
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests deures són obligatoris per als alumnes que han de recuperar la matèria al setembre. 

 

 Si us heu d’examinar al setembre (l’examen és de TOTA l’assignatura), els deures 
comptaran fins el 50% de la nota de recuperació (examen: 5 punts – deures: 5 punts) . 
Data de lliurament: el dia de l’examen. 
 

 Aquests deures es poden fer a mà o a ordinador. 
 

 

 

CURS: 2017-18 

          Nom de l’alumne/a: 

 

 



UNITAT 1. LA MATÈRIA DE L’UNIVERS 

 

1.-Creus que hi ha matèria que no és observable a ull nu? Posa’n un exemple? 

2.-Quines dues propietats de la matèria defineixen un cos? Explica-les. 

3.-Completa la taula amb la informació següent: 

-Són comunes a tota la matèria i no aporten cap tret particular de les substàncies. 

-Són les propietats que permeten distingir una substància d’una altra. 

Propietats generals Propietats característiques 

-Són... 
 

-Són... 

Exemples de propietats generals Exemples de propietats característiques 

 
 

 

Afegeix a la taula les propietats de la matèria següents segons que siguin propietats generals o 

propietats característiques: 

Densitat – massa – forma – volum – temperatura – color – 

Elasticitat – transparència – conducció de l’electricitat 

4.-Omple la taula següent: 

Magnitud Unitat internacional de mesura 

Superfície  

Volum  

Longitud  

Massa  

Densitat  

 

5.-Indica quina magnitud mesuren els aparells següents: 

Aparell de mesura Magnitud 

Regle graduat  

Cronòmetre  

Balança  

Termòmetre  

Cinta mètrica  

Pipeta  

Dinamòmetre  

 

6.-En un metre quadrat... 

a) Quants decímetres quadrats hi ha? 

b) Quants mil·límetres quadrats hi ha? 

C) Quants centímetres quadrats hi ha? 



7.-Un bloc de gelat de 100g ocupa 36 cm3. 

a) Quina densitat té el bloc de gelat? Expressa’n el resultat en g/cm3. 

b) Si prenem 50g de gelat, la densitat augmenta o disminueix? 

c) Quan el gelat es desfà, la densitat augmenta o disminueix? 

8.- Observa els següents pictogrames de perillositat i explica de quin risc ens informen. 

   
  

 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

    

 

UNITAT 2. ELS ESTATS DE LA MATÈRIA 

 

1.-Relaciona els estats de la matèria amb les seves característiques. 

   

   
 

2.-A partir de la teoria cinètica, explica per què els sòlids es dilaten en escalfar-los. 



3.-Quina característica dels líquids fan que el mercuri sigui una substància ideal per fabricar 

termòmetres? 

4.-Els gasos pesen? Què pots fer per demostrar-ho? 

5.-Es pot reduir el volum d’un líquid? I el d’un gas? Per què? 

6.- Etiqueta cada canvi d’estat de la matèria amb el seu nom i explica què passa a nivell 

cineticomolecular. 

Sublimació – sublimació inversa – fusió – 

Solidificació – condensació- vaporització 

  
 

   

   

   

 

7.-Si tapem una olla que conté aigua bullent, a la tapa es formaran gotes d’aigua. Quin procés 

tindrà lloc? 

 

UNITAT 3. LES MESCLES 

 

1.-Classifica aquests elements segons que siguin una mescla o una substància pura: 

 



Els següents elements són mescles o substàncies pures? 

Aigua mineral – aigua destil·lada – anell d’or – quadern – sucre – gas natural – roca 

 

2.-Afegeix les etiquetes de mescles homogènies o mescles heterogènies. Indica com es poden 

diferenciar. 

 
 

Mescles... Mescles... 

 

3.-Classifica les substàncies següents en homogènies o heterogènies: 

Maionesa – llet – suc de llimona – granit – aigua mineral – aire – petroli 

4.-Posa algun exemple de les solucions següents: 

Solut Dissolvent Exemple 

Sòlid Sòlid  

Líquid Líquid  

Gas Gas  

Sòlid Líquid  

Gas Líquid  

 

5.-Indica si les afirmacions següents són certes o falses. Justifica la resposta si l’afirmació és 

falsa. 

a)Els components d’una mescla han d’estar barrejats en la mateixa proporció. 

b)Les propietats de les mescles varien segons la quantitat de què disposa cada component. 

c)Els components d’una mescla es poden separar per mètodes físics. 

d)En qualsevol mescla s’aprecien els components a ull nu. 

6.-La quantitat de sucre (glucosa) a la sang és d’1g/L. Si una persona adulta té 

aproximadament 5L de sang, quina quantitat de sucre hi té dissolta? 

