb la força F!2, ja que 

α = arc tg = 37°. Gràficament seria:
6
8

⎛

⎝
⎜⎜⎜
⎞

⎠
⎟⎟⎟⎟

8 62 2+

F F1
2

2
2+

Dues forces F1 # 6 N i F2 # 8 N estan aplicades sobre un cos. Calcula’n la resultant, 
de manera gràfica i numèrica, en els casos següents:

a) Les dues forces actuen en la mateixa direcció i sentit.
b) Les dues forces actuen en la mateixa direcció i sentits oposats.
c) Les dues forces actuen en direccions perpendiculars.

PROBLEMA RESOLT 1
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La resultant de dues forces aplicades 
a un mateix punt que formen entre si un angle 
de 90° té un mòdul de 25 N. Si una de les forces
té un mòdul de 7 N, quin és el mòdul de l’altra
força?
Sol.: 24 N

Sobre un cos s’hi apliquen les forces següents:
F1 # 3 N dirigida segons l’eix X positiu, F2 # 3 N
segons l’eix Y negatiu. Calcula la tercera força
necessària perquè el sistema estigui 
en equilibri.
Sol.: F3 = , vector contingut en el 2n

quadrant, que formarà un angle de 45°
amb l’eix X negatiu

Calcula el valor de les components rectangulars
d’una força de 50 N que forma un angle de 60°
amb l’eix horitzontal. Com seria la força 
que s’hauria d’aplicar perquè el sistema 
es trobés en equilibri?
Sol.: Fx = 50 ⋅ cos 60° = 25 N i Fy = 50 ⋅

⋅ sin 60° = 43,30 N; perquè el sistema 
es trobés en equilibri s’hi hauria 
d’aplicar una força igual i de sentit 
oposat

Calcula el valor de la resultant de quatre 
forces perpendiculars entre si:
• F1 # 9 N nord
• F2 # 8 N est
• F3 # 6 N sud
• F4 # 2 N oest
Sol.: 6,7 N, direcció nord-est, formant

un angle de 26,57°

Un cavall tira un carro amb una força 
de 1.500 N. La força de fregament amb 
el camí és de 100 N i un home ajuda 
el cavall estirant-lo amb una força de 200 N.
Calcula la resultant.
Sol.: 1.600 N

Dues persones estiren un fardell amb una força
de 200 N i en direccions perpendiculars. 
La força resultant que exerceixen és:
a) 400 N.
b) 200 N.
c) 283 N.
d) 483 N.
Sol.: 283 N
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PROBLEMES RESOLTS

LES FORCES2

Plantejament i resolució

Per resoldre aquest tipus de problemes hem d’utilit-
zar la llei de Hooke, F = k ⋅ ∆l. Com que tenim la 
dada de l’allargament corresponent a una determi-
nada força, calcularem la constant elàstica de la mo-
lla en primer lloc:

Si tornem a aplicar la llei de Hooke, i amb el valor
de la constant calculat, resoldrem els apartats a) 
i b). 

a) F = k ⋅ ∆l = 66,7 ⋅ 0,2 = 13,3 N.

b) = 1,5 N.∆l
F
k

= = 100
66 7,

k
F

l
= = =
∆

20
0 3

66 7
,

, N/m

Si quan apliquem a una determinada molla una força de 20 N li provoquem un allargament 
de 30 cm, calcula:

a) La força que produirà un allargament de 20 cm.

b) L’allargament produït per una força de 100 N.

Disposem de dues molles: a la primera 
en penjar-hi un pes de 10 N es produeix 
una deformació de 2 cm, i a la segona, 
en penjar-hi el mateix pes, es produeix 
una deformació del doble. En quina de les dues 
té més valor la constant elàstica?

Sol.: La primera

Segons la llei de Hooke:

a) Les deformacions són iguals a les forces
deformadores.

b) Les deformacions són proporcionals
a la constant elàstica.

c) La força deformadora és proporcional
a la deformació que produeix.

d) La força deformadora és inversament
proporcional a la deformació
que produeix.

Sol.: a) Fals; b) Fals; c) Cert; d) Fals

Per calibrar un dinamòmetre s’hi han penjat 
pesos coneguts, s’ha anotat la longitud 
que adquireix la molla mesurada 
des de la posició d’equilibri (x # 0), i s’han
obtingut els resultats següents:

a) Representa la gràfica corresponent
al calibratge.

b) Què marcaria el dinamòmetre si hi pengem
un cos de 20 kg de massa?
(Pren g # 10 m/s2.)

Sol.: 10 cm

Un cos està penjat d’una molla, de manera 
que la longitud de la molla quan s’hi penja 
un cos de 6 N de pes és de 5 cm. Si s’hi
afegeixen 5 N més, passa a mesurar 8 cm. 
Quina és la constant elàstica de la molla?

Sol.: 166,6 N/m

La constant d’una molla k val 15 N/cm. 
Si s’estira amb una força de 30 N, la longitud
que adquireix és de 20 cm. Quina és la longitud
de la molla sense càrrega? Quant valdrà 
la constant k si s’estira amb una força de 15 N?

Sol.: 18 cm; k no varia, és una característica 
de la molla

Si en una molla, en aplicar-hi una deformació 
de 9,8 N, s’hi produeix un allargament de 2 cm, 
en penjar-hi un cos d’1 kg, la deformació
produïda serà:
a) 1 cm. c) 2 cm.

b) 10 cm. d) 20 cm.

Sol.: c) 2 cm
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a) La força de fregament la calculem com el produc-
te del coeficient de fregament pel pes del cos, per-
què està dirigida en un pla horitzontal.

Fresultant = F − Fr = F − µ ⋅ m ⋅ g =

= 50 − 0,1 ⋅ 5 ⋅ 9,8 = 45,1 N

Apliquem la 2a llei i aïllem l’acceleració:

m/s2

Un cop coneixem l’acceleració i amb les equa-
cions del m.r.u.a., calculem els apartats b i c.

b) v = v0 + a ⋅ t → v = 0 + 9 ⋅ 5 = 45 m/s.

c) s = v0 ⋅ t + ⋅ a ⋅ t 2.

Si ho substituïm, obtenim:

s = ⋅ 9 ⋅ 52 = 112,5 m
1
2

1
2

a
F

m
= = =resultant 45 1

5
, 9

PROBLEMES RESOLTS

LES FORCES2

Plantejament i resolució

Sobre un cos de 5 kg de massa s’hi aplica una força de 50 N paral·lela al pla horitzontal de lliscament. 
Si el coeficient de fregament entre el cos i el pla és de 0,1, calcula:

a) L’acceleració que haurà adquirit el cos.
b) La velocitat al cap de 5 s.
c) L’espai recorregut durant aquests 5 s.

Determina el valor de totes les forces 
que actuen sobre un cos que té una massa 
de 20 kg i es mou a velocitat constant 
en una superfície horitzontal, tenint en compte
que el coeficient de fregament entre el cos 
i el terra és de 0,4. Si se l’empeny amb 
una força horitzontal de 100 N, quina distància
recorrerà en 2 segons si parteix 
del repòs?
(Pren g # 10 m/s2.)
Sol.: P = 200 N; N = 200 N; Ffreg = 80 N; 

s = 2 m

Sobre el bloc, de 40 kg de massa, 
s’exerceixen les forces que apareixen en 
la figura. A més, la força de fregament entre 
el bloc i el terra és de 30 N. Dibuixa la resultant
de les forces i calcula:
a) L’acceleració que adquireix el bloc.
b) La velocitat que porta després d’haver

recorregut 10 m.

Sol.: a) 7 m/s2; b) 11,8 m/s

Un vehicle de 1.000 kg de massa passa 
de 0 a 90 km/h en 10 s. La força que origina
aquesta acceleració és:
a) 9.000 N. c) 2.500 N.
b) 4.500 N. d) 100 N.

Sol.: c) 2.500 N

Un mòbil de 3 kg de massa es desplaça seguint
una trajectòria rectilínia. Sobre el mòbil 
s’aplica una força de 20 N. La força 
de fregament entre el mòbil i la superfície 
per la qual es desplaça és de 5 N. L’acceleració
que adquireix és:
a) 5,0 m/s2. c) 6,6 m/s2.
b) 8,3 m/s2. d) 1,6 m/s2.

