“Si lluites pots guanyar. Si no lluites, ja has perdut”
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Ciències naturals
Bloc Física i Química

1. Què és la ciència?

2. Defineix mesurar.

3. Completa la taula segons el SI.
Magnitud

Unitat

Símbol

Longitud
s
Graus Kelvin
��!
Massa
Quantitat de matèria
A

4. Classifica les magnituds següents entre bàsiques i derivades.

Superfície
Longitud
Velocitat
Pressió
Massa
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Intensitat de corrent
Densitat
Volum
Temperatura
Força

5. Es mesura la longitud del costat d’una taula i s’obtenen els valors següents:
10,30, 10,24, 10,34, 10,20, 10,28 cm. Expressa’n correctament la mesura.

6. 200 g d’una substància ocupen un volum de 300 ml. Calcula’n la densitat.

7. Explica la teoria cinètica.

8. Emplena l’esquema següent segons els canvis d’estat:

LÍQUID

SÒLID

GAS

9. Completa les frases següents:
-

Si un sòlid passa a líquid el procés es diu............................

-

El temps que

-

Si disminuïm la temperatura d’un gas aquest passa a líquid i el procés

dura

un

canvi

d’estat

la

temperatura

s’anomena..........................................
-

La sublimació és el canvi d’estat de................ a ..................

es manté..............................
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-

La temperatura d’ebullició depèn de la...........................................

10. Quina és la definició de mescla? Com diferenciam una mescla homogènia
d'un altra heterogènia? Posa’n exemples.

Bloc Biologia i Geologia
1. - Què és la nutrició? Quins aparells hi intervenen? Anomena’n la funció de
cada un.
2.- Escriu a la il·lustració següent les parts de l’aparell digestiu assenyalades.

3.- Completa les frases següents:
- El/la .................................

és un conducte que conte les cordes vocals, que en vibrar emeten

la veu.
- L’aparell........................... distribueix l’oxigen i els nutrients a totes les cèl·lules a
través de la sang.
- L’aparell................................. retira de la sang les substàncies de rebuig i les
expulsa a l’exterior.
-El/La ....................... produeix el suc pancreàtic, que s’aboca al duodè.
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- Les vies respiratòries són les fosses nassals, la faringe, la laringe, la
tràquea, els................................... i els bronquíols.

4.- Digues si les afirmacions següents són vertaderes o falses:
a)

L’aparell nutritiu és l’encarregat de rebre els aliments i transformar-los en substàncies
més senzilles que passen a la sang.
b) Hi ha dos tipus de nutrients: els inorgànics i els orgànics. c) L’intestí
gros produeix la bilis.
d) L’epiglotis es tanca quan menjam i bevem per evitar que el aliments i la beguda passin
cap als pulmons.
e) El pulmó dret està dividit en dues parts anomenades lòbuls i el pulmó
esquerre té tres lòbuls.

5.- Explica els dos components principals de l’aparell respiratori.
6.- Explica els dos circuits de la sang.
7.- Quines són les tres funcions vitals dels éssers vius? (1 punt)
8.- Quines parts es poden diferenciar en el sistema nerviós? (1 punt)
9.- Indica en el dibuix següent on es troben les parts principals del cerebel.
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10.- Digues si les afirmacions següents són vertaderes? En el cas de les
falses, corregeix-la per tal que sigui vertadera.
--‐
La dona quan neix ja té un nombre d’òvuls.
--‐
Els ovaris estan comunicats amb l’úter a través de l’endometri.
--‐
Ovulació i menstruació és el mateix.
--‐
La menstruació té associats més de 150 símptomes físics i emocionals.
--‐
Les dones quan estan ovulant es fixen més en els homes més masculins
i tenen més senyals de seducció.
--‐
El símptoma físic de la menstruació és un moc.
--‐
L‘hormona FSH estimula els fol·licles--‐
Es parla de menopausa a partir del segon mes que no et ve la menstruació.
--‐
La regla és un senyal de fertilitat.

Matemàtiques
“El secret de sortir-ne endavant és començar”
Mark Twain

1. Calcula tots els divisors de 1050.
2. Cerca entre aquests nombres:
5, 10, 15, 20, 30, 35, 45, 60, 75, 90
a) Tots els que siguin divisors de 90.
b) Tots els que siguin divisors de 150.

3. Descomposa en factors de nombres primers 125, 72, 1050 i 333.
4. Un corredor ha recorregut ¾ de la distancia entre dues ciutats. Calcula la
distancia que li queda per fer si les ciutats disten 125 km.
5. Calcula el mínim comú múltiple dels següents nombres:
a) m.c.m. (10, 15)
m.c.m. (48, 40)

d) m.c.m. (75, 90) e)

m.c.m. (20, 25)

f) m.c.m. (35, 40) g) m.c.m.

(42, 63)

6. Calcula
3
7

+

6
5

b) m.c.m. (24, 12) c)

−

1
3

=

h) m.c.m. (72, 108)
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7. Calcula:
3

(20 −

5
4

)·

1
2

=

8. Calcula:
1
3

(2 −

6
7

9. Calcula:

)−

5
4

∶

2
5

=
2 4 1 9
· − ∶
3 2 7 2

10. Un botiguer té a la botiga 120 cinturons i 250 samarretes per un valor total
de 3.564 €. Quin deu ser el preu d’un cinturó si una samarreta val 8,40 €?
11.

