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PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Convocatòria maig de 2009
Part comuna: Matemàtiques

1) a.-  Des  de  l’antiguitat  apareix  amb  freqüència  el  nombre  d’or,  Φ,  en 
proporcions de la Natura i en obres d’art:

Φ=1 5 1,61803......
2

+ =

Escriu l’aproximació per arrodoniment fins les centèsimes del nombre d’or i 
troba l’error absolut i relatiu d’aquesta aproximació.

b.- Calcula x en les següents expressions:  4log 25 2, log 4x x= =

2) a.-Resol la següent equació:  
1 2 7
1 1

xx
x x

++ =
+ +

b.- La suma de les edats d’en Joan i el seu pare és 40 anys. L’edat del pare és 7 
vegades la del fill. Quina edat té cada un?

3) En un contracte mensual de telefonia mòbil es factura a 0’12 € per minut. Si 
el consum no arriba a 9 € llavors es paga aquesta quantitat.
a.- Troba l’expressió de la funció que relaciona el consum en minuts i l’import 
de la factura mensual en euros.

b.- Representa-la gràficament.

4) a.- Donada la funció  
2

( )
1

xf x
x

=
−

, omple la següent taula:

x 0 0’9 0,99 0,999 1,001 1,01 1,1
f(x)

Que creus que val   
2

1
lim

1x

x
x→ −

?
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b.- Troba els màxims i mínims de la funció  y=2x3-15x2+24x+1

5) a.-  Aquestes  dades  mostren  el  temps  en  minuts  que  tarden  en  arribar  al 
centre escolar un grup d’alumnes:
10 15 11 11 14 14
10 16 12 12 13 16
11 14 17 11 17 15
13 16 18 12 18 16

Organitza les dades en una taula de freqüències absolutes i relatives.

b.-Explica per què és fals el següent raonament: “Si llanço un dau hi ha dues 
possibilitats: que surti 1 o que no surti 1, per tan hi ha un cas favorable a 1 de 

dos possibles, per tant la probabilitat de treure un 1 és  
1
2

  “. Calcula la 

probabilitat correcte de treure un 1.
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PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
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1. a) Els  pressupostos de l’Estat assignaren, a l’any 1998, 1.051.997 i  35.364 
milions de pessetes per als Ministeris d’Educació i Cultura i de la Presidència, 
respectivament. Les quantitats assignades per l’any següent foren 1.120.666 i 
47.579  milions  de  pessetes,  respectivament.  Quin  ministeri  va  rebre  un 
increment major en termes absoluts? I en termes relatius? Justifica la resposta.

b)  Una  convocatòria  de  proves  d’accés  a  cicles  formatius  examina  a  210 
alumnes; el nombre d’alumnes de Mallorca és el doble que el de Menorca i la 
meitat que el d’Eivissa. Calcula quants alumnes hi ha de cada illa.

2. Una empresa de serveis informàtics ofereix als seus venedors dues opcions de 
contracte:

- Opció A: Un sou fix de 1.700 € mensuals
- Opció B: Un sou fix de 490 € mensuals, més una comissió de 55 € per cada 
ordinador venut

a) Troba  l’expressió  de  la  funció  que  expressa  el  sou  mensual  segons  el 
nombre d’ordinadors venuts, per cada una de les dues opcions.

b) Si  es  venen  18  ordinadors  en  un  mes,  quina  opció  interessa  més  al 
venedor?  Quant ha de vendre  perquè li  surti  més  rendible  la  opció  B? 
Justifica la resposta.

3. a) Resoldre gràficament el sistema: 




+=
=

6

2

xy
xy

b) Comprova algebraicament la solució, emprant el mètode d’igualació.

4. Un jugador tira dos daus, un de blanc i un altre de vermell.
a) Escriu l’espai mostral, E. Quants elements té? [Pots elegir usar diagrama cartesià, o 

notació de conjunts: E ={ (1,1) (1,2)...}]
b) Si llançam els dos daus i sumam les puntuacions, quina és la probabilitat 

que la suma sigui vuit?
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5. En un control  d’alcoholèmia es mesuraren les següents taxes d’alcohol,  en 
mil·ligrams:

0,20 0,00 0,25 0,20 0,00
0,15 0,20 0,15 0,50 0,50
0,10 0,25 0,00 0,20 0,10

a) Calcula la mitjana, la mediana i la moda de les dades anteriors.
b) Representa gràficament aquestes dades amb un diagrama de barres.

CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

1. Tots els exercicis tenen el mateix valor: fins a dos punts. La puntuació de cada 
apartat serà repartida en parts iguals; la dels subapartats, també.

2. Totes les respostes han d’estar justificades, amb explicacions clares i precises.

3. Es valora el plantejament correcte, tant global com de cada una de les parts, 
si s’escau.

4. No es prendran en consideració, error numèrics, de càlcul, etc, sempre que no 
siguin de tipus conceptual, i es compleixi l’apartat 3.

5. Les  explicacions,  gràfics,  presentacions,  esquemes,  etc,  que  ajudin  a 
visualitzar millor el problema i la seva solució, es valoraran positivament.

6. Es valora la bona presentació. S’han de cuidar les representacions gràfiques i 
la presentació dels procediments desenvolupats.

7. En tot cas s’estimarà la validesa dels resultats i es comprovaran les solucions 
si n’és el cas.

Es permet l’ús de calculadora científica però no de gràfics ni programable.
També es possible l’ús de material auxiliar: regla, esquadra...
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1) a) Expressa el conjunt dels nombres reals majors que –3 i menors o iguals 

que 5, en forma d’interval i en forma de desigualtat. 

b) Un llançador de tir amb arc fa diana en 15 de cada 20 tirs i un altre en 24 
de cada 30 tirs. Quin dels dos té més eficàcia?. Justifica la resposta. 

 

2) Els voluntaris d’Emergència Haití transporten en els seus vehicles sacs de 
farina de dos pesos distints. Els sacs grossos pesen 35 kg, mentre que els 
petits pesen un 20% menys. Per intentar optimitzar recursos en cada servei, 
el nombre de sacs petits que se transporten és el triple que el de sacs 
grossos, i el pes total de la mercaderia és de 1.309 kilograms. 

a) Planteja un sistema d’equacions que representi la situació anterior. 
b) Quants sacs de cada tipus són transportats? 

 

3) Donada la funció 24)( xxf −=  

a) Troba el màxim de )(xf . 

b) Troba els punts de tall amb els eixos de coordenades. 

 

4) S’ha mesurat l’alçada, en centímetres, de 100 estudiants. La seva distribució 
queda reflectida en la següent taula: 

Altura Freq. absoluta 
[140,150) 3 
[150,160) 11 
[160,170) 25 
[170,180) 30 
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[180,190) 16 
[190,200) 12 
[200,210) 3 

 100 
a) Calcula la mitjana aritmètica, x . 
b) Indica quina és la classe modal. 

 

5) En extraure la primera bolla del sorteig de la loteria primitiva (bolles 
numerades de l’1 al 49), indica quina és la probabilitat que: 

a) Tingui una sola xifra. 
b) Sigui múltiple de 7. 

 
 
 
 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ 

 
1. Tots els exercicis tenen el mateix valor: fins a dos punts. La puntuació de 

cada apartat