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Física 
Criteris específics de correcció 

Model 1 

 
 
Els tres números entre parèntesis indiquen el tema al qual correspon la pregunta.  
 
A les preguntes amb resposta numèrica es restaran 0,2 punts si les unitats no hi són o 
són incorrectes. 
 
1. (1.2.1) Si es fa un plantejament correcte, +0,5 punts. Si el resultat és correcte, +0,5 

punts. 

2. (1.2.2) a) Si es contesta “1: zero, 2: variable, 3: constant”: +0,5 punts. Si només hi ha 
dues respostes correctes: +0,3 punts. b) Si es contesta “1: zero, 2: constant, 3: zero”: 
+0,5 punts. Si només hi ha dues respostes correctes: +0,3 punts. 

3. (1.2.5) Si s’escriu que el moment és F·d: +0.2 punts. Si es calculen correctament els 
dos moments: +0.4 punts. Si es dóna el moment total correcte: +0,4 punts. 

4. (1.2.6) Si s’esmenta que s’ha d’usar el principi de conservació del moment lineal: 
+0,4 punts. Si hi ha una descripció correcte: +0,4 punts. Per la claredat de la 
redacció: +0,2 punts. 

5. (1.3.2) Si s’escriu l’expressió que dóna el potencial amb el valor de la constant de 
Coulomb: +0,25 punts. Si s’escriu que el potencial en el vèrtex és la suma dels 
potencials creats per cada càrrega: +0,25 punts. Si el resultat és correcte: +0,5 punts. 

6. (1.3.4 + 1.3.5) Si s’escriuen les relacions V = I R i P = I V o equivalents: +0,5 punts. 
Si es dóna el resultat correcte: +0,5 punts. 

7. (1.5.3) Si s’escriu la llei dels gasos ideals: +0,2 punts. Si s’arriba a la relació: P/T = 
P0/T0 o equivalent: +0,3 punts. Si es dóna el resultat correcte: +0,5 punts. 

8. (1.4.2) Per a cada diagrama: si s’ha trobat la imatge amb els raigs principals: +0,25 
punts. Si la trajectòria dels raigs i les prolongacions s’han distingit: +0,25 punts. 

9. (1.2.8) a) Si s’escriu l’expressió de l’energia cinètica: 0,3 punts. Si el resultat és 
correcte, +0,7 punts. b) Si s’escriu que el treball serà la diferència entre l’energia 
potencial inicial i l’energia cinètica final, o una expressió similar: +0,5 punts. Si el 
resultat és correcte, +0,5 punts. 

Nota: El criteri 1.4.2 que es pretenia avaluar amb el problema 8 («Saber traçar la trajectòria 
dels raigs principals per determinar gràficament la imatge d’un objecte») havia d’estar limitat a 
miralls esfèrics. El valor dels exercicis 1 a 7 i el dels dos apartats del problema 9 s’ha augmentat 
en una dècima perquè es pugui treure la qualificació màxima deixant el problema 8 sense fer. 
 
Càlcul de la qualificació total 
S’han de sumar les qualificacions de les qüestions i dels problemes. Si la suma no és un 
múltiple de 0,5, la nota serà el múltiple superior de 0,5 més pròxim si tres o més 
qüestions tenen la qualificació màxima, i l'inferior en cas contrari. 
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Puntuació: Les preguntes 1 a 8 i cada apartat de la pregunta 9 tenen un màxim d’1 punt. 

 

1. Un cotxe accelera de manera constant des del repòs fins 

a 100 km/h en 8,3 s. Què val l’acceleració del vehicle? 

2. La figura mostra una representació gràfica amb la posi-

ció d’una partícula en moviment i el temps com a 

coordenades. a) Indica si la velocitat és zero, constant o 

variable en cada un dels trams. b) Respon la mateixa 

qüestió per a l’acceleració. 

3. La figura representa una porta vista des de dalt. 

S’apliquen dues forces: F1 de 10N a l’extrem i F2 de 

7N al punt mig. Quins són els moments de cada una de 

les forces respecte al punt P i el moment suma dels dos? 

4. Una bola d’acer de massa m1 es dirigeix cap a una altra 

bola de massa m2 que està aturada. Descriu com s’obté 

la relació entre les velocitats de les masses abans i des-

prés de la col·lisió. 

5. Unes càrregues de 9 nC estan situades en tres vèrtexs 

d’un quadrat com mostra la figura. Què val el potencial 

elèctric en el vèrtex lliure? Pren el potencial zero a 

l’infinit com és habitual. 

6. Hem comprat una bombeta de filament amb la inscrip-

ció 60W-220V, quina és la resistència del filament?  

7. Una botella hermètica d’1,02 litres es posa dins una 

gelera. Quina serà la pressió de l’aire dins la botella 

quan la temperatura sigui de 4 ºC si la botella s’ha tapat 

amb l’aire a 20 ºC i 1 atm? 

8. Copia les dues representacions de lents primes en el full d’examen de manera quali-

tativament similar i traça la trajectòria dels tres raigs principals per determinar 

gràficament la imatge de la fletxa en cada cas.  

 

 

 

 

 

 

9. Una esfera de 320 grams cau verticalment des de 50 m d’altura i arriba al terra amb 

una velocitat de 95 km/h.  

a) Quina és l’energia cinètica de l’esfera quan arriba al terra? 

b) Quin és el treball fet per la força de fricció durant la caiguda? 


