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Oposicions als cossos docents : PROVA PRÀCTICA DE FÍSICA I QUÍMICA  
  

 

Etiqueta amb el codi d’anonimat de l’aspirant  
 
 

 Cas escollit: 
 
 
 

 
Instruccions 
 
Aquesta  part de la segona prova  consisteix en l’elaboració d’una situació d’aprenentatge a 
escollir entre un dels tres casos plantejats. 
 
En cada cas es plantegen  unes qüestions prèvies per a resoldre,  i el disseny d’una situació 
d’aprenentatge. 
  

Del cas escollit: 
• Les qüestions prèvies  i la situació d’aprenentatge es respondran i lliuraran per separat, 

en els  fulls dinA4 que ha proporcionat el tribunal. 
• Cal enganxar a tots els fulls utilitzats l’etiqueta amb el codi d’anonimat de l’aspirant i 

indicar  el cas que s’ha triat per respondre. 
• Es recolliran per separat: 

o Els fulls de resolució de les qüestions prèvies, grapats,  dins aquest quadernet. 
o Els fulls de l’explicació dels apartats de la  situació d’aprenentatge,  grapats, 

l’aspirant els introduirà en un sobre a part. A l’exterior del sobre també caldrà 
enganxar l’etiqueta amb el codi d’anonimat. 

• Si es necessiten fulls per fer esborranys, el tribunal  en proporcionarà, i caldrà lliurar-
los juntament amb el quadernet.  

 
 

En aquesta prova es garanteix l'anonimat dels aspirants en la seva realització, assignant-los-

hi un codi, així com en la lectura i correcció per part del tribunal. 

En conseqüència s'haurà d'invalidar l'exercici escrit que inclogui noms, marques o qualsevol 

senyal que pugui identificar l'aspirant, així com aquell exercici que resulti il·legible.  

 

Cal utilizar  un bolígraf amb tinta blava o negre . 

 

Es pot fer servir la calculadora sempre que no porti informació emmagatzemada o que 
es pugui comunicar amb l'exterior. 

 

Per a la realització d’aquesta prova, l’aspirant pot disposar de la normativa d'ordenació 
curricular que consta a l'annex 6 de la resolució de la convocatòria.  Aquesta documentació no 
pot tenir anotacions. 
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Cas 1 

Context : 
 

El curs 2020-2021, estàs treballant a un institut de secundària d’una població de l’entorn metropolità. 

Imparteixes la matèria optativa de física i química de 4t ESO. Tens 19 alumnes a la classe, entre els quals 

hi ha un alumne amb dèficit d’atenció, un alumne d’altes capacitats i un alumne nouvingut. Els alumnes 

tenen classe d’aquesta matèria 3 hores setmanals, una sessió de les quals es realitza al laboratori de 

l’Institut.   
 

La població està situada prop de pistes forestals de circuits de cotxes, i això fa que el professorat de 

ciències i tecnologia aprofiti per estudiar l’entorn i la pràctica vial com a eix vertebrador i 

competencial dins les matèries.   
 

Qüestions prèvies:  
 

En Pau condueix per l’autovia a una velocitat de 90 km/h quan en de cop, veu una roca al mig de la 

via, causada per un despreniment del talús. Es veu obligat a frenar bruscament el cotxe, però impacta 

amb la roca, fet que activa els airbags davanters.   
 

L’azida de sodi (NaN3) s’utilitza en els airbags d’alguns vehicles. L’impacte d’una col·lisió desencadena 

la seva descomposició en sodi metàl·lic i nitrogen gas. El nitrogen gas produït infla ràpidament la bossa 

que es troba entre el conductor i el vidre davanter, protegint el conductor de l’impacte. Davant la 

reactivitat del sodi generat en la descomposició de l’azida sòdica, la bossa de l’airbag conté nitrat de 

potassi i òxid de silici (IV). El sodi metàl·lic reacciona amb nitrat de potassi, formant-se nitrogen gas 

i una mescla d’òxids de potassi i de sodi. Aquests òxids reaccionen posteriorment amb l’òxid de silici 

formant el silicat doble de sodi i potassi inert (KNaO3Si).  
 

a) A quina distància mínima ha d’estar la roca perquè en Pau no impacti amb ella, considerant 

que triga 3 segons en aturar el vehicle?   
  

b) En un moment determinat la pista forestal té un peralt de 15°. A quina velocitat ha de circular-hi 

un motorista per aconseguir que la moto es mantingui perpendicular al terra, si el centre de 

gravetat del motorista descriu una trajectòria circular de 50m de radi?   
 

c) Iguala les reaccions produïdes en l’activació de l’airbag. A partir de la reacció de descomposició de 

l’azida sòdica, calcula el volum de nitrogen generat a 275ºC i 823 mm  Hg per la descomposició de 

60 g d’azida sòdica.  
 

d) Com a procediment habitual, la policia va utilitzar un analitzador de l’alè per comprovar que en 

Pau no conduïa sota els efectes de l’alcohol. La base d’aquests dispositius és una reacció redox. 

