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Prova d’accés a la Universitat (2008) 

 

Física 
Model 3 

 

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) El dia 7 de juliol d'enguany, el Sol, la Terra i Júpiter estaran alineats. Des del nostre 

planeta, el Sol estarà a 1,017 UA de la Terra, i Júpiter a 4,162 UA (la unitat 

astronòmica és una unitat de distància: 1 UA ≈ 149600000 km). El Sol està més a 

prop, i la seva massa és 1047,4 vegades la massa de Júpiter, però quantes vegades 

més gran és l’atracció gravitatòria del Sol sobre la Terra que la de Júpiter sobre la 

Terra quan es produeix l'alineació? 

Massa de la Terra = kg10975 24×,  

Massa de Júpiter = kg10901 27×,  

Massa del Sol = kg10991 30×,  

2) Calcula el camp elèctric en el buit a les dues bandes d'un pla infinit amb una 

densitat de càrrega 2C/m4 µ=σ  usant la llei de Gauss. Escriu les suposicions que 

facis. 
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3) La força entre dos fils rectes paral·lels separats 1,2 mm quan duen el mateix corrent 

elèctric és de 17,4 mN. Quina serà la força entre els dos fils quan se'ls separa fins a 

3,2 mm? 

Permeabilitat del buit = 
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4) Esmenta quatre fets experimentals no explicats en la física clàssica. 
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PREGUNTES NOMÉS PER A L'OPCIÓ A 

 

5) Una partícula de massa -91002 ×= ,m  grams amb una càrrega C10011 17−×−= ,q es 

mou en el buit dins el camp elèctric uniforme d'intensitat N/C93200 que hi ha 

entre dues plaques metàl·liques horitzontals separades 5 cm (el camp elèctric té la 

direcció i el sentit de la gravetat). El vector velocitat de la partícula v0 forma un 

angle de 30º amb l'horitzontal quan la partícula es troba a 2,5 cm de la placa 

inferior. 

 

 

 

 

a) Quina és la força total que actua sobre la partícula quan està en la posició 

descrita? 

b) A quina distància del punt A xocarà la partícula contra la placa inferior si el 

mòdul de v0 és d'1,26 m/s? 

c) A quina distància del punt A xocarà la partícula contra la placa inferior si el 

mòdul de v0 és el mateix d'abans però només actua la gravetat? 

 

6) Les ordenades dels punts d'una tela elàstica per la qual es propaga una ona 

transversal com en una corda estan donades per ),715811sen(2 t,x,y −=  on t es 

mesura en segons i x i y en centímetres. A la figura es mostra la tela a 0=t  amb 

els eixos elegits.  

 

 

 

a) A quina velocitat es propaga l'ona? 

b) Quin és el primer instant posterior a 0=t  en què la velocitat vertical per avall 

dels punts a cm40,x =  és màxima? 

c) Quina característica d’una ona determina que se la qualifiqui com a ona 

transversal? 
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PREGUNTES NOMÉS PER A L'OPCIÓ B 

 

7) El raig de llum d'un làser es dirigeix cap a la superfície de l'aigua que hi ha dins un 

tassó per la banda de baix com es mostra a la figura esquerra. 

 

 

 

 

 

 

a) Es reflectirà el raig totalment a la superfície entre l'aigua i l'aire? (Escriu els 

càlculs que facis per respondre i usa 1,33 per a l'índex de refracció de l'aigua.) 

b) Quin és l'angle límit (o angle crític) entre l'oli (n = 1,5) i l'aigua (n = 1,33)? 

c) Calcula si posar oli amb un índex de refracció n = 1,5 damunt l'aigua (figura 

dreta) serviria perquè el raig del làser no es reflectís totalment i pogués sortir 

per la part superior de l'oli. Dóna la resposta descrivint o dibuixant la 

trajectòria del raig. 

 

8) Considerem una mostra de material d'un element radioactiu que en un moment 

donat té una activitat de Bq 103 8× . 

 

 

 

 

 

a) Quin és el període de semidesintegració de l'element radioactiu si en un 

període de 61 dies l'activitat de la mostra disminueix fins a Bq 109 7× ? 

b) Partint de quan l'activitat és de Bq 109 7× , quina serà l'activitat de la mostra al 

cap de 300 dies? 

c) Quin temps passa mentre l'activitat de la mostra disminueix des de Bq 109 7×  

fins a Bq 109 6× ? 

Mostra radioactiva 
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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. 