Sol.: a) 5,0 m/s2

Dues masses d’1 i 2 kg estan unides a una corda
que passa per una politja (sense massa).
a) Representa en un dibuix les forces

que hi actuen.
b) Calcula l’acceleració que adquireix

el conjunt.

Sol.: b) 3,27 m/s2
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PROBLEMES RESOLTS

FORCES GRAVITATÒRIES3

Plantejament i resolució

a) De l’expressió:
P = m ⋅ g

en deduïm la massa del cos a la superfície ter-
restre:

b) La massa del cos no varia i seria la mateixa a Jú-
piter, a diferència del pes, que varia amb el va-
lor de la intensitat gravitatòria del lloc en què ens
trobem.

c) Aïllem g:

Si substituïm els valors de la massa i el pes del
cos a Júpiter, obtenim:

g =

Per tant:
g = 25 m/s2

2 125
85
.

g
P
m

=

m
P
g

= = =833
9 8,

85 kg

El pes d’un cos a la superfície terrestre és de 833 N. Calcula:

a) Quina massa té?
b) La massa és la mateixa que a Júpiter?
c) Si el pes del cos a Júpiter és de 2.125 N, quant val la g a Júpiter?

Quin dels aparells de mesura següents 
no marcarà el mateix a la Terra 
i a la Lluna?

a) La balança electrònica.
b) La cinta mètrica.
c) El cronòmetre.
d) El dinamòmetre.

Sol.: d)

Raona si són certes (C) o falses (F) 
les afirmacions següents:

a) Un cos pesa més als pols
que a l’equador.

b) Un cos pesa més a l’equador
que en un punt que té una latitud
de 45°.

c) El pes d’un cos no varia d’un lloc
a un altre.

d) Un cos pesa menys als pols
que a l’equador.

e) El pes d’un cos sí que varia d’un pol
a un altre.

Sol.: a) C; b) F; c) F; d) F; e) F

Calcula el pes d’una persona de 90 kg 
de massa:

a) Quan és al nivell del mar.
b) Quan puja a un avió i vola a 5.800 m

d’altura.
Dades: g0 # 9,8 m/s2; RT # 6,4 $ 106 m.
Sol.: a) 882 N; b) 880,4 N

Tenint en compte que la massa d’un cos 
és de 45 kg, fes els càlculs necessaris 
i completa la taula següent:

Dada: G # 6,67 $ 10−11 N $ m2/kg2.

Sol.: 
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PROBLEMES RESOLTS

FORCES GRAVITATÒRIES3

Plantejament i resolució

Com que es tracta d’un llançament vertical cap
amunt, aplicarem les equacions del moviment recti-
lini uniformement accelerat.

El valor de l’acceleració de la gravetat és 9,8 m/s2 i
tindrem en compte el caràcter vectorial, perquè sem-
pre va dirigida cap a l’interior de la Terra.

En el punt de màxima altura la velocitat de la pe-
dra serà zero. D’altra banda, podem calcular el
temps que ha tardat a pujar amb l’expressió:
v = v0 + g ⋅ t.

Si substituïm i prenem el valor de g com –9,8 per te-
nir en compte la direcció i el sentit, tenim:

0 = 5 + (−9,8) ⋅ t

d’on: t = 0,51 s.

a) Apliquem ara l’equació de l’espai recorregut per
la pedra, perquè l’espai recorregut coincideix amb
l’altura màxima a què ha arribat la pedra:

s = v0 ⋅ t − ⋅ g ⋅ t 2

Si substituïm, obtenim: s = 1,28 m.

b) Per calcular ara l’apartat b), hauríem de saber en
primer lloc el temps que ha tardat a recórrer
0,64 m i després substituir-lo en l’equació de la
velocitat.

Si resolem les equacions, obtenim una velocitat:
v = 3,5 m/s.

c) Com que no es considera la resistència de l’aire,
la velocitat a la qual arribaria un altre cop a terra
seria la mateixa que aquella amb què s’havia llan-
çat, 5 m/s.

1
2

Es llança una pedra verticalment cap amunt a una velocitat de 5 m/s. Calcula:

a) L’altura màxima a què arriba.
b) La velocitat que porta quan és a la meitat del recorregut.
c) La velocitat que porta quan arriba un altre cop a terra.

ACTIVITATS
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Des d’un balcó que es troba a 15 m sobre 
el terra del carrer, llancem un cos 
verticalment cap amunt a una velocitat 
de 15 m/s. Calcula el temps que tarda 
a arribar a terra.
(Pren g # 10 m/s2.)
Sol.: 3,8 s

Es deixa caure lliurement un cos i tarda 
15 s a arribar a terra. Calcula l’altura 
des de la qual cau.
Sol.: 1.102,5 m

Es llança un cos a una velocitat inicial 
de 20 m/s i puja fins a una altura de 20 m. 
La velocitat en el punt més alt és:
a) 20 m/s. c) 10 m/s.
b) 40 m/s. d) 0 m/s.

Sol.: d)

Perquè un cos arribi a terra a una velocitat 
de 72 km/h, des de quina altura ha de caure
lliurement? (Pren g # 10 m/s2.)
Sol.: 20 m

Es deixen caure tres cossos de 3, 5 i 6 kg,
respectivament, des d’una altura de 10 m. 
Quin arribarà abans a terra?
a) El de 3 kg. c) El de 6 kg.
b) El de 5 kg. d) Arribaran al mateix temps.

Sol.: d)

Amb l’objectiu de mesurar l’alçària d’un edifici, 
es deixa anar un cos i es mesura el temps 
que tarda a arribar a terra, que son 3 s. 
Quant fa l’edifici? A quina velocitat 
arriba el cos a terra? 
(Pren g # 10 m/s2.)
Sol.: h = 45 m; v = 30 m/s
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a) La pressió que exerceix qualsevol fluid es pot cal-
cular a partir de l’expressió:

P = d ⋅ g ⋅ h
Si apliquem aquesta expressió al nostre proble-
ma, obtenim:

P = 920 ⋅ 9,8 ⋅ 1,5 = 13.524 Pa

Cal fer constar que la densitat s’hauria de posar
en unitats del SI; en aquest cas, 920 kg/m3.

b) Un cop trobada la pressió que exerceix el fluid, el
càlcul de la força s’haurà de fer a partir de

l’expressió: ; d’aquí que F = P ⋅ S.

De primer, hem de trobar la superfície de la figu-
ra, que seria: 

S = 2 ⋅ 0,5 = 1 m2

Per tant:
F = P ⋅ S = 13.524 ⋅ 1 = 13.524 N

p
F
S

=

PROBLEMES RESOLTS

FORCES I PRESSIONS EN FLUIDS4

Plantejament i resolució

Un dipòsit amb la forma i les dimensions de la figura està 
ple d’oli de densitat 0,92 g/cm3. 

Calcula:

a) La pressió que exerceix l’oli al fons del recipient.

b) La força que actua sobre el fons del recipient.

PROBLEMA RESOLT 1
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Un cub d’alumini de 5 cm d’aresta està recolzat
a terra sobre una de les seves cares. Calcula 
la pressió que exerceix si sabem que la densitat
de l’alumini és 2.700 kg/m3. Expressa el resultat
en Pa (g # 10 m/s2).
Sol.: 1.350 Pa

Calcula la pressió que suporten les parets 
d’un submarí quan es troba submergit 
a 150 m de profunditat. Quina seria la força 
que actuaria sobre una escotilla del submarí 
si té forma circular amb 1 m de diàmetre?
(daigua de mar # 1.030 kg/m3; g # 9,8 m/s2.)

Sol.: P = 1,52 ⋅ 10 6 Pa; F = 1,19 ⋅ 10 6 N

Calcula la diferència de pressió 
que hi ha entre dos punts que estan separats 
una distància d’1,8 m en una piscina d’aigua
salada (d # 1,03 g/cm3). Si suposem que 
la superfície d’una persona és d’1,4 m2, 
calcula la força que suportarà un nedador
submergit a la piscina a 1 m de profunditat.
Sol.: P2 − P1 = 18.169,2 Pa;

F = 14.131,6 N

Tria quina de les afirmacions següents 
és correcta:
a) A la superfície d’un llac la pressió és zero, ja

que no hi ha aigua a sobre.
b) A la superfície d’un llac la pressió és igual

a la pressió atmosfèrica.
c) En submergir-nos en un llac, la pressió

atmosfèrica s’anul·la perquè la pressió només
depèn de la densitat del líquid.

d) En submergir-nos en un llac, la pressió és la
mateixa en tots els punts perquè la densitat
no varia.