7.-Etiqueta els següents mètodes de separació de mescles. 

Cromatografia, decantació, cristal·lització, separació magnètica, filtració 



 
  

   

 

 

 

   

 

8.-Indica quin mètode utilitzaries per separar els components de les mescles següents: 

a)Els colors que formen la tinta negra d’un retolador. 

b)Oli de vinagre. 

c)Sal del sofre ( el sofre no es dissol en aigua) 

d)Serradures de l’aigua. 

9.-En un pot de laboratori hi ha la inscripció següent: <sal dissolta en aigua de densitat 1 

g/cm3> . Què significa aquesta data? 

 

UNITAT 4. LES SUBSTÀNCIES PURES 

 

1.-Indica quines imatges corresponen a substàncies simples i quines a substàncies compostes. 

 

 

Substàncies... Substàncies... 

 

2.- Observa els diagrames següents, els quals representen les partícules que formen 4 

substàncies pures diferents. 



 

Raona quins diagrames corresponen a una substància simple i quins a una substància 

composta. 

 

3.-Anomena quatre substàncies simples i quatre substàncies compostes diferents a les de 

l’exercici anterior. 

4.-Digues si les afirmacions següents són certes o falses. Corregeix les falses. 

a) La matèria està formada per unes partícules molt petites anomenades àtoms. 

b) El nucli de l’àtom conté electrons i neutrons. 

c) Els neutrons tenen càrrega negativa, els electrons, positiva. 

d) L’aigua està formada pel mateix tipus d’àtoms. 

e) L’àtom està constituït per diversos tipus de partícules que es distribueixen en dues zones: al 

nucli i al centre. 

5.-Una molècula pot estar formada per una sola classe d’àtoms? I un element? Raona les 

respostes. 

6.-Completa la taula següent: 

Nom Fórmula Cada molècula està formada per... És una substància 
simple o composta? 

Aigua H2O   

Hidrogen H2   

Àcid sulfúric H2SO4   

Clorur de calci CaCl2   

Ferro Fe   

 

7.-  Els plàstics són materials naturals o sintètics? Justifica la resposta. 

8.-Què és una matèria primera? De quina matèria primera s’obté el plàstic? I el vidre? 

9.- Molts recipients que abans es feien de vidre o de ceràmica ara són de plàstic. Quines 

característiques han facilitat aquesta substitució? Per respondre, pensa en els usos dels 

plàstics. 

10.- El principal problema dels plàstics i del vidre és que en convertir-se en residu no són 

absorbits per la natura i resten inalterables durant molts anys. Davant aquest problema la 

solució és el reciclatge. No és el mateix reciclar que reutilitzar. Quines són les diferències entre 

aquestes dues accions? 



 

UNITAT 5. EL MOVIMENT 

 

 

1.-Quan diem que la Terra gira al voltant del Sol, quin sistema de referència utilitzem? 

2.-Per analitzar el moviment d’un ascensor agafem tres punts de referència diferents: l’A, a la 

planta 0; el B a la planta 3, i el C, al terra de l’ascensor. Si cada planta fa 2m d’altura, esbrina la 

posició de l’ascensor quan passa per la planta 5 en cada un dels punts de referència. 

3.-Efectua aquests canvis d’unitats: 

a) 10m/s= __________ km /h     b)148km/h= _________m/s     c)25m/s= _________km/h 

4.-Un tren recorre 750km en 4h i un cotxe fa 150km en 2h. Calcula la velocitat mitjana 

d’aquests mòbils. 

5.-De casa a l’escola hi ha una distància de 900m. Si caminant tardem 30 minuts a arribar-hi, 

quina ha estat la nostra velocitat mitjana en km/h? 

6.- Les dades següents corresponen a un cotxe que es desplaça en línia recta per una carretera 

horitzontal: 

a) Representa les dades en una gràfica espai –temps. 

b) A quina velocitat va el cotxe en l’instant t=10s i t=20s ? 

c) Descriu els tipus de moviments que fa el cotxe. (moviment rectilini uniforme o moviment 

rectilini variat) 

 

7.-Observa i interpreta les gràfiques següents: 

 

a) Què significa que la posició sempre sigui la mateixa i no canviï respecte el temps? 



b)Què significa que la velocitat sempre sigui la mateixa i no canviï? Serà un moviment rectilini 

uniforme o un moviment rectilini variat? 

