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Física 
Model 1 

 

Elegeix respondre una d'aquestes dues opcions:  TEMPS: 1,5 HORES 

OPCIÓ A: Preguntes 1, 2, 3, 4, 5 i 6  

OPCIÓ B: Preguntes 1, 2, 3, 4, 7 i 8 

PUNTUACIÓ: 1, 2, 3 i 4: 1 punt cada pregunta. 5, 6, 7 i 8: 1 punt cada apartat.  

Justifica la resposta sempre : una resposta correcta sense justificar no puntua. Escriu les 

respostes amb bolígraf blau o negre, separant-les i indicant el número de la pregunta 

clarament. Les preguntes es poden contestar en qualsevol ordre.  

LES 4 PREGUNTES COMUNES A LES DUES OPCIONS 

1) Un objecte es mou sobre l'eix d'abscisses (eix x) sotmès a una força total F(x) 

continguda dins l'eix x. Quina és l'expressió de F(x) si l'energia potencial associada 

a aquesta força és 47)( −= xxU ? 

2) Quin seria a Mart el període de les oscil·lacions de petita amplitud d'un pèndol 

simple que a la Terra oscil·la amb un període d'1,4 s? 

 

Acceleració de la gravetat a la superfície de Mart: 3,71 m/s
2
. 

3) Una espira amb els extrems connectats a un amperímetre es mou amb velocitat 

constant dins un pla perpendicular a un camp magnètic uniforme confinat en una 

regió finita. L'espira entra dins la regió (estat a), es mou una estona dins el camp 

uniforme (estat b) i, finalment, surt de la regió (estat c). Explica si hi ha o no 

corrent elèctric per l'espira en cada estat i, si n'hi ha, explica en quin sentit és la 

intensitat del corrent (horari o antihorari). 

 

 

 

 

 

 

4) Hi ha isòtops radioactius que quan han emès una partícula α o una partícula β 
donen un isòtop que també és radioactiu, i així hi pot haver una cadena de 

desintegracions fins a arribar a un àtom estable. Aquest és el cas del tori, amb 

nombre màssic 232 i nombre atòmic 90. La cadena de desintegracions és: α, β−
, β−

, 

α, α, α, α. Després de la cadena de desintegracions de l'isòtop de tori, quins són els 
nombres màssic i atòmic de l'element resultant? Indica com fas el càlcul. 
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PREGUNTES NOMÉS PER A L'OPCIÓ A 

 

5) Considera un satèl·lit artificial de 950 kg de massa amb una òrbita al voltant de la 

Terra continguda en el pla de l'Equador. 

a) A quina distància de la Terra ha d'estar el satèl·lit perquè l'òrbita sigui 

geoestacionària? (L'òrbita geoestacionària és circular amb un període de 24 h.) 

 

 

 

 

b) Què val el moment angular d'aquest satèl·lit geoestacionari? 

c) Quina és la velocitat en el perigeu d'un altre satèl·lit d'igual massa si la seva 

òrbita el·líptica té l'apogeu a 36500 km i el perigeu a 8200 km del centre de la 

Terra? 

Massa de la Terra = kg10975 24×,  

6) A la figura inferior esquerra es mostren línies equipotencials dins un pla horitzontal 

al voltant d'unes càrregues elèctriques. El potencial en quilovolts de cada línia és el 

nombre que hi ha devora. A la dreta es mostren ampliacions de les zones al voltant 

dels punts A i B, amb l'equipotencial dibuixada amb una línia negra ampla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Una partícula de 17,1 micrograms amb una càrrega elèctrica de −1,69 µC 
segueix una trajectòria que passa pels punts A i B. La velocitat quan passa per 

A és de 100 m/s, quina és la velocitat quan passa pel punt B? 

b) Quines dues fletxes indiquen la direcció del camp elèctric en els punts A i B? 

(Podeu copiar el dibuix deixant només la fletxa correcta o descriviu la direcció 

clarament.) 

c) El camp elèctric és més intens a A, més intens a B o igual d'intens en els dos 

punts?  