Sol.: La resposta correcta és la b)

On és més alt el valor de la pressió: 
al cim d’una muntanya, a la platja 
o al fons d’una piscina?
Sol.: Al fons d’una piscina

Un vas amb forma cilíndrica i 200 cm2

de superfície conté 2 litres de mercuri 
i 4 litres d’aigua. Calcula la pressió 
al fons del vas.
(d aigua # 1.000 kg/m3; dmercuri # 13.600 kg/m3.)

Sol.: 15.288 Pa
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a) En aquest tipus de problemes és d’aplicació el
principi de Pascal: les pressions seran iguals en

els dos èmbols i, en conseqüència, .

Les dues seccions serien:
S1 = π ⋅ R 2 → S1 = 5 ⋅ 10−3 m2 i 
S2 = 1,25 ⋅ 10−1 m2

Si substituïm les dades en l’expressió anterior,

obtenim: .

D’on, si aïllem, resulta: 
F2 = 750 N

b) En aquest apartat ens pregunten si aquesta for-
ça serà suficient per elevar una caixa de 90 kg.
El pes d’aquesta caixa seria 882 N, per la qual
cosa no n’hi hauria prou.

c) Per aconseguir que la força resultant a l’èmbol
gran F2 sigui més gran i pugui aixecar la caixa,
haurem de modificar la grandària de l’èmbol gran.
D’aquesta manera, exercint la mateixa força a
l’èmbol petit, la força resultant a l’èmbol gran se-
rà més gran.

Si apliquem novament el principi de Pascal

tenim: .

Calculem la nova S 2 que ens permetria aixecar 

la caixa: ; d’aquí: 

S2 = 1,47 ⋅ 10−1 m2

El radi de l’èmbol gran seria:

R2

11 47 10
3 14

0 22 22= ⋅ = =
−,

,
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2⋅
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FORCES I PRESSIONS EN FLUIDS4

Plantejament i resolució

Els èmbols d’una premsa hidràulica tenen secció circular i els seus radis mesuren 4 i 20 cm,
respectivament. Calcula:

a) La força que s’aconsegueix sobre l’èmbol gran quan sobre el petit s’exerceix una força de 30 N.

b) Si es pretén aixecar una caixa de 90 kg de massa, n’hi ha prou amb la força obtinguda?

c) En cas que no fos suficient, com s’hauria de modificar la màquina per aconseguir-ho
exercint la mateixa força?

En exercir una força F1 de 100 N sobre 
l’èmbol petit d’una premsa hidràulica 
es pot elevar una massa de 1.000 kg 
en l’èmbol gran. Si tots dos èmbols són
superfícies circulars, quina és la relació 
que hi ha entre els seus radis?

Sol.: R2 = 10 R1

En una premsa hidràulica la secció 
de l’èmbol gran és 3 dm2 i la del petit, 
0,5 dm2. Quin pes màxim es podrà aixecar 
quan es posa sobre el petit un pes de 100 kg?

a) 60 N. c) 1.500 N.
b) 6.000 N. d) 166 N.

Sol.: b)

La superfície del pistó petit d’una premsa
hidràulica mesura 4 cm2, i la del gran, 2 dm2.
Calcula:

a) La força que rebrà l’èmbol gran
quan es col·loqui en el petit una
massa de 5 kg.

b) La pressió sobre l’èmbol gran.

Sol.: F = 2.450 N; P = 122.500 Pa

En una premsa hidràulica els pistons 
de la qual tenen s = 6 cm2 i S = 600 cm2

de superfície es col·loca un cos de 10 kg 
sobre el pistó petit. Calcula el pes que caldrà
col·locar a l’èmbol gran perquè els dos pistons
estiguin a la mateixa altura.

Sol.: 9.800 N
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PROBLEMES RESOLTS

FORCES I PRESSIONS EN FLUIDS4

Plantejament i resolució

a) L’empenyiment el podrem calcular si trobem la
diferència entre el pes de la pedra a l’aire i el pes
aparent a l’aigua.

Pa l’aire = 2,5 ⋅ 9,8 = 24,5 N
Pa l’aigua = 20 N
E = Pa l’aire − Pa l’aigua = 4,5 N

b) D’altra banda, l’empenyiment és igual al pes de
l’aigua desallotjada, que podem expressar ma-
temàticament com E = daigua ⋅ Vaigua ⋅ g; el volum

d’aigua desallotjada coincidirà amb el de la pedra,
ja que està totalment submergida, amb la qual co-
sa podem calcular V si l’aïllem de l’expressió an-
terior:

c) La densitat de la pedra la calculem amb l’expres-
sió:

d
m
V

pedra
pedra

pedra

= =
⋅

=
−

2 5
4 6 10 4

,
,

5.434 kg/m3

V
E

d g
=

⋅
=

⋅
=

aigua

4 5
1 000 9 8

,
. ,

4,6 10 m4 3$ !

Una pedra de 2,5 kg de massa té un pes aparent de 20 N quan s’introdueix a l’aigua. Calcula: 

a) L’empenyiment que experimenta. c) La densitat de la pedra.
b) El volum de la pedra. (daigua # 1.000 kg/m3.)

PROBLEMA RESOLT 3
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D’un dinamòmetre en penja un cub 
d’alumini de 4 cm d’aresta que se 
submergeix en aigua. Quin pes indica 
aleshores el dinamòmetre?
(dAl # 2.700 kg/m3; daigua # 1.000 kg/m3.)

a) 1,06 N. c) 1,69 N.
b) 10.662 N. d) 0,94 N.

Sol.: a) 1,06 N

Un objecte de massa m i densitat 2,75 g/cm3

es deixa caure a l’aigua. (d # 1 g/cm3.)
a) Representa en un esquema les forces que

actuen sobre l’objecte i expressa el valor
que en resulta.

b) Cap a on es mourà? Quin tipus de moviment
adquireix?

c) Enuncia el principi físic implicat
en el fenomen.

Un bloc de fusta de forma cúbica i 8 cm d’aresta
s’introdueix a l’aigua. Calcula:
a) L’empenyiment que s’hi exerceix.
b) Quan assoleix l’equilibri, quin volum de bloc

quedarà submergit?
(dfusta # 700 kg/m3; daigua # 1.000 kg/m3;
g % 10 m/s2.)

Sol.: a) 5,12 N; b) 358,4 cm3

Una bola d’acer de 200 g de massa s’introdueix
en un recipient amb aigua. El pes de la bola dins
l’aigua és 1,71 N. Quina és la seva densitat?
a) 7.840 kg/m3. c) 8.840 kg/m3.
b) 6.840 kg/m3. d) 9.840 kg/m3.
Sol.: a)

Una esfera metàl·lica buida de 5 cm 
de diàmetre flota a l’aigua submergint 
la meitat del seu volum. Calcula:
a) El seu pes. (d aigua # 1.000 kg/m3;

g # 10 m/s2.)
b) Si s’introdueix en alcohol, de densitat

800 kg/m3, s’enfonsaria més o menys?
Sol.: a) 0,32 N; b) S’enfonsaria una mica

més, Vs = 4 ⋅ 10−5 m3

Un tros de mineral pesa 0,27 N a l’aire 
i 0,23 N submergit a l’aigua. Calcula’n la densitat.
Flotarà a l’aigua? (daigua # 1.000 kg/m3.)
Sol.: 6.750 kg/m3; no flotarà

Si sabem que la densitat de la plata és
10.500 kg/m3, calcula la quantitat de plata
que té un anell que quan se submergeix 
en aigua experimenta una pèrdua de massa
aparent de 2 g. (d aigua # 1.000 kg/m3.)
Sol.: 21 g
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PROBLEMES RESOLTS

FORCES I PRESSIONS EN FLUIDS4

Plantejament i resolució

En l’experiment de Torricelli l’altura del tub de mer-
curi era de 76 cm; en conseqüència, en primer lloc
calculem quin és el valor de la pressió atmosfèrica
amb aquesta dada.