L’etanol present a l’alè es fa reaccionar amb dicromat de potassi en medi sulfúric i es converteix 

en àcid acètic. En la reacció es forma sulfat de crom(III) de color verd. Escriu i iguala l’equació 

química. En l’anàlisi de l’alcohol present en 10 g de sang, es van necessitar 4,23 ml de dicromat de 

potassi 0,07654M per a ser valorats.  Considerant que el límit acceptat és 0,25% en massa, té en 

Pau un nivell d’alcohol en sang per sota del límit permès? 

Dades:  R = 8,31 J/k·mol   1 atm = 101300 Pa  

Masses atòmiques:    

C =12   Na = 23  N = 14  H = 1   

O = 16   K = 39,1 Cr= 52 

 

Elaboració de la situació d’aprenentatge  
 

a) Dissenya una sessió pràctica de laboratori per il·lustrar el moviment rectilini uniformement 

accelerat. Descriu detalladament el desenvolupament de la sessió de treball en aquest 

grup tenint en compte la modalitat d’intervenció, l’estratègia metodològica, la concreció 

d’activitats i materials previstos, la participació de tot l’alumnat, ...  
b) Concreta quins aprenentatges competencials tens previst que adquireixin els alumnes en aquesta 

sessió  
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c) Descriu com tens prevista l’avaluació d’aquesta sessió. 

Cas 2 

Context : 
 

El curs 2020-2021, estàs treballant a un institut de secundària d’una població de l’entorn metropolità. 

Imparteixes la matèria física i química de 3r ESO. Tens 28 alumnes a la classe, entre els quals hi ha un 

alumne amb dèficit auditiu mitjà amb suport del CREDA, un alumne nouvingut de llengua no romànica i 

2 alumnes que participen a un projecte de diversificació curricular i que assisteixen a la teva matèria a 

les sessions de laboratori. Els alumnes tenen classe d’aquesta matèria 3 hores setmanals, una sessió de 

les quals es realitza al laboratori de l’Institut amb el grup desdoblat.   

Aquest centre també ofereix estudis de batxillerat i un cicle formatiu de grau mig de cuina i gastronomia 

i el de  grau superior de Direcció de cuina. Aquest context fa que el professorat intenti motivar l’alumnat 

amb  conceptes relacionats amb la cuina i la gastronomia 

 

 
Qüestions prèvies:  

 

a) Un got, inicialment en repòs en una taula, explota de manera espontània en tres trossos que 

es mouen horitzontalment sobre la taula. Dos d’ells, que tenen la mateixa massa, surten 

disparats amb la mateixa velocitat de 10 m/s, formant entre ells un angle de 37º. El tercer té 

triple de massa que els altres. Trobeu la velocitat del tercer tros i la direcció en què es mou.  
 

b) Suposem que l'extractor d’una cuina absorbeix les partícules de l’aire que estan carregades 

elèctricament i es situen instantàniament a una distància de 40cm entre elles formant tres 

vèrtex d’un quadrat.   Les càrregues (considerades puntuals) són: Q1=20nC situada a l’eix 

d’ordenades,  Q2 = - 60nC  situada a l’origen de coordenades, i Q3 =40nC  situada a l’eix de les 

abscisses. Calculeu  el camp elèctric que es produeix en el 4t vèrtex  degut a  la distribució de 

càrregues, en mòdul, direcció i sentit.     

Dada: k= 9 ·109 N m2 /C2   
 

 

c) El vi és una solució aquosa d’etanol i altres substàncies, les quals li confereixen el color, l’olor i 

el paladar característics. S’utilitza en el procés de flamejat, cremant l’etanol que conté amb 

l’oxigen de l’aire i formant-se diòxid de carboni i aigua. Escriviu l’equació química corresponent 

i calculeu quin volum de diòxid de carboni, a 127oC i 740 mm Hg s’obté en la combustió de 25g 

d’etanol.   
 

d) Necessitem fer un recobriment de plata, d’una dècima de mil·límetre de gruix, a un dels estris 

utilitzats a la cuina de 0,785 cm3 de superfície. L’empresa que ens ho farà utilitza un dipòsit 

electrolític i fa circular un corrent continu de 22,5 A per una cel·la que conté una dissolució de 

nitrat de plata. El càtode és un bombo metàl·lic dins del qual s’hi posa el nostre estri i es manté 

en constant moviment d’agitació perquè el dipòsit sigui uniforme. Quant de temps haurà 

d’estar connectat el corrent continu, suposada la intensitat constant.   
 

