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Física 
Model 3 

 TEMPS: 1,5 HORES 

Puntuació   

Preguntes 1 a 4: 1 punt cada una, repartit per igual entre els apartats indicats. 

Preguntes 5 i 6: 1 punt per apartat. 

OPCIÓ A 

 
1. Els centres de dues esferes de 4 kg i 9 kg es troben separats 12 m. A quina distància 

del centre de la primera s’anul·la el camp gravitatori creat per les esferes? 

2. Dos fils rectilinis, indefinits i paral·lels separats 1 m, transporten corrents d’inten-

sitats I1 i I2. Quan els corrents circulen en el mateix sentit, el camp magnètic al punt 

mitjà val 4×10
−7

 T, mentre que quan circulen en sentit oposat val 20×10
−7

 T. Quina 

equació relaciona I1 i I2 amb el camp en cada cas? Quin és el valor de les intensitats 

I1 i I2? (µ0 = 4π ×10
−7

 N A
−2

) 

3. a) Explica quan es dóna el fenomen de reflexió total. b) Determina l’angle límit 

entre dos medis d’índex de refracció 1,4 i 1,7. 

4. a) Què intentava mesurar l’experiment de Michelson i Morley? b) Per què varen 

obtenir un resultat nul? 

 

5. Un electró (massa ≈ 9,1×10
−31

 kg) es llança pel centre entre les làmines d’un tub de 

raigs catòdics com il·lustra la fletxa blanca a la figura, amb una velocitat inicial de 

2,2×10
7
 m/s. El camp elèctric uniforme entre les làmines és de 15000 N/C cap 

amunt i es pot considerar confinat entre les dues plaques. 

 

 

 

 

 

 

a) Quina és la força que actua sobre l’electró quan està entre les plaques? 

b) A quina distància de l’eix està l’electró en el moment que surt de la zona 

entre les plaques? Indica clarament si es troba per damunt o per davall de 

l’eix. 

c) A quina distància del punt C impactarà l’electró? 

6. Un cos de 405 g de massa oscil·la sense fricció fermat a una molla descrivint un 

moviment harmònic simple de 3 cm d’amplitud i 5 Hz de freqüència. 

a) Escriu l’equació de moviment que dóna l’elongació en funció del temps 

amb l’origen temporal en l’instant en què l’elongació és màxima. 

b) Què val la constant elàstica de la molla? 

c) Què val l’energia total d’aquest oscil·lador? 
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OPCIÓ B 

 
1. Un cometa passa pel periheli a una distància b del Sol i per l’afeli a una distància 

a = 20000 b. Quina relació hi ha entre:  

a) el moment angular del cometa respecte del Sol en 

el periheli i en l’afeli? 

b) la força d’atracció gravitatòria sobre el cometa en 

aquests mateixos punts? 

2. Dues càrregues elèctriques puntuals q1 = −40 µC i q2 = 62 

µC estan sobre dos vèrtexs d’un quadrat de 12 mm de 

costat (vegeu la figura). Quins són els camps elèctrics en 

el punt P generats per q1, q2, i el camp suma dels dos? 

3. Un nin i la seva germana juguen amb una pilota fermada amb una corda penjada 

d’una branca. El nin estira la pilota i la deixa anar, amollant-la, sense empènyer. La 

nina l’espera a l’altra banda i l’agafa quan s’atura en el punt més alt, 1,5 segons 

després que el seu germà l’amollàs. Quina és la distància del centre de la pilota al 

punt de suspensió? 

4. Escriu dues propietats de la llum que propiciaren la victòria de la teoria ondulatòria 

de la llum, abans de l’arribada de la teoria quàntica. 

5. Un electró entra dins una regió on hi ha confinat un camp magnètic, descriu un 

semicercle i surt de la regió. 

a) Indica raonadament la direcció del camp 

magnètic B si la trajectòria és com a la figura. 

b) Com s’obté l’expressió que relaciona el radi de la 

trajectòria amb la intensitat del camp magnètic? 

c) Si a= 5.39µm i B= 20T, quina és l’energia 

cinètica de l’electró? 

Massa de l’electró: 9,1×10
−31

 kg 

6. La freqüència mínima de la radiació capaç d’extreure electrons d’un cert metall és 

de 5,5×10
14

 Hz.  

a) Quin és el treball d’extracció per a aquest metall en J i eV? 

b) Quina serà l’energia cinètica màxima (en electronvolts) dels electrons 

emesos amb una radiació de 2,48×10
15

 Hz? 

c) El color de la llum visible està relacionat amb la seva freqüència. Si es dóna 

l’efecte fotoelèctric amb llum vermella, es donarà amb llum blava? 

Constant de Planck: 6,63×10
−34

 J s 

1 eV = 1.60×10
−19

 J 
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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 indica 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 la resta de punts per 

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

indicat), la valoració mínima que podrà tenir una pregunta serà 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 zero. 

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 enmig de la resolució sense unitats. 

Al 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 

indicats per a ells. 

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. 