La pressió exercida per un fluid la podem expres-
sar com: 

P = d ⋅ g ⋅ h

Així, a l’experiment de Torricelli:

P = 13.600 ⋅ 9,8 ⋅ 0,76 = 101.292,8 Pa

Si en comptes de mercuri haguéssim fet servir aigua,
hauria canviat únicament l’altura del fluid en el tub,
a causa de la diferent densitat dels dos.

Així, si P = 101.292,8 Pa, d = 1.000 kg/m3

i g = 9,8 m/s2; si aïllem h de l’expressió de la pres-
sió, tenim:

Aquesta seria l’altura que hauria assolit el tub si 
s’hagués emprat aigua.

h
P

d g
=

⋅
=

⋅
=101

9 8
.292,8

1.000 ,
10,33 m

L’experiment de Torricelli permet mesurar el valor de la pressió atmosfèrica. Si féssim aquest
experiment amb aigua en comptes de fer-ho amb mercuri, a quina altura arribaria l’aigua en el tub?

Dades: dmercuri # 13.600 kg/m3; daigua # 1.000 kg/m3.

Amb un baròmetre mesurem la pressió 
en un lloc determinat, i resulta que és 
de 74 cm de mercuri. Calcula:

a) La pressió que hi ha en aquest lloc mesurada
en atmosferes i pascals.

b) La força que s’exerceix sobre el cos
d’una persona si suposem que té una
superfície d’1,5 m2.

Sol.: a) P = 0,97 atm = 98 261 Pa; 
b) 147 391,5 N

Els aparells destinats a mesurar la pressió
atmosfèrica s’anomenen:

a) Manòmetres.
b) Dinamòmetres.
c) Baròmetres.
d) Aeròmetres.

Sol.: c)

Explica per què els globus aerostàtics plens de
gas heli ascendeixen en l’aire.
(d aire # 1,3 kg/m3; d heli # 0,18 kg/m3.)

Sol.: Perquè el seu pes és més petit que
l’empenyiment que experimenten

En el baròmetre de Torricelli la pressió
atmosfèrica a nivell del mar equival 
a una altura de 760 mm Hg. Quina 
altura assoliria si es fes servir un baròmetre
d’alcohol?
(dmercuri # 13.600 kg/m3; dalcohol # 792 kg/m3.)

a) 600 mm. c) 13,05 m.
b) 0,54 m. d) 79,2 cm.

Sol.: c)

Perquè la pressió atmosfèrica descendeixi 
2 mm Hg, a quina altura hauríem de pujar?
(d aire # 1,3 kg/m3.)

a) 2 km.
b) 21 m.
c) 1.200 m.
d) 21 km.

Sol.: b)

Un globus de 500 m3 de volum s’omple 
amb gas heli de densitat 0,18 kg/m3. 
Quina càrrega màxima pot dur el globus per
poder ascendir? 
(d aire # 1,3 kg/m3.)

Sol.: Fins a 560 kg
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PROBLEMES RESOLTS

TRANSFERÈNCIA D’ENERGIA I. TREBALL5

Plantejament i resolució

a) Amb la definició de treball, calculem el treball de
la força d’arrossegament:

Wforça d’arrossegament $ F ⋅ s $ 10 ⋅ 2 $ 20 J

b) Per calcular el treball realitzat per la força de fre-
gament:

Wforça de fregament $ %Ffreg ⋅ s

Wforça de fregament $ %3,92 ⋅ 2 $

$ !7,84 J

El signe menys del treball és perquè la força de
fregament té sentit contrari al desplaçament.

c) Tant la força normal com la força pes no realitzen
treball, ja que són perpendiculars al desplaça-
ment.

d) El treball total seria la suma dels treballs calculats
anteriorment:

Wtotal $ 20 & (%7,84) $ 12,16 J

e) De la definició de potència:

$ 2,43 WP = =W
t

12 16
5
,

Un cos de 2 kg de massa es desplaça 2 metres per una superfície horitzontal sota l’acció d’una força 
d'arrossegament de 10 N paral·lela al pla de lliscament. Si tenim una força de fregament de sentit 
contrari amb mòdul 3,92 N:

a) Quin treball realitzaria la força d’arrossegament?

b) Quin treball realitzaria la força de fregament?

c) Realitzarien treball la força normal i la força pes?

d) Quin seria el treball total?

e) Si aquest treball s’ha desenvolupat en 5 segons, quina seria la potència?

PROBLEMA RESOLT 1
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Un cos es desplaça 5 m en actuar-hi una força
de 50 N. Calcula el treball realitzat en els casos
següents:

a) Força i desplaçament tenen la mateixa
direcció i sentit.

b) Força i desplaçament tenen la mateixa
direcció i sentit contrari.

c) Força i desplaçament són perpendiculars.

Sol.: a) 250 J; b) %250 J; c) 0 J

Volem arrossegar un armari de 100 kg de massa 
pel terra d’una habitació fins a situar-lo a 3 m de 
distància. La força de fregament és 196 N. 

a) Quines forces realitzen treball positiu?

b) Quines forces realitzen treball negatiu?

c) Quines forces realitzen treball nul?

d) Quin és el treball total realitzat si l’armari
es desplaça amb velocitat constant?

Sol.: a) Força d’arrossegament; b) Força de
fregament; c) Força normal i força pes;
d) 600 J

Quin treball realitzaries si portessis una maleta
(sense arrossegar-la) durant una determinada
distància horitzontal? 

Sol.: 0 J

Calcula quin treball pot realitzar en dues hores 
un motor que té una potència de 10.000 W. 

Sol.: 7,2 ⋅ 107 J

Una grua eleva un pes de 200 N des del terra
fins a una altura de 10 m en 10 s. Troba 
la potència desenvolupada en kW. 

Sol.: 0,2 kW
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PROBLEMES RESOLTS

TRANSFERÈNCIA D’ENERGIA I. TREBALL5

Plantejament i resolució

En primer lloc, calculem l’energia cinètica que té el
segon cos.

Per fer-ho, substituïm les dades que ens dóna l’e-
nunciat del problema en l’expressió següent:

Ecinètica $ ⋅ m ⋅ v2

Obtenim:

Ecinètica $ ⋅ 5 ⋅ 102→

→ Ecinètica $ 250 J

El primer cos haurà de tenir aleshores una energia
potencial de 250 J.

L’energia potencial és una energia que té relació amb
la posició i es pot expressar així:

Epotencial $ m ⋅ g ⋅ h 

Si substituïm les dades conegudes resulta que l’al-
tura ha de ser igual a:

250 $ 10 ⋅ 9,8 ⋅ h →

→ h $ 2,55 m

1
2

1
2

A quina altura hem d’elevar un cos de 10 kg perquè tingui una energia potencial que sigui igual a l’energia
cinètica que té un altre cos de 5 kg i es mou a una velocitat de 10 m/s?

Calcula l’energia cinètica que tenen els cossos
següents:

a) Una pilota de futbol de 500 g de massa
que es mou a una velocitat de 8 m/s.

b) Una pilota de tennis de 50 g de massa
que es desplaça amb una velocitat
de 108 km/h.

Sol.: a) 16 J; b) 22,5 J

Calcula l’energia potencial que tenen els cossos
següents:

a) Una pedra de 100 g quan està
a una altura de 4 m.

b) Una pilota de 250 g quan
està a una altura de 2 m.

Sol.: a) 3,92 J; b) 4,9 J

Posa tres exemples de sistemes que posseeixin
energia cinètica i tres més de sistemes 
amb energia potencial.

Un vehicle de 1.000 kg de massa va 
a una velocitat de 72 km/h per una carretera
horitzontal. En aquest instant es queda sense
gasolina. Realitza els càlculs matemàtics
necessaris i respon: quina energia perd 
des d’aquest instant fins que s’aturi?

Sol.: 200.000 J

Pot ser negativa l’energia cinètica d’un cos?
Justifica la resposta.

Sol.: No, ja que tant la massa 
com el quadrat de la velocitat 
són valors positius sempre

Una persona de 60 kg puja per una escala
mecànica fins a una altura de 10 m. Quina
energia potencial ha guanyat?

Sol.: 5.880 J

Calcula l’energia cinètica d’un automòbil 
de 1.200 kg que es mou a una velocitat 
de 180 km/h.