 

FÍSICA Model 1. Opció B 3/4  

PREGUNTES NOMÉS PER A L'OPCIÓ B 

 

7) Una partícula de 17,1 micrograms amb una càrrega elèctrica de −1,69 µC es mou 

dins un pla horitzontal perpendicular a un camp magnètic uniforme de 152 mT. La 

velocitat de la partícula és de 100 m/s quan passa per un punt P. 

a) Quina de les dues trajectòries mostrades a la figura és possible? La que passa 

per A o la que passa per B?  

 

 

 

 

 

 

b) Quant de temps tardaria la partícula a tornar al punt P? 

c) Si la trajectòria de la partícula anterior fos un arc de circumferència de 30 cm 

de radi, quina massa comparada amb la d’aquesta partícula tindria una altra 

partícula que, tenint la mateixa càrrega i la mateixa velocitat, seguís un arc de 

radi 1,83 vegades més gran? 

 

8) Per enfocar la imatge sobre el negatiu fotogràfic, al segle XIX s'empraven càmeres 

de manxa (el nom en castellà és: cámara de fuelle): la tela flexible no deixava 

entrar la llum, i la lent de l'objectiu es podia apropar i allunyar del negatiu). 

 

 

 

 

a) Quina distància focal tenia la lent prima d'una d'aquestes càmeres si el negatiu 

estava a 12,5 cm de la lent quan s'havia enfocat un quadre en una paret a 3 m 

de la lent?  

b) Quina era l'àrea de la imatge sobre el negatiu del quadre anterior, de 30,0 cm 

d'ample i 22,5 d'alt? 

c) Comparant l'ull amb la càmera de manxa, la retina de l'ull és com el negatiu de 

la càmera fotogràfica i el cristal·lí és com el seu objectiu; però la distància 

entre la retina i el cristal·lí de l'ull està fixada per la mida del globus ocular, 

com aconseguim enfocar amb els nostres ulls objectes a diferents distàncies? 
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Criteris generals d'avaluació de la prova 

 
1) Justifica la resposta sempre. La valoració d'una resposta podrà ser zero, encara que la solució 

donada sigui correcta, quan el corrector consideri que s'havia de justificar l'obtenció de la resposta i 

la justificació no s'hagi donat o sigui incorrecta. 

2) En la resolució de problemes, es valorarà el plantejament correcte, clar i raonat. En la redacció de 

respostes es valorarà la correcció, la precisió i la claredat del text. En qualsevol pregunta es valorarà 

positivament l'ús apropiat d'esquemes, diagrames i altres dibuixos per contestar.  

3) Quan la resposta a un enunciat hagi de ser un resultat numèric, es valorarà: 

a) La correcció del valor donat com a solució. 

b) La presència i la correcció de les unitats del valor solució en el sistema internacional d'unitats. 

c) Un escrit devora la solució que indiqui raonadament que l'alumne és conscient que ha comès 

alguna errada si, amb un plantejament correcte, dóna un resultat final erroni per signe o ordre 

de magnitud. 

4) Quan els criteris de correcció específics de les preguntes estableixin que s’han de restar punts per 

incorreccions (per exemple, perquè les unitats d'un resultat numèric són incorrectes o no s'han 

indicat), la valoració mínima que pot tenir una pregunta és de 0 punts: si la nota d'una pregunta 

arriba a ser negativa, es podrà posar en la correcció; però en el còmput de la nota de l'examen es 

comptabilitzarà com a 0. 

5) S'han de saber els valors de les constants fonamentals i dades físiques següents: constant 

gravitatòria G, constant de la llei de Coulomb, velocitat de la llum en el buit, càrrega d’un electró, 

gravetat a la superfície terrestre. 

6) Si les unitats de totes les dades s'expressen en el SI d'unitats al començament de la resolució d'un 

problema numèric, no es restaran punts perquè hi hagi resultats pel mig de la resolució sense unitats. 

En el resultat final, s'aplicaran els punts 3 i 4. 

7) Els apartats d'un enunciat que en tingui es corregiran independentment. Els apartats que necessitin el 

resultat numèric d'un apartat anterior per resoldre's es corregiran assumint que el resultat numèric de 

l'apartat anterior és correcte, tant si ho és realment com si no. 

8) Els problemes inacabats es valoraran en la mesura que compleixin alguns dels criteris particulars 

que s’hagin indicat. 

9) Es pot portar una calculadora científica a l'examen. El professorat podrà inspeccionar el contingut 

emmagatzemat a la memòria si la calculadora és programable. 

 


