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Premis extraordinaris de batxillerat. Convocatòria 2013-2014 

 

Les proves es divideixen en dos exercicis. Per a cada un disposeu de 2 hores i 30 minuts. Caldrà que 

controleu el temps, perquè cada exercici consta de dues parts. 

 Primer exercici (2 hores i 30 minuts): 

Part a: comentari de text literari en llengua catalana. 

Part b: comentari de text històric en llengua castellana. 

 Segon exercici (2 hores i 30 minuts): 

Part a: llengua estrangera. 

Part b: matèria de modalitat. 

 

 

Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruccions 

 La prova consisteix a resoldre les tasques que us plantegen els exercicis de la prova. 

 Cal anotar les respostes en fulls a part, que haureu de lliurar al tribunal. També se us en proporcionaran 

d’altres per fer-hi esborranys, que també caldrà presentar al final de la prova. 

 

Material 

 Regle graduat. 

 Calculadora (no s’autoritza l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la). 

 

 

Qualificació: 

 

 

 

 

 

 

Codi d’identificació:  
 

_______________________________________________ 
 
 
Seu de la prova: 

 

_______________________________________________ 
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Exercici 1 [2 punts] 

Un cos de 200 g que penja d’una molla es fa oscil·lar verticalment amb un 
moviment vibratori harmònic simple, recorrent els 6 cm que separen els 
extrems inferior i superior en 0,1 s. 

a) Calcula la velocitat del cos quan aquest passa pel punt d'equilibri. 

b) Busca quina és la màxima força que fa la molla (comptant el pes del cos). 

 

 

 

 

 
 
 
Exercici 2 [2 punts] 

El nitrogen-13 és un radioisòtop sintètic que s'utilitza en medicina i que es desintegra i dóna 
lloc a carboni-13. 

a) Escriu la reacció de desintegració i digues de quin tipus de reacció es tracta. 

b) Calcula el període de semidesintegració del nitrogen-13 si d’una mostra d’aquest isòtop 
en queda només un 12,4% al cap de mitja hora. 

Dades: Z (N) = 7; Z (C) = 6 

 
Exercici 3 [2 punts] 

Un protó es mou en una regió on hi ha un camp magnètic d'1,5 T perpendicular a la seva 
velocitat i descriu una trajectòria circular completant cada volta al cap de 73 ns. 

a) Indica el sentit de gir del protó. 

b) Calcula la massa que té el protó quan gira.  

c) Dedueix a quina velocitat gira el protó. 

d) Busca l’energia total del protó, expressada en GeV. 

Dades:  

qprotó = 1,60 · 10–19 C; m0(protó)= 1,67 · 10–27 kg; 1 GeV = 1,6 · 10-10 J; c = 3·108 m/s 

 

posició d’equilibri 

6 cm 
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Qüestions [1punt cadascuna] 

1. Les dues plaques d'un condensador pla estan separades 2 cm i s'hi aplica una diferència 
de potencial de 5000 V (al dibuix s'indica el signe de cada placa): 

 

 

  

 

Calcula l’acceleració que té un electró situat entre les dues plaques i indica’n la direcció i 
el sentit. 

Dades: qelectró = −1,6 · 10-19 C; me  =  9,1 · 10−31 kg 

2. Dos altaveus separats 3 m emeten ones sonores idèntiques de freqüència 850 Hz. Un 
punt P es troba en la línia que uneix els dos altaveus i separat una distància x del primer. 
Podem considerar que els altaveus emeten ones que viatgen amb sentits oposats fins al 
punt P. 

 

 

 

Escriu l’expressió del desfasament que hi ha entre les ones dels dos altaveus quan 
arriben al punt P, en funció de x. 

      Dada: v(so) = 340 m/s 

3. Esbrina quin hauria de ser el període de rotació de la Terra perquè una 
bàscula situada a l’equador marqui només la meitat del pes de la 
persona que se situa damunt seu:  

Dada: RT(equador) = 6.378 km 

4. Calcula la velocitat de la llum en un vidre si un raig de 
llum que prové de l’aire entra i es refracta en el vidre tal i 
com mostra la figura següent: 

Dada: c = 3 · 108 m/s; n(aire) = 1 
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