Sol.: 1,5 ⋅ 106 J

Una pedra de 100 g de massa es llança
verticalment cap amunt amb una velocitat 
de 72 km/h.
Calcula:

a) Les energies cinètica i potencial
de la pedra un segon després
de ser llançada.

b) Les energies cinètica i potencial
quan la pedra es troba a 20 m d’altura.

Sol.: a) EC $ 5 J; EP $ 15 J. 
b) EC $ 0; EP $ 20 J
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PROBLEMES RESOLTS

TRANSFERÈNCIA D’ENERGIA I. TREBALL5

Plantejament i resolució

a) En el moment del tret, l’energia cinètica que té
serà:

EC $ ⋅ m ⋅ v2 → EC $ ⋅ 10%2 ⋅ 2002→

→ EC $ 200 J
En aquest moment l’energia mecànica que té el
projectil és la cinètica, ja que l’energia potencial
en aquest instant és zero.

b) En el punt de màxima altura, i perquè l’energia es
conserva, l’energia mecànica seria 200 J. En
aquest instant l’energia mecànica coincideix amb

l’energia potencial, ja que la velocitat en el punt
de màxima altura és zero i consegüentment l’e-
nergia cinètica també és zero.

Així, EP $ 200 J i si aïllem resulta:

EP $ m ⋅ g ⋅ h → 200 $ 10%2 ⋅ 9,8 ⋅ h →
→ h $ 2.040,8 m

c) Com ja hem comentat en l’apartat anterior,
l’energia mecànica, que és la suma de la cinèti-
ca i la potencial, seria 200 J al llarg de tots els
instants, perquè l’energia es conserva.

1
2

1
2

Es dispara verticalment i cap amunt un projectil de 10 g amb una velocitat de 200 m/s. 
Calcula:

a) L’energia cinètica que té en ser disparat.
b) L’altura màxima assolida.
c) L’energia mecànica que posseeix en el punt més alt.

NOTA: Resol el problema aplicant el principi de conservació de l’energia.
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Des d’una altura de 200 m es deixa caure 
un objecte de 10 kg. (g $ 10 m/s2.)
a) Quant valdrà l’energia potencial en el punt

més alt?
b) Quant valdrà l’energia cinètica en arribar

a terra?
c) Amb quina velocitat arribarà a terra?
d) Quina velocitat tindrà en el punt mitjà

del recorregut?
Sol.: a) 20.000 J; b) 20.000 J; c) 63,25 m/s; 

d) 44,7 m/s

Un mateix cos es deixa caure des de la mateixa
altura, de dues maneres diferents: d’una banda,
cau lliurement seguint la vertical; 
de l’altra, cau lliscant per un pla inclinat 
que forma un angle de 45° amb l’horitzontal. Si
apliquem el principi de conservació de l’energia
mecànica i en absència de fregaments,
determina en quin dels dos casos el cos arriba
amb més velocitat a terra.
Sol.: En absència de fregaments, 

la velocitat amb què arribaria 
a terra seria la mateixa

Es llança un cos d’1 kg de massa verticalment
cap amunt amb una velocitat inicial de 15 m/s.
Calcula:
a) La màxima altura assolida.
b) La velocitat en arribar a terra.
Sol.: a) 11,48 m; b) 15 m/s

Un automòbil de 1.200 kg de massa amb una
velocitat de 72 km/h puja per una carretera fins
arribar a un punt situat a 150 m d’altura vertical
sobre l’inicial, i porta en aquell moment 
una velocitat de 36 km/h. Calcula la variació
d’energia mecànica que ha experimentat
l’automòbil.
Sol.: 1.584.000 J

Completa la taula següent:5

4

3

2

1

100

350

200

175

500

600

Energia 
cinètica (J)

Energia 
potencial (J)

Energia 
mecànica (J)



PROBLEMES RESOLTS

TRANSFERÈNCIA D’ENERGIA I. TREBALL5

Plantejament i resolució

a) El treball realitzat cada minut
el calculem segons:

W $ F ⋅ s

tenint en compte que la força serà igual que el
pes d’aigua extreta.

El pes de l’aigua extreta cada minut seria: 

P $ 200 ⋅ 9,8 $ 1.960 N

I el treball seria:
W $ 1.960 ⋅ 25 $ 49.000 J

b) La potència desenvolupada la calculem segons:

P $

Si substituïm valors, obtenim:

P $ →

→ P $ 816,67 W

c) Per calcular el rendiment de la bomba, tindrem
en compte que el rendiment de la màquina es pot
posar com:

Rendiment $ ⋅ 100

Rendiment $ ⋅ 100 $ 58,3 %
816 67
1400

,

P
P
desarrollada

teórica

49 000
60

W
t

Una bomba de 1.400 W de potència extreu aigua d’un pou de 25 m de profunditat a raó de 200 litres per
minut. Calcula:

a) El treball realitzat cada minut.
b) La potència desenvolupada per la bomba.
c) El rendiment de la bomba.

Un motor que porta la indicació 1,5 kW eleva 
un cos de 150 kg a una altura de 5 metres 
en 10 segons. Quin n’ha estat el rendiment?

Sol.: 49 %

Si la potència emprada per un motor 
és de 15.000 W i el rendiment és del 65 %, 
quina en seria la potència teòrica?

Sol.: 23.077 W

Es vol instal·lar una bomba per elevar 
un cabal de 300 litres per minut 
a un dipòsit de 20 metres d’alçària. 
Calcula la potència del motor si el rendiment 
és del 70 %.

Sol.: 1.400 W

Calcula l’energia consumida en kWh 
per una motobomba per pujar 100 m3

d’aigua a un dipòsit situat a 50 m d’altura. 

Sol.: 13,6 kWh

Per elevar un cos es necessita un motor 
de potència 0,2 CV. Si amb aquesta potència 
el cos puja a raó de 3 m/s, quin és el pes 
del cos?

Sol.: 49 N

El rendiment d’una màquina pot ser del 100 %? 
Raona la resposta.

Sol.: No, perquè sempre hi ha pèrdues per
fregaments

A la taula següent es mostra l’energia consumida
i el temps emprat per dues màquines.

Quina és la màquina més potent?

Sol.: La B

7

6

5

4

3

2

1

PROBLEMA RESOLT 4

ACTIVITATS
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A

B

20

60

2,0

4,0

Màquina Energia 
consumida (kJ)

Temps 
emprat (min)

PR
OG

RA
M

AC
IÓ

 I 
AC

TI
VI

TA
TS

49.000

Pdesenvolupada 

Pteòrica

1.400



PROBLEMES RESOLTS

Plantejament i resolució

Les partícules fonamentals constituents de l’àtom
són:

• Protons: partícules amb càrrega elèctrica positiva
i massa apreciable que es troben formant part del
nucli.

• Neutrons: partícules sense càrrega elèctrica, amb
massa semblant a la del protó i que també formen
part del nucli.

• Electrons: partícules amb càrrega elèctrica nega-
tiva, massa molt més petita que la de protons i neu-
trons i que formen part de l’escorça atòmica.

En l’àtom d’osmi, indicat a l’enunciat, observem que
el nombre atòmic és 76, i el nombre màssic, 190.

El nombre atòmic és igual al nombre de protons, per
la qual cosa seran 76. 

Com que és un àtom neutre (sense càrrega elèctri-
ca), tindrà el mateix nombre d’electrons; això és, 76.

El nombre màssic és 190 (nombre de protons i neu-
trons); si restem a aquesta quantitat els 76 protons,
obtenim el nombre de neutrons que en resulta: 114.

Així, tindríem 76 protons, 76 electrons i 114 neutrons.

Descriu les partícules fonamentals que constitueixen l’àtom i indica el nombre de partícules que hi ha
en l’àtom representat per 190

76Os.

PROBLEMA RESOLT 1

ACTIVITATS

30

Determina el nombre de partícules de cada tipus
que hi ha en els àtoms següents:

a) 200
80Hg b) 133

55Cs
Sol.: a) 80 protons, 120 neutrons

i 80 electrons;
Sol.: b) 55 protons, 78 neutrons 

i 55 electrons

Explica la diferència entre àtom neutre i ió.
Quins tipus d’ions poden aparèixer?

