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L’examen es desenvolupa en dues parts: una part obligatòria de 6 punts
(part comuna), i una part optativa de 4 punts a triar entre l’opció A i la B.
No es poden barrejar exercicis de les parts A i B.
3$57&2081$
.- Un mòbil comença aturat i després de 10 segons assoleix una velocitat de 72km/h.
Calculeu:
a) El valor de l’ acceleració. (0,75 punts)
b) El desplaçament.(0,75 Punts)
c) Expliqueu de quin tipus de moviment es tracta.(0,50 punts)
.- Calculeu el valor de la tensió de les cordes, sabent que la massa de l'
objecte és de
15 kg i que el sistema es troba en equilibri. Dibuixeu totes les forces del sistema.
45º

45º

(2 punts)
.- Si volem mesurar intensitat elèctrica i voltatge, com hem de col·locar correctament
en un circuit elèctric un voltímetre i un amperímetre? Expliqueu-ho.
(1 punt)
.- Classifiqueu les següents magnituds en escalars o vectorials, indicant les seves
unitats del Sistema Internacional.
a)Velocitat b) Massa c) Força d) Temperatura e) Energia.
(1 punt)
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.- Es deixa caure un cos de 5 kg de massa des d’ una alçada de 20m. Suposant que el
fregament amb l’ aire és negligible, calculeu:
a) Energia potencial del sistema.(1 punt)
b) Moment linial final en arribar al terra.(1 punt)
c) Velocitat a la meitat del recorregut.(1 punt)
.- Expliqueu com es produeix el corrent altern.
(1 punt)
23&,Ï%
.- Dues càrregues elèctriques positives d’ un milicoulomb es troben a 50 cm. Suposant
que es tracta del buit (k=9 109 Nm2/C2), calculeu:
a) Força que s’ exerceixen.(0,75 punts)
b) Energia potencial del sistema.(0,75 punts)
c) Potencial elèctric a un punt P situat a 25cm de cadascuna d’ elles.(0,75
punts)
d) Treball elèctric per portar una càrrega de “–2 coulombs” des de l’ infinit fins
al punt P. (0,75 punts)
(3 punts)
.- Classifiqueu les ones en funció del medi de propagació.
(1 punt)
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