
 
  

PROVA GLOBAL DE FISICA I QUÍMICA 
FULL DE PREPARACIÓ  

3r d’ESO  
 
Per prepara la prova global de Física i Química has de realizar les següents activitats i 

presentar-les el dia de l’examen. 

 

Tema 1: Dissolucions aquoses 

1. Definició i components d’una dissolució 

2. Què són les dissolucions aquoses? Què poden contenir? 

3. Substàncies solubles i insolubles 

4. Concentració d’una dissolució. Solució diluïda, concentrada i saturada. 

5. Mesura de la concentració d’una dissolució segons la massa en volum. 

6. La solubilitat dels sòlids com varia en funció de la temperatura? 

7. Com varia la solubilitat d’un gas en funció de la temperatura? I de la pressió? 

8. Problemes senzills de % en massa i % en volum. 

 

Tema 2: Els àtoms 

9. La teoria atòmica de Dalton. 

10. Què vol dir que un àtom és elèctricament neutre? 

11. Què indica el nombre atòmic? I el nombre màssic? 

12. Què són els isòtops? 

13. Construcció d’àtoms (activitats Construcció d’àtoms i Àtoms per encàrrec). 

14. Càlcul de massa molecular ( activitat Calcular la massa d’una molècula) 

15. Què és la radioactivitat natural? 

16. Aplicacions de la radioactivitat artificial. 

17. Càlculs amb mols (activitat Mol de molècules) 

 

Tema 3: Elements i compostos 

18. Què és una substància pura? Activitat Substància pura o mescla? 

19. Els canvis físics i químics: activitat Físics o químics. 

20. Elements i compostos. 

21. Què és un grup de la taula periòdica? I un periode? 

22. El caràcter metàl·lic dels elements. 

23. Massa molecular i massa molar: activitat Mol de compostos. 

 

Tema 4: Reaccions químiques 

24. Què és un canvi químic? Activitat Quins són canvis químics? 

25. La conservació de la massa. 

26. Què és una reacció química? 

27. Igualació de reaccions químiques: activitats Igualació d’equacions per tempteig i 

Equacions per igualar. 

28. Definició de reacció de síntesi, de descomposició i de substitució, amb un exemple 

de cada una. 

29. Definició de reacció endotèrmica i reacció exotèrmica. 

30. De quins factors depèn la velocitat d’una reacció? Com afecten aquests? 

31. Quina és la funció dels catalitzadors? 

32. En què consisteixen les reaccions re-dox? 

33. En què consisteix la reacció de la fotosíntesi? 

34. Quins efectes positius té la reacció de combustió? I negatius? 


