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Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2013) 
 

Solucions i criteris de correcció Física 
Model 1 

 
Amb el número de pregunta es dóna l’apartat del temari i l’article de la guia al que pertany la pregunta. 
Totes les respostes han d’estar justificades per tenir la puntuació indicada.  
 

1. (1.2.1. / Article 3) 
 +0.4 v = a t 
 +0.6 a = 2.31 m/s2 

 –0.2 Si no es posen les unitats o són incorrectes 
 

2. (1.2.5. / Article 9) 
 +0.4 Expressió que dóna xcm correcta 
 +0.6 xcm = 0.875 m  
 –0.2 Si no es posen les unitats o són incorrectes 
 

3.  (1.2.6. / Article 13) 
 +0.4 Expressió que dóna el moment lineal correcta 
 +0.6 p = −0.551 N/m (kg m s−1)  
 –0.2 Si no es posen les unitats o són incorrectes 
 

4. (1.1.2 / 1.3.4. / Article 17, pàg. 45) 
 +0.8 Contingut correcte 
 +0.2 Claredat de la redacció 
 

5. (1.3.1. / Article 14, pàg. 38) 
 +0.8 Contingut correcte 
 +0.2 Claredat de la redacció 
 

6. (1.3.3. / Article 16, pàg. 43) 
 +0.4 Plantejament correcte 
 +0.6 Ri =  6.25 Ω 
 –0.2 Si no es posen les unitats o són incorrectes 
 

7. (1.5.2. / Article 23) 
 +0.4 PVγ = constant o equivalent 
 +0.6 V2 = 4.01 litres. 
 –0.2 Si no es posen les unitats o són incorrectes 
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8. (1.4.2. / Article 20) 
 +0.3 Fórmula de Descartes correcta 

 +0.4 La imatge es forma a 49 cm del mirall. 
 +0.3 S’indica la posició de la imatge respecte del mirall. 
   

9. a) (1.2.3. / Article 6, pàg. 15) 
 +0.4 Plantejament correcte 
 +0.6 v =  13.3 m/s 
 –0.2 Si no es posen les unitats o són incorrectes 

 
9. b) (1.2.7. / Article 11, pàg. 30. Exemple 2) 

 +0.4 Plantejament correcte 
 +0.6 Energia dissipada =  16.5 J 
 –0.2 Si no es posen les unitats o són incorrectes 

 
 