 

8.- Les dades següents corresponen a una moto que es desplaça en línia recta per una 

carretera horitzontal: 

 

a) Representa les dades en una gràfica velocitat –temps. 

b) Descriu els tipus de moviments que fa la moto. (moviment rectilini uniforme o moviment 

rectilini variat) 

c) A quina velocitat va la moto en l’instant t=0s i t=15s ? 

d) Calcula l’acceleració de la moto entre els instants t=0s i t=15s. 

e) Calcula l’acceleració de la moto entre els instants t=30s i t= 40 s. 

f) Quina velocitat màxima, en km/h, ha assolit la moto en el recorregut? 

9.-El conductor d’un cotxe circula a 120km/h quan s’adona que hi ha una taca d’oli a la 

calçada. El conductor frena i atura el cotxe en 0,8s. 

a) Expressa la velocitat inicial del cotxe en m/s. 

b) Fes una gràfica velocitat – temps del moviment del cotxe fins que queda aturat. (Representa 

els valors de la velocitat en m/s.) 

10.- Les dades següents corresponen al moviment d’una bola que llisca per un carril inclinat: 

 

a)Representa aquestes dades en una gràfica. 

b)Quin tipus de moviment fa la bola en lliscar? (moviment rectilini uniforme o moviment 

rectilini variat) 

c)A quina velocitat mitjana s’ha desplaçat la bola entre els instants 0 i 2,0s? I entre els instants 

2,0s i 3,0s? 

 

UNITAT 9. ONES. EL SO I LA LLUM 

 

1.-Indica si aquestes afirmacions són certes o falses i raona la resposta: 

a) La llum i el so són pertorbacions que, en propagar-se, transporten energia a distància. 

b) A través dels cossos translúcids podem veure perfectament els objectes. 



c) El so només es propaga per l’aire. 

d) Les ulleres i molts altres instruments òptics es basen en la reflexió de la llum. 

e) La llum es desvia quan passa de l’aire a l’aigua, aquesta propietat s’anomena reflexió. 

2.-Explica perquè una peça de roba o un objecte es veu de color verd. 

3.-Indica si les afirmacions següents es refereixen al so, a la llum o a tots dos: 

a) Es transmet en totes direccions. 

b) No viatja pel buit. 

4.-Encercla la paraula correcta en cada cas: 

a) La reflexió/refracció de la llum és el canvi de direcció que experimenta la llum en xocar 

contra un cos sense travessar-lo. 

b) La reflexió/refracció de la llum és el canvi de direcció que experimenta la llum en passar 

d’un medi a un altre la velocitat de propagació del qual és diferent. 

c) A la reflexió, la llum només canvia de direcció/ velocitat, ja que el medi de propagació és el 

mateix. 

d) La velocitat de la llum en l’aire és més gran/ petita que en l’aigua. 

e ) Quan la llum passa de l’aigua a l’aire, perd/ guanya velocitat. 

f) La reflexió especular/ difusa es produeix en superfícies rugoses i provoca reflexions/ 

refraccions en moltes direccions. 

5.- Relaciona els elements d’un micròfon amb els elements de l’orella que tenen la mateixa 

funció: 

Timpà Imant 
Nervi auditiu Membrana metàl·lica 
Cèl·lules ciliades Cables 

 

6.-En què es diferencia la llum reflectida per un mirall de la reflectida per una paret? 

7.-Relaciona els elements d’una càmera fotogràfica amb els elements de l’ull que 

comparteixen la mateixa funció: 

Diafragma Cristal·lí 
Objectiu Retina 
Sensors Iris 

 

8.- LA FESTA DE LA MARIA  
La contaminació acústica, és a dir, la que resulta del soroll o els sons molestos, pot produir 
efectes negatius sobre la salut auditiva, física i mental de les persones. L’Organització Mundial 
de la Salut considera un nivell de 70 dB, com el límit superior desitjable, per tal que el so no 
sigui perjudicial per a la salut. Avui la meva veïna Maria està fent una festa a casa seva. Ha 
convidat una quants amics i s’ho estan passant molt bé. 



a) Per les veus que sents, dedueixes que hi ha 4 amics a casa la Maria. Quina qualitat o 
propietat del so permet distingir la veu de les persones?  
b) El soroll que t’arriba és molt fort, però no tant com si estiguessis a casa la Maria. Digues les 
dues causes per les quals el so perd intensitat. 
c) Ara estan escoltant música. El volum és tan alt que no sents la televisió de casa teva. Quina 
qualitat o propietat del so és sinònim de volum? Com es mesura?  
d) Sabent que la velocitat del so en l’aire és de 340 m/s, quin espai recorre el so en 2 segons?  
e) Suposem que visquéssim sota l’aigua. La velocitat de propagació sonora seria més gran o 

més petita? Justifica la resposta. 