Sol.: En un àtom neutre el nre. de protons $
$ nre. d’electrons, mentre que en un ió
són diferents. Poden aparèixer ions
positius i negatius

Completa la taula següent:

El nucli de l’àtom representat 
per 58

27X està format per:

a) 58 protons i 27 neutrons.
b) 27 protons i 58 electrons.
c) 27 electrons i 31 protons.
d) 27 protons i 31 neutrons.
e) 58 protons i 27 electrons.

Sol.: d)

Calcula el nombre de protons, neutrons 
i electrons que tenen els àtoms següents:

a) 108
47Ag

b) 127
53I

c) 31
15P

Sol.: a) 47 protons, 61 neutrons
i 47 electrons;

Sol.: b) 53 protons, 74 neutrons, 
i 53 electrons;

Sol.: c) 15 protons, 16 neutrons, 
i 15 electrons

5

4

3

2

1

40
18Ar
75
33As
55
25Mn
235

92U
238

92U
35
17Cl
27
13Al

Element Z A Protons Neutrons Electrons

L'ATOM 6



PROBLEMES RESOLTS 

L'ATOM 

El coure es presenta en forma de dos isótops estables, �icu i �icu, que apareixen a la naturalesa amb una abundancia 
del 69, 1 % i 30, 9 %, respectivament. 

a) Quina diferencia hi ha entre ells? b) Calcula la massa atómica del coure.

Plantejament i resolució 

a) Un atom es representa mitjan�ant la notació: 1X, essentz
= nombre atómic i A= nombre massic.

• z representa el nombre de protons que l'atom té al
nucli .

• A representa la suma del nombre de protons i el
nombre de neutrons que hi ha al nucli:
A= Z + N.

un element químic pot estar constitu1t per especies 
atómiques diferents, anomenades isótops, que són 
atoms amb el mateix nombre atómic i diferent nombre 
massic. 

�Cu -. N = 63 - 29 = 34 neutrons 

3�Cu -. N = 65 - 29 = 36 neutrons 

a L'urani es presenta en forma de tres isótops: 
2itu (0,0057%); 2i�u (0,72 %); 2i�u (99,27 %) 

a) En qué es diferencien, aquests isótops?

b) Quina és la massa atómica de l'urani natural?

Solució: 237, 97 

II Es coneixen dos isótops de l'element clor, {�CI i ��CI, 
que existeixen a la naturalesa en la proporció 3 a 1. 
Calcula la massa atómica del clor. 

Solució: 35,5 

II Es coneixen dos isótops de la plata: l'isótop 107 Ag
apareix a la naturalesa en una proporció del 56 %. 
Sabent que la massa atómica de la plata és 107,88, 
quin és el nombre massic de l'altre isótop? 

Solució: 109 

a Indica quines de les següents especies atómiques són 
isótops: 

Per tant, els dos isótops es diferencien en el 

nombre de neutrons que tenen al nucli. 

b) La massa atómica d'un element depén de la proporció
en qué es presenten els seus isótops a la naturalesa i ve
donada per la mitjana ponderada de les masses
d'aquests isótops, és a dir:

mcu =
63 · 69,1 + 65 · 30,9 

100 
-. mcu = 63,62 u 

Aquest valor de la massa atómica és el que trobem en 
la tau la periódica per a cada element. 

a Completa la tau la següent per als isótops de 
l'hidrogen: 

Proti Deuteri 

1H 

a Existeixen tres isótops de l'oxigen: 

160 (99,76%); 170 (0,04%); 180 (0,20%)

Calcula la massa atómica de l'oxigen. 

Solució: 16,0044 u 

a Observa els següents atoms: 

1�B; 11s; 1iB; 11N; 1io; 1ic; 1�c 

Agrupa els atoms anteriors segons: 

a) Si són isótops.

b) Si tenen el mateix nombre massic.

c) Si tenen el mateix nombre de neutrons.

Triti 

�H 

PROBLEMA RESOLT 2
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PROBLEMES RESOLTS 

L'ATOM 

Completa la taula: 

52-
8 16 

23 

Ca2+ 40 

Plantejament i resolució 

Un ió negatiu o anió és un atom que ha guanyat 

electro ns: 

nombre de protons < nombre d'electrons 

Té carrega neta negativa. 

Un ió positiu o catió és un atom que ha perdut 

electrons: 

nombre de protons < nombre d'electrons 

Té carrega neta positiva. 

Així, en la taula hi apareixen: 

s + 2 e- ----, s
2
-

52-

Na+ 

ca
2+ 

a Completa la taula següent:

Símbol de l'ió 

Tipus d'ió 

Nre. d'e guanyats 

Nre. d'e perduts 

fl Completa la taula següent:

8 16 

11 23 

20 40 

u+ Se2
- Sr2+ N3

-

3 7 

38 

36 

11 

8 

11 

20 

18 

Lanió tindra 2 electrons més que protons. 

Na ----> Na+ + 1 e-

El catió tindra 1 electró menys que protons. 

ca ----, ca2+ + 2 e-

El catió tindra 2 electrons menys que protons. 

Lúltima capa electrónica d'un ió ha d'estar completa 

amb 8 electrons. 

Amb totes aquestes dades completem la taula de 

l'enunciat: 

8 10 

12 10 

20 18 

II Escriu el símbol de l'ió que es forma

i determina si són anions o cations 

quan: 

a) Lhidrogen perd un electró.

b) Lhidrogen guanya un electró.

e) El clor guanya un electró.

d) El calci perd dos electrons.

II Completa:

a) Na ----> ... 1e-

b) ... + 2e-----> 02
-

c) N + ... ----> N3-

d) Be ----> Be2+ + ... 

PROBLEMA RESOLT 3

6

32



PROBLEMES RESOLTS 

ELEMENTS I COMPOSTOS 

PROBLEMA RESOLT 2 

Observa els dibuixos que representen diferents substancies químiques i respon: 

Heli Argó Ozó Clorur de sodi 

Atom d'heli Atom d'argó 

Meta Diamant 

Atom de carboni 

Atom d'hidrogen 

o Atom de carboni

a) Quines substancies són elements? Quines són
compostos?

b) Quines substancies apareixen formant molécules?

c) Quines formen cristal Is?

Plantejament i resolució 

O Atom d'oxigen 

óxid de clor (111) 

Atom d' oxigen 

Atom de clor 

Plata 

Atom de plata 

d) Quines corresponen a atoms arnats?

e) Escriu la fórmula que representa cada substancia
deis dibuixos.

a) Els elements són l'heli, l'argó, l'ozó, el diamant i la plata. d) L'heli i l'argó estan formats per atoms anlats.
Els compostos són el clorur de sodi, el meta i l'óxid de
clor(III)

b) Formen molécules l'ozó, el meta i l'óxid de clor (111).

c) Formen cristal Is el clorur de sodi, el diamant i la plata.

e) • Heli � He; • Argó � Ar;

• Ozó � 03; • Clorur de sodi � NaCI;

• Meta � CH4; • Diamant � e;

• óxid de ciar (111) � Cl203 ; • Plata � Ag.

a Associa cada frase de !'esquerra amb la columna de la 
dreta corresponent: 

II Escriu quants atoms de cada element formen les 
següents molécules: 

• Els atoms s'ordenen en una
estructura tridimensional.

• Els gasas nobles
s'ordenen així.

• Estan formats per uns
quants atoms.

o Atoms a"illats

o Molécules

o Cristalls

a) N02 b) C02 

d) HN03 e) CIO

g) Cl2 h) H2SÜ4 

c) 03 

f) co

Fes un esquema per representar les molécules. 
Quines corresponen a elements químics? 
Quines corresponen a compostos? 

7
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PROBLEMES RESOLTS 

LA REACCIÓ QUÍMICA 

PROBLEMA RESOLT 1 

En el procés: 

Hidrogen (gas) + nitrogen (gas) --+ amoníac (gas) 

a) Identifica els reactius i els productes de la reacció. Escriu-ne les fórmules.

b) Escriu l'equació química corresponent i ajusta-la amb el metode del tempteig.

c) Classifica la reacció. És una reacció de síntesi? És una reacció de descomposició?

d) Representa la reacció mitjarn;ant un model de boles.

Plantejament i resolució 

a) Reactius: l'hidrogen i el nitrogen són gasos
a temperatura ambient:

• Hidrogen: la seva fórmula és H2 .

• Nitrogen: la seva fórmula és N2.