Dades: Densitat de la plata 10,5 g/cm3  1 F = 96500 C   R = 8,31 J/K·mol    1 atm = 101300 Pa  

Masses atòmiques: C =12    O = 16   H = 1, Ag = 107’9  
 

Elaboració de la situació d’aprenentatge: 
 

a) Dissenya una sessió pràctica de laboratori que il·lustri diferents tipus de reaccions químiques 

adequades a l’alumnat del teu grup classe, utilitzant material i estris de la vida 

quotidiana.  Descriu detalladament el desenvolupament de la sessió de treball en aquest grup 

tenint en compte la modalitat d’intervenció, l’estratègia metodològica, la concreció 

d’activitats i materials previstos, la participació de tot l’alumnat, ...  

b) Concreta quins aprenentatges competencials tens previst que adquireixin els alumnes en 

aquesta sessió  



 

  /4 4 

c) Descriu com tens prevista l’avaluació d’aquesta sessió  . 

Cas 3 

Context : 
 

El curs 2020-2021, estàs treballant a un institut de secundària d’una població rural. Prop de la població, 

s’està construint un laboratori de llum sincrotró que entrarà en funcionament aquest curs 20-21. El 

projecte educatiu del centre inclou ser escola verda i com a tal preservar i valorar l’entorn natural com 

un dels eixos vertebradors de les activitats transversals que es realitzen al llarg del 

curs. Imparteixes les matèries de física i  de química de 1r de batxillerat.    

El  grup està  format  per  25  alumnes  que tenen  classe de  cadascuna  d’aquestes matèries  4hores 

setmanals, una sessió de les quals es realitza al laboratori de l’Institut. Un dels alumnes té dèficit visual i 

rep suport del CREDV. A l’aula també hi ha una alumna nouvinguda i dos alumnes amb dislèxia. Com a 

docent, aprofites la difusió que s’està fent de la construcció del sincrotó per explicar com pot contribuir 

als avenços de la investigació actual.   
 

 
Qüestions prèvies:  

 

Un sincrotó accelera protons mitjançant un camp magnètic d’1,2T i un radi de les D de 0,8m.  

a) Quina és la freqüència del sincrotó?   

b) Trobeu l’energia cinètica dels protons en el moment de sortir de l’aparell en Joules i eV. Si la 

partícula accelerada fos un electró, com variaria el moviment i el valor de l’energia cinètica?  
 

Una de les aplicacions del sincrotó és utilitzar la tècnica d’absorció de raigs X per estudiar la 

composició química dels elements contaminants i així poder desenvolupar processos de 

descontaminació de sòls i aigües.   

c) Una de les mostres analitzades detecta la presència d’un hidrocarbur en el sòl. Una mostra d’1g 

d’aquest hidrocarbur (compost que únicament conté carboni i hidrogen) es crema produint 2,98 litres 

de diòxid de carboni i 1,49 litres de vapor d'aigua mesurats a 200
o
C i a 1 atm de pressió. Quina és 

la fórmula empírica del compost? Si la seva massa molecular és de 78 g/mol, quina és la 

seva fórmula molecular? De quin compost aromàtic es tracta? Descriu la forma, tipus d’orbitals i 

enllaços d’aquesta molècula.    
 

Aquesta tècnica també s’utilitza en el disseny de catalitzadors més potents de les reaccions, 

especialment en la descomposició dels gasos contaminats al catalitzador d’un cotxe.   
 

d) Dins del motor d’un automòbil en marxa, el nitrogen i l’oxigen gasos reaccionen per formar monòxid 

de nitrogen.  Considerant que l’entalpia de formació estàndard del monòxid de nitrogen 

és 90,29 kJ/mol, expliqui l’efecte que produeix sobre el sistema  en equilibri : d1)augmentar la 

temperatura, d2) disminuir la pressió, d3) augmentar la concentració d’oxigen, d4) disminuir la 

concentració de monòxid de nitrogen.   

Dades: mp= 1,67 · 10
27 kg    e= 1,602 · 10-19 C      Masses atòmiques:    C:12      H:1 

 

Elaboració de la situació d’aprenentatge  
 

a) Dissenya una sessió pràctica de laboratori que il·lustri els conceptes treballats a batxillerat del 

moviment circular uniforme adequades a l’alumnat del teu grup classe, utilitzant 

materials disponibles al laboratori del centre educatiu.  Descriu detalladament el desenvolupament 

de la sessió de treball en aquest grup tenint en compte la modalitat d’intervenció, l’estratègia 

metodològica, la concreció d’activitats i materials previstos, la participació de tot l’alumnat, ...  

b) Concreta quins aprenentatges competencials tens previst que adquireixin els alumnes en aquesta 

sessió . 

c) Descriu com tens prevista l’avaluació d’aquesta sessió . 

  


