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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 
Tenim una tarima de 2 m de llarg el perfil de la qual apareix a la figura. 
Si suposem que una persona de 80 kg es posa al lloc indicat per la fletxa, 
quina haurà de ser la densitat del material amb què s’ha fet la tarima 
perquè la tarima no bolqui i faci caure la persona que hi és a sobre? 
 
 
 
 
 
 
 
Problema 2 
Una barca que pot desenvolupar una velocitat constant de 15 km/h ha de travessar un riu de 20 m 
d’amplada on l’aigua baixa a 2 m/s. Es demana: 
1. Si surt perpendicular a la riba, a quin punt de l’altra riba atracarà la barca? 
2. Amb quin angle respecte de la riba ha de sortir la barca orientada riu amunt per arribar a l’altra riba al 

punt que es troba a la perpendicular del punt de sortida? 
3. Si surt amb un angle de 45º, quina velocitat hauria de desenvolupar la barca per arribar a l’altra riba 

al punt que es troba a la perpendicular del punt de sortida? 
 
Qüestió 1 
A les estàtues que representen alguna personalitat dalt d’un cavall, aquest està normalment parat (totes 
quatre potes a terra) o caminant al pas (tres o quatre potes a terra), en poques va al trot (tres potes o dues, 
una del davant i una altra del darrere, a terra) i en quasi cap va al galop (només les potes del darrere a 
terra i les del davant aixecades). Això és per raons estètiques? O hi ha raons estàtiques? Si és així, quines 
són? 
 
Qüestió 2 
Un mòbil té una velocitat mitjana nul·la. Vol dir això que el mòbil està parat? Cert o fals? Per què? 
 
Qüestió 3 
Suposant que no hi ha fregament, quina és la condició que s’ha d’imposar per calcular el peralt d’una 
corba (suposada circular) si se sap la velocitat màxima del mòbil que la traça? Quina influència tindria el 
fregament en aquest càlcul? 
 
Qüestió 4 
Quatre amics de la mateixa constitució i força traginen sacs de blat. Un se’ls carrega sobre una espatlla. 
L’altre els porta sobre els braços davant el pit. El tercer se’ls carrega a l’esquena. I el quart els porta 
entravessats sobre les espatlles. Si l’espina dorsal del cos humà treballa bé a compressió però no a tracció 
o flexió, quin dels quatre amics treballarà de manera més descansada? Per què? 



 

 
 
 
 
 
OPCIÓ B 
 
Problema 1 
Tenim una biga repenjada tal com s'indica a la figura. 
 

 
 
Aquesta biga suporta dues càrregues puntuals, F1, de 10000 N, i F2, de 6000 N, situades com indica la 
figura. 
Determina: 
a) El valor de les reaccions en els dos suports. 
b) L'esforç tallant màxim i el punt en què es produeix. 
c) El moment flexor màxim i el punt en què es produeix. 
 
Problema 2 
Una bala de 80 g de massa és llançada a una velocitat de 100 m/s cap a un bloc de fusta de 2 kg de massa 
que es troba en repòs sobre una superfície horitzontal. Determina la velocitat amb què es mourà 
inicialment el conjunt si considerem un xoc perfectament plàstic o inelàstic. Si el coeficient de fregament 
entre el bloc i la superfície de sustentació és de 0,07, quina distància recorrerà el conjunt bala-bloc abans 
d’aturar-se? 
 
Qüestió 1 
Quan volem col·locar una lleixa a la paret, normalment la fixem amb cargols introduïts a 
la paret. Explica les condicions que han de complir el pes sobre la lleixa, el cargol i la 
paret perquè la lleixa no caigui. 
 
Qüestió 2 
El mecanisme biela-manovella serveix per transformar un moviment alternatiu en rotatori. Com han de 
ser aquestes dues peces respecte de la carrera de l’èmbol del cilindre? Per què? 
 
Qüestió 3 
Quan anem en un autobús normalment procurem portar els peus separats. En la figura adjunta s’indica el 
sentit del moviment i diverses posicions dels peus. Indica en quins canvis en el moviment de l’autobús 
(acceleració, frenada, gir a la dreta, gir a l’esquerra) podrem reaccionar amb facilitat i en quins amb 
dificultat. 

Direcció del moviment
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Qüestió 4 
El comportament del formigó és molt diferent a tracció i a compressió. Es pot estendre aquesta afirmació 
a tots els materials? Si la resposta és negativa, posa exemples de materials que no es comportin com el 
formigó. 