Productes: 

• Amoníac: la seva fórmula és NH3. El N actua amb
valencia 3 i el H actua amb valencia 1.

b) L'equació química corresponent a aquest procés
sera:

H2 l.g) + N2 l.g) --+ NH3 l.g) 

Per ajustar l'equació química col·locarem davant de la 
fórmula de cada una de les substancies els coeficients 
necessaris perqué es compleixi la llei de conservació 
de la massa: el nombre d'atoms que apareixen en el 
primer membre ha de ser igual que el nombre d'atoms 
que apareixen en el segon membre. 

lgualem el nombre d'atoms de nitrogen multiplicant 
per 2 la molécula d'amoníac (cada coeficient multiplica 
tots els atoms de la molécula): 

H2 l.g) + N2 l.g) --+ 2 NH3 l.g) 

a Escriu i ajusta les equacions químiques següents: 

a) Clor (g) + oxigen (g) � óxid de clor (g)

b) Monóxid de carboni (g) + oxigen (g) �
� dióxid de carboni (g)

A continuació igualem el nombre d'atoms d'hidrogen. 
Com que hi ha 2 molécules de NH3, tenim en total 
6 atoms de H; per tant, multipliquem per 3 la molécula 
H2 del primer membre: 

3 H2 (g) + N2 (g) --+ 2 NH3 (g) 

D'aquesta manera, l'equació queda ajustada. 

e) És una reacció de síntesi o de formació, en qué a partir
deis seus elements (H2 i N2) s'obté un compost (NH3).

d) Representem la molécula H2 mitjani;ant:

Representem la molécula de N2, mitjani;ant: 

La reacció sera: 

+ 

8 Ajusta les equacions químiques següents i anomena 
totes les substancies implicades: 

a) zns (s) + 02 (g) � S02 (g) + zno (s)

b) Na (S) + H20 (n � NaOH (aq) + H2 (g)

fl Donat el procés: a Completa i ajusta les equacions químiques següents: 

Alumini (s) + sofre (s) � sulfur d'alumini (s) 

a) Identifica els reactius i els productes de la reacció.

b) Escriu l'equació química ajustada.

a) Cl2 + Mg --+ .. . b) Cu + HCI --+ ... + H2

II Ajusta l'equació química següent: 

Fe2Ü3 (S) + co l.g) --+ Fe (S) + C02 l.g) 

...., _____________________________________________ ·�.-· .. 

8
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PROBLEMES RESOLTS 

LA REACCIÓ QUÍMICA 

PROBLEMA RESOLT 2 

En reaccionar clorur d'hidrogen amb oxid de bari es produeix clorur de bari i aigua: 
a) Escriu l'equació química corresponent a aquesta reacció i ajusta-la.
b) Calcula la quantitat de clorur de bari que es produeix quan reaccionen 20,5 g d'oxid de bari amb la quantitat

necessaria d'acid.
c) Si posem 7 g de clorur d'hidrogen, quina quantitat de clorur de bari es formara?

Plantejament i resolució 

a) A partir de les fórmules deis reactius i els productes
escrivim l'equació química corresponent a aquesta
reacció i l'ajustem:

2 HCI + Bao ---> BaCl2 + H20 

b) ldentifiquem les substancies de les quals coneixem
les dades i les substancies de les qua Is volem 
calcular les dades. Disposem de 20,5 g de Bao i volem 
conéixer la massa de BaCl2 que se n'obté. 
Calculem les masses molars: 

M (Baü) = 137 + 16 = 153 g 
M (HCI) = 1 + 35,5 = 36,5 g 

M (BaCl2) = 137 + 35,5 · 2 = 208 g 
208 g de BaCl2 d I 20,5_g_d.e-Baü · = 27,87 g e BaC 2 153 _g_de--BaO 

e) Ara disposem de 7 g de HCI i volem calcular la massa
de BaCl2 que se n'obté.
Plantegem la proporció corresponent a aquestes dues
substancies i calculem la quantitat de HCI obtinguda:

208 g de BaCl2 7 g_oo-Het. 2 · 36,5 g_oo-Het 
= 19,95 g de Bac12 

a Al convertidor catalític d'un automobil es produeix la 
reacció: 

fl Donada la reacció: 
óxid de ferro(II) (s) + hidrogen (g) ---> 

---> ferro (s) + aigua (/) Monoxid de carboni (g) + oxigen (g) ---> 
---> dioxid de carboni (g)

a) Escriu l'equació química ajustada.
b) Si reaccionen 112 g de monoxid de carboni, quant

dioxid de carboni apareix?
e) Quina quantitat d'oxigen és necessaria?
Sol.: b) 176 g de C02,· e) 64 g de 02 

a) Escriu la reacció i ajusta-la.
b) Calcula la massa de ferro que podría obten ir-se en

reaccionar 40 g d'oxid de ferro(II).
e) Calcula la quantitat d'hidrogen que sera necessaria

perqué la reacció sigui completa.
Sol.: b) 31 g de Fe; e) 1, 1 g de H2 

8
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PROBLEMES RESOLTS 

LA REACCIÓ QUÍMICA 

PROBLEMA RESOLT 3 

Calcula el volum d'hidrogen que es desprén, a 1 atm i o ºC, en reaccionar 6,54 g de zinc amb la quantitat suficient de 
clorur d'hidrogen segons la reacció: 

Zn (S) + HCI (aq) ---+ ZnCl2 (S) + H2 (g)

Plantejament i resolució 

En primer lloc ajustem l'equació: 

Zn (S) + 2 HCI (aq) ---+ ZnCl2 (S) + H2 (g)

Per al zn: 

M I.Zn) = 65 g/mol 

a Escriu i ajusta la reacció de combustió del sofre: 

Sofre (s) + oxigen (g) ---+ dioxid de sofre (g)

Calcula: 

a) La quantitat de sofre necessaria per obtenir 2 L de
dioxid de sofre a 1 atm i o ºC.

b) El volum d'oxigen necessari.

Sol.: a) 2,86 g des; b) 2 L de 02 

fJ Donada la reacció: 

óxid de ferro(II) + hidrogen ---+ 
---+ ferro + aigua 

a) Escriu i ajusta l'equació corresponent.

b) Calcula la massa de ferro que s'obtindra a partir de 50 g
d'oxid de ferro(II).

e) Calcula el volum d'hidrogen, mesurat a 1 atm i o ºC, que
es consumeix en la reacció.

Sol.: b) 38,75 g de Fe; e) 15,34 L de H2 

8 Donada l'equació química: 

Al (S) + S (S) ---+ Al2S3 (S) 

Si reaccionen 27 g de Al amb 60 g de S, determina: 

a) Quina substancia reaccionara completament i quina
sobrara.

b) Quina quantitat de sulfur d'alumini s'obté.

Sol.: a) Sobrara S; b) 75 g de Al�3 

Sabem, a més, que, a 1 atm i o ºC, 1 mol de qualsevol gas 
ocupa un volum de 22,4 L. 

Plantegem la proporció corresponent per calcular la 
quantitat de H2 obtingut. 

6 54 n rfo .. .:rr,- · 2 g..de--t'G · 22,4 L de H2 = 2 25 L de H' é-""' L.1 1 

65 g..cie-ffí 2 g...r:ie+t 
' 2 

a En la reacció química representada per: 

Mg + 2 HCI ---+ MgCl2 + H2 

a) Quin és el volum d'hidrogen (a 1 atm i o ºC) que es
produeix quan reaccionen 3,74 g de magnesi amb
excés d' a cid?

b) Quina és la massa de MgCl2 obtinguda?

Sol.: a) 3,45 L de H2,º b) 14,7 g de MgCl2 

11 L'amoníac reacciona amb l'oxigen, en c. n. de pressió 
i temperatura, segons la reacció: 

Calcula: 

a) El volum d'amoníac necessari per obten ir 15 L de 
monoxid de nitrogen.

b) La quantitat d'oxigen necessaria.

Sol.: a) 15 L de NH3,º b) 18,75 L de 02 

CI Escriu l'equació química ajustada corresponent a la 
combustió del propa (C3H8) amb l'oxigen per donar 
dioxid de carboni i aigua, i calcula: 

a) La quantitat de propa que es necessita per obtenir 2 L
de dioxid de carboni.

b) El volum de propa que reacciona amb 0,5 L d'oxigen.

