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Mecànica 
Criteris específics de correcció 

Model 1 

 
 

Les respostes han de ser clares i raonades, i es valorarà l'ús dels mitjans 
d'expressió (textos, gràfics, etc.) que facilitin la comprensió del treball fet. 
Tant la deducció de la solució com l'exactitud d'aquesta tindran la mateixa 
importància. 
 
Els errors de concepte en les qüestions poden conduir a la qualificació amb 
un zero d'aquella qüestió. 
 
Els errors de concepte en el problema poden conduir a importants 
reduccions en la qualificació, malgrat que l'aplicació del mètode 
corresponent i els resultats obtinguts siguin correctes. 
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Hi ha dues alternatives d’examen, cadascuna de les quals consta de sis parts. A les dues primeres parts hi 
ha dos problemes, que tindran una valoració màxima de tres punts cadascun. Les altres quatre parts són 
preguntes que cobreixen diferents temes de l'assignatura; cada pregunta correctament contestada tindrà 
una valoració màxima d'un punt. 
 
Aquest examen es pot resoldre amb tota la documentació que es cregui convenient. 
 
OPCIÓ A 
 
Problema 1 
Hem d’aixecar una caixa de secció quadrada d’1 m de costat que pesa 1 tona 
mètrica. Per subjectar-la a la grua des de cada angle de la cara superior tenim 
quatre cordes d’acer (el límit elàstic val 250 Mpa) d’1 m de llargada. Si volem 
treballar amb un coeficient de seguretat de 4, quina ha de ser la secció de les 
cordes? 
 
 
 
 
 
Problema 2 
Un cotxe de policia aturat veu passar un vehicle a 110 km/h en una zona restringida a 90 km/h. 10 segons 
després d’haver-lo vist passar arranca amb una acceleració constant de 15 m/s2. Calcula la distància 
comptada des del punt de sortida del cotxe de policia fins que atrapa el vehicle, el temps que trigarà a fer-
ho i la velocitat del cotxe de policia en aquest moment. 
 
Qüestió 1 
Per què els equilibristes que treballen sobre una maroma a 2 o 3 metres d'alçada treballen sense la barra 
balancí i els que treballen a 20 o 30 metres la fan servir? 
 
Qüestió 2 
En un pèndol ideal (sense fregament), quant val la velocitat mitjana? Per què? 
 
Qüestió 3 
Què els passa als objectes que un camió porta a la plataforma quan accelera molt suaument? Per què? I si 
accelera molt violentament, què els passarà, als objectes? Per què? 
 
Qüestió 4 
Per què les bigues de ferro es fan amb perfil de doble T en lloc de fer-les de perfil quadrat, que 
constructivament seria més fàcil? 
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OPCIÓ B 
 
Problema 1 
A una planxa quadrada d’1 m de costat se li ha tallat una cantonada des de la 
meitat de cada costat, i la cantonada oposada s’ha doblegat sobre el quadrat 
mateix, també des de la meitat de cada costat, tal com mostra la figura adjunta. 
Es demana: 
1. On es trobarà el centre de masses (o centre de gravetat)? 
2. Si en aquest punt hi fem un petit forat perpendicular a la peça i pengem la 

peça d’un fil que passi per aquest forat i estigui subjectat pels dos extrems 
(situats al mateix nivell), quina posició adoptarà la peça? 

 
Problema 2 
A l’esquema de la figura, on el coeficient de fregament dels dos cossos 
amb el terra és de 0,1 i la massa de A és de 15 kg i la de B de 5 kg, 
determina si el sistema es mou. Si és així, cap a on? I amb quina 
acceleració? 
 
Qüestió 1 
Hem de transportar un sac de blat (per tant, material insensible als cops i mals tractes) d’un punt a un 
altre, tots dos al mateix nivell. Podem arrossegar-lo, portar-lo sobre els braços davant el pit, carregar-lo a 
l’esquena o dur-lo entravessat sobre les espatlles. Explica en cada cas el treball realitzat i el tipus de 
sol·licitació mecànica a què estan sotmeses les parts del cos que actuen. 
 
Qüestió 2 
Un objecte sotmès a una acceleració constant tant en mòdul com en direcció i sentit, pot variar la direcció 
de la seva velocitat? Per què? Explica-ho, si vols, amb un exemple. 
 
Qüestió 3 
Arrosseguem un bloc per un pla inclinat; primer cap amunt una certa distància i després cap avall la 
mateixa distància. Quina relació hi ha entre els treballs realitzats per vèncer el fregament en els dos 
casos? I entre els treballs que hem fet per dur-lo amunt i avall? Per què? 
 
Qüestió 4 
Sabem que el ferro treballa bé tant a compressió com a tracció, mentre que el formigó només ho fa bé a 
compressió. A les columnes de formigó armat de secció circular que poden tenir vinclament, on s’han de 
posar les varetes de ferro? Al centre de la columna? A la vora de l'exterior? En una posició entremig de 
les dues anteriors? Per què? 
 
 