Calcula
8– 12 · 3 + 120 : 10 – (7 ·6 – 4 · 8) =

12. Dibuixa damunt la recta real els valors: – 1,3

1,2 - 0,4

0,7

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
I I I I I
-2
-1
0
1
13. A una classe hi ha 24 alumnes de 15 i 16 anys. Si 2/3 tenen 15 anys, calcula el
nombre d’alumnes que tenen 16 anys.
14. Tenim un terreny rectangular. Els costats tenen una longitud de 120 m i 50
m. Calcula el preu del terreny si cada m2 val 1200 €.
15. Cerca les àrees i els perímetres de les figures següents:
a)

b)
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c)

d)

e)

18. Calcula el terme que falta amb l’ajuda del teorema de Pitàgores:

19. Els costats d’un rectangle fa 20 m i un dels costats, 16 m. Calcula la
longitud de l’altre costat.

20. Calcula l’apotema d’un hexàgon regular de 8cm de costat.
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21. La perruquera cobra 8€ per cada client que atén. Si al dia té 6 clients i fa
feina 5 dies a la setmana, què guanyarà al mes (4 setmanes)?
22. Dos jardiners varen necessitar 48 dies per acabar d’arreglar els jardins
de l’institut. Quin temps haurien necessitat si haguessin estat tres
jardiners? Pensa que és una proporcionalitat inversa en aquest cas.
23. Cinc obrers varen necessitar 42 dies per fer una piscina. Quin temps
haurien necessitat si haguessin estat 3 obrers?
24. Na Xesca cobra 1920 euros cada mes. Si li augmenten el sou un 3%, quant
cobrarà ara? Calcula-ho de la manera que et sigui més fácil, però pensa a
indicar-ne el procediment.
25. Una rentadora sense IVA costa 400 euros. Calcula què costarà si li
aplicam un 21% d’IVA? Calcula-ho amb una regla de tres.
26. El 96% dels estudiants de l’escola venen amb transport escolar. Si el
número total d’alumnes del centre és 1006 alumnes, calcula quants venen amb
transport escolar?
27. A un vestit que val 36€, li fan un 30% de descompte a les rebaixes. Què
costarà ara?
28. Un televisor que costa 320 euros li fan un descompte d’un 25%. Què
costa ara? Calcula-ho amb l’índex de variació.
29. A una treballadora que fins ara cobrava 1000 euros al mes, li han
augmentat el sou un 10%. Calcula què guanya ara amb l’índex de variació.
30. L’encarregat d’una botiga fa un descompte d’un 10% a tots els articles
que té, però passat un temps s’adona que n’obté el benefici suficient. Per això
decideix tornar al preu abans de fer-ne el descompte. Què costa un article que
després de fer el descompte val 20€?
31. Na Bàrbara cobra 1200€ i li resten un 18% d’IRPF. Quina quantitat amb
euros d’IRPF serà?
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32. Ahir na Victòria va anar de rebaixes. Va veure una bossa de mà que
costava 30€ sense IVA. Calcula què costara la bossa si li aplicam un IVA del
21% i un descompte del 25%?
33. Expressa algebraicament
següents:

les operacions

a) El triple d’un nombre més dos............................................................... b)
Un nombre menys la seva meitat.......................................................... c) El
doble de la suma d’un nombre més tres........................................... d)
Tres menys la suma d’un nombre més el seu doble............................
e) Set més un nombre disminuït en quatre unitats...................................
f) Un nombre més el seu quadrat............................................................
g) El doble d’un nombre...........................................................................
h) El quadrat d’un nombre.......................................................................
i) Un terç d’un nombre menys el doble d’un altre..................................
j) Un nombre menys el seu triple...........................................................
k) La suma de dos nombres consecutius...............................................
l) El quocient entre un nombre i un altre................................................

34.- Resol les equacions següents de primer
grau:
a) 2x = 12

b) x – 3 = 5

c) 5x – 7 = 2 – 4x

d) 3x = 21

e) 2x – 4 = 6

f) 3x = 6x + 10

g) 3x – 1 = 8

h) 4x +7 – x = 5 + 2x

i) r) 8x – 5x = x + 8

j) 4x + 4 = 8

k) 6x + 12 = 2 + 4x

l) 3x – 1 = 20

35.- Resol les equacions
parèntesis:

següents

a) 6(x – 1) – 4(x – 2) = 3
b) 5(3x – 2) + 4 = 2(5x – 1) + 1
c) x –8( 10 – x ) = -6
d) 11 – (x + 7) = 3x – (5x – 6)

amb
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36. La suma de dos nombres consecutius és 97. Quins
nombres són?
37. Si al triple d’un nombre li restam 13 unitats, s’obté el nombre 86. Quin és
aquest nombre?
38. En la meva escola, entre nins i nines som 1200. El nombre de nines
supera en 36 al de nins. Quants nins hi ha? I nines?
39. Un quilo de pomes costa 0,50 € més que un quilo de taronges. Na
Marta ha comprat tres quilos de taronges i un de pomes per 5,30 €. A quant
està el quilo de taronges? I de pomes?
40. En Nicolau ha comprat a les rebaixes dos pantalons i tres camisetes
per 161 €. Quin era el preu de cada article sabent que el pantaló costava
el doble que una camiseta?
ALEA IACTA EST

