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Física  (més grans de 25 anys)  
Model 1 

 

 
 
Puntuació màxima de cada pregunta: 1 punt.  
 
 
1.  Un cotxe passa de 0 a 100 km/h en 6.25 s. a) Què va ldria 

l'acceleració del cotxe si fos constant? b) Quin es pai recor-
re un cotxe durant 6.25 s amb aquesta acceleració?  

2.  Què val la component perpendicular a la carretera d el pes 
d’un vehicle de 5.4 tones aparcat en un pendent de 5º amb 
l'horitzontal? 

3.  Un objecte de 3 kg s’ha deixat caure des d’una altu ra de 4.5 
m i impacta a terra amb una velocitat de 9 m/s. Qua nta ener-
gia s’ha dissipat pel fregament amb l’aire? 

4.  Una bolla de 500 grams es dirigeix a 10 m/s cap a u na massa 
de 800 grams que està aturada i es pot moure lliure ment. Amb 
quina velocitat es mouen la bolla i la massa just d esprés de 
la col·lisió si han quedat juntes? 

5.  Quina característica de gran importància tecnològic a relacio-
nada amb la resistència elèctrica tenen els materia ls 
semiconductors? Es valorarà la claredat de la redac ció. 

6.  Els resistors R1 = 700 Ω i R2 = 750 Ω es connecten en sèrie, 
els resistors R3 = 1200 Ω i     R4 = 450 Ω també es connecten 
en sèrie. Llavors, els dos parells de resistors es connecten 
en paral·lel. Dibuixa un esquema que mostri les con nexions i 
calcula la resistència equivalent del conjunt. 

7.  Ordena aquestes ones electromagnètiques de freqüènc ia més 
baixa a més elevada:        a) Raigs X; b) llum vis ible; c) 
microones; d) llum infraroja.  

8.  L’efecte fotoelèctric s’analitzà fenomenològicament  després 
de ser descobert i s’establiren lleis per descriure  les ca-
racterístiques observades. Escriu dues d’aquestes l leis. Es 
valorarà la claredat de la redacció. 

9.  Determina gràficament o analíticament la imatge d’u n segment 
d’1.2 cm posat a 60 cm davant un mirall còncau de R = −80 cm. 
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Si s’opta per determinar la imatge gràficament, es valorarà 
la claredat de l’esquema. 

10.  Un gas de constant adiabàtica γ = 1.58 està dins un cilin-
dre de 25 litres a 2×10 5 Pa i 290 K. Quin és el volum del gas 
després d’una compressió adiabàtica idealitzada fin s a 8×10 5 
Pa? 

 
 
Acceleració de la gravetat: 9.80 m/s 2. 
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Física  (més grans de 25 anys)  
Model 1. Criteris específics de correció 

 

 
 

A continuació es presenten els criteris de correcci ó i la puntuació de cada 

un.  

 

1) 0.4   acceleració = 4.444 m/s^2 

0.6   espai recorregut = 86 m 

-0.2   Error d'unitats 

2) 0.5   Escriu clarament que la component és pes c os(alfa) 

0.5   Component del pes = 52720 N 

-0.2   Error d'unitats 

3) 0.25   Ep inicial = 132.3 J 

0.25   Ec final = 121.5 J 

0.25   Energia dissipada = Ep inicial - Ec final 

0.25   Energia dissipada = 10.8 J 

4) 0.5   m1 v1 = (m1 + m2) v 

0.5   v = 3.85 m/s 

5) 0.8   La resistivitat elèctrica disminueix molt quan tenen impureses 

0.2   Per la claredat de la redacció 

6) 0.5   Esquema correcte 

0.25   Plantejament correcte 

0.25   Resultat correcte 

-0.2   Error d'unitats 

7) 1   microones - llum infraroja -  llum visible -  raigs X 

8) S’han d’escriure dues d’aquestes tres lleis.  

0.3 Llei sobre la relació entre la quantitat d'elec trons i la intensitat 

de la llum 

0.3 Llei sobre la freqüència llindar 

0.3 Llei sobre l'energia màxima dels electrons 

0.4 Per la claredat de la redacció de les lleis 

9) 0.7   Gràficament correcte 

0.3   Claredat de l'esquema 

0.25   Equació correcta per determinar la posició 

0.25   La imatge és real i es forma a 120 cm del mi rall 

0.25   Equació correcta per determinar la mida de l a imatge 

0.25   La imatge té 2.4 cm d'altura i està invertid a 

10) 0.3   Escriu l'equació P V γ = constant 

0.7   Volum final = 10.4 litres 

-0.2   Error d'unitats 