Sol.: a) 0,67 L de C�a,· b) O, 1 L de C3H8 

·------------------------------------------------.. ·:.,-

8
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PROBLEMES RESOLTS 

LA REACCIÓ QUÍMICA 

PROBLEMA RESOLT 4 

El transit és una de les principals causes de contaminació ambiental a les ciutats. La combustió de la gasolina 
produeix C02 , responsable de l'increment de l'efecte d'hivernacle. Si considerem una ciutat en qué circulen 
diariament uns 100.000 cotxes i que cada un consumeix 2 L de gasolina, calcula la quantitat de C02 emesa 
a l'atmosfera. Suposa que la gasolina esta formada només per octa (C8H,8) la densitat del qual és de 700 kg/m3 . 

Plantejament i resolució 

La combustió de la gasolina (octa) es produeix mitjan�ant 
la reacció següent: 

25 
CaH,a + - 02 � 8 C02 + 9 H20 

2 
Segons la qual 1 molécula de C8H,8 reacciona amb 
25 

molécules de 02 per produir 8 molécules de C02 
2 

i 9 molécules de H20. 
La quantitat de gasolina consumida en un dia és, 
per tant: 

1 m3 

V = 2,.e;lfrf' · = 2 · 10-3 m3/cotxe � 
103 .dffr 

� vT 
= 2 · 10- 3 m3/cotxe · 100.000 cotxes/dia = 

= 200 m3/dia � 

� m = 200 m3/dia · 700 kg/m3 � 

� m = 1,4 · 105 kg/dia 

a Calcula el volum de dioxid de carboni (mesurat a 1 atm 
i o ºC) que es produeix en la combustió d'1 t de buta 
(C4H10), 

Solució: 1,54 · 1D6 L de co2

II El monoxid de carboni és un gas toxic que es produeix 
quan hi ha una combustió incompleta. Observa 
l'equació corresponent a la reacció de combustió 
incomplerta del meta (CH4): 

CH4 + 02 � CO + H20 

a) Ajusta-la.

b) Calcula la quantitat de coque es produeix si una
caldera, que funciona malament, crema 100 kg de CH4 .

So/ució: 175 kg de co

Tenim, per tant: 

• MocM = 12 · 8 + 1 · 18 = 114 g
103 g 

• m = 1,4 ·105 ,kg·
1.kg 

= 1,4 ·108 g 

Sabem que: 

Meo,= 12 + 16 · 2 = 44 g 

Aplicant a l'equació química la proporció corresponent 
calculem la quantitat de co2 que es produeix: 

8 · 44 g de C02 
1,4 ·10ª �· 114 �

= 

= 4,32 · 108 g de C02 

II La pluja acida es produeix mitjan�ant les reaccions: 

a) 2 S02 + 02 � 2 S03 

b) S03 + H20 � H2SÜ4 

Calcula la quantitat d'acid sulfúric que es desprén si 
s'emet a l'atmosfera una quantitat de 100 kg de S02 . 

Solució: 153, 125 kgde H�04 

a L'ozó es pot destruir amb facilitat mitjan�ant la reacció: 

CI + 03 � CIO + 02 

Quantes molécules d'ozó es destrueixen quan 
s'emeten a l'atmosfera 100 g de CCl2F? 

Solució: 1, 18 · 1a24 molecules de 03 

8
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a) En primer lloc, calculem la massa molecular:

Mm $ 1 ⋅ 14 & 3 ⋅ 1 $ 17 

La quantitat de substància la calculem dividint la
massa en grams entre la massa molecular:

n $ $ 2 mols de NH3

b) Com que cada mol té un nombre de molècules
igual al nombre d’Avogadro, en els dos mols tin-
drem:

nre. molècules $ 2 ⋅ 6,022 ⋅ 1023 $
$ 1,204 $ 1024 molècules de NH3

c) Per calcular el nombre d’àtoms de cada espè-
cie, n’hi ha prou de veure la relació en una mo-
lècula.

És a dir, en cada molècula hi ha un àtom de N
i tres àtoms de H, per la qual cosa el nombre d’à-
toms seria:

nre. d’àtoms de nitrogen:

nre. àtoms N $ 1 ⋅ 1,204 ⋅ 1024 $
$ 1,204 $ 1024 àtoms de N

nre. d’àtoms d’hidrogen:

nre. àtoms H $ 3 ⋅ 1,204 ⋅ 1024 $
$ 3,612 $ 1024 àtoms de H

34
17

g
mol

PROBLEMES RESOLTS

LA REACCIÓ QUÍMICA  II9

Plantejament i resolució

Es té una mostra de 34 g de NH3. 

Calcula:

a) La quantitat de substància.
b) El nombre de molècules.
c) El nombre d’àtoms de N i H.

Dades: masses atòmiques: N # 14 u; H # 1 u.

Quina quantitat de SO2 en grams hi ha 
en 0,5 mol d’aquesta substància?

Sol.: 32 g

Calcula el nombre de mols i molècules 
que hi ha en 72 g de H2O.

Sol.: 4 mols i 2,4 ⋅ 1024 molècules

En quina de les mostres següents 
hi ha més molècules?

a) 34 g de H2S.
b) 40 g de SO3.
c) 36 g de H2O.
d) 66 g de CO2.

Sol.: La c)

Tenim 2 mols de CO2.

a) Quants grams són?
b) Quantes molècules són?

Sol.: a) 88 g; b) 1,2 ⋅ 1024 molècules

Si tinc 1,5 mol de H2SO4, tinc una massa 
en grams de:

a) 98 g.
b) 147 g.
c) 196 g.
d) 49 g.

Sol.: La b)

En 72 grams d’aigua tinc un nombre 
de molècules de:

a) 6,02 $ 1023.
b) 3,01 $ 1023.
c) 9,03 $ 1023.
d) 2,41 $ 1024.

Sol.: La d)

NOTA: Utilitza en cada problema les dades 
de masses atòmiques que et calguin.
Masses atòmiques: S # 32 u; O # 16 u; H # 1 u;
C # 12 u.
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PROBLEMES RESOLTS

LA REACCIÓ QUÍMICA II9

Plantejament i resolució

La molaritat és una forma d’expressar la concentra-
ció d’una dissolució i es defineix com el nombre de
mols que hi ha en cada litre de dissolució.

Així:

M $

Calculem prèviament el nombre de mols que corres-
ponen a 80 grams de NaOH.

nre. mols $ $

nre. mols $ $ 2 mols

Substituïm en l’equació de la molaritat tenint la pre-
caució de posar els 500 ml de dissolució expressats
en litres:

500 ml = 0,5 l

Per tant:

M $
mol

l

mol
l

M = 2
0 5,

80 g
40 g/mol

grams de NaOH
))

M. molecular

nre. mols
)))
litres de dissolució

Calcula la molaritat d’una dissolució si sabem que conté 80 grams 
de NaOH en 500 ml de dissolució.

Dada: massa molecular de NaOH # 40 g/mol.

ACTIVITATS
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En 1 litre de dissolució 0,5 M de H2SO4

tinc una massa d’àcid de:
a) 196 g.
b) 147 g.
c) 49 g.
d) 98 g.

Sol.: La c)

Calcula la molaritat d’una solució preparada
dissolent 0,5 mol de CaO en mig 
litre de dissolució.

Sol.: 1 M

Quants grams d’una dissolució al 8 % de Na2SO4

necessito si vull una quantitat de Na2SO4 de 2 g?

Sol.: 25 g

Quina seria la concentració expressada en g/l
d’una dissolució que conté 25 g de solut 
en 250 ml de dissolució?

Sol.: 100 g/l

La concentració expressada en % en massa
d’una dissolució que conté 10 g de solut i 90 g
de dissolvent és:
a) 11 %.
b) 10 %.
c) 20 %.
d) 15 %.

Sol.: La b)

La concentració en g/l d’una dissolució 
que conté 5 g en 100 ml de dissolució és:
a) 500 g/l.
b) 50 g/l.
c) 5 g/l.
d) 0,05 g/l.

Sol.: La b)

NOTA: Utilitza en cada problema les dades 
de masses atòmiques que et calguin.

Masses atòmiques: H # 1 u; S # 32 u; O # 16 u;
Ca # 40 u; Na # 23 u.
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