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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 
Un equip de bombers ha d’apagar el foc del tercer pis d’un edifici fent entrar l’aigua per una finestra que 

està a 10 m d’alçada. La boca de la mànega està a 1 m del terra i l’aigua surt fent un angle de 60º respecte 

de l’horitzontal. Amb quina velocitat mínima ha de sortir l’aigua de la boca de la mànega perquè entri per 

la finestra?  

 

Problema 2 
Tenim un camió sobre 

un pla inclinat tal com 

indica la figura adjunta. 

Si la inclinació del pla és 

de 40º i la massa del 

camió és de 1000 kg, 

quina serà la tensió de la 

corda que el subjecta i 

les reaccions sobre les 

rodes? (El punt negre 

representa el centre de 

massa.) 

 

 

 

 

 

Qüestió 1 
La vareta de la qual penja un pèndol augmenta lleugerament de longitud quan la temperatura també ho fa. 

Com influirà sobre un rellotge que funciona amb pèndol? Per què? 

 

Qüestió 2 
L’espina dorsal del cos humà és convenient que treballi a compressió i no ho és que ho faci a tracció o 

flexió. Si has de carregar un objecte pesat, indivisible i voluminós, com seria millor dur-lo? Sobre els 

braços davant el pit? A l’esquena? Sobre les espatlles? Per què?  
 

Qüestió 3 
Els salts de palanca i de trampolí de les proves de natació tenen una puntuació en funció de la dificultat. 

Un saltador fa un salt mortal amb les cames plegades cap al pit i un altre el fa amb les cames estirades. 

Quin dels dos mereix una puntuació més alta? Per què? 

 

Qüestió 4 
Tots els materials tenen la mateixa resistència a la tracció que a la compressió. Cert o fals? Per què? 
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OPCIÓ B 
 
Problema 1 
Tenim una biga repenjada tal com s'indica a la figura. 

 

 
 

Aquesta biga suporta dues càrregues puntuals, F1, de 8000 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 
Un cotxe de Fórmula 1 passa per la línia de meta a 350 km/h i té un revolt a 200 m al qual ha d’entrar a 

100 km/h. Si la frenada màxima que pot fer és de 3g, a quina distància de la meta ha de començar a 

frenar? Quant de temps estarà frenant? 

 

Qüestió 1 
Per què es fan peralts als revolts? Quina és la seva funció? De què depèn la inclinació del peralt? 

 

Qüestió 2 
Com ha de ser un moviment per poder assegurar que no hi actua a sobre cap acceleració? Per què? 

 

Qüestió 3 
La quilla i el llast en una embarcació serveixen per estabilitzar-la. Dibuixa el diagrama de forces per 

justificar la funció d’aquests dos elements. 

 

Qüestió 4 
La forma habitual de les bigues de ferro és amb un perfil de doble T. Per què? 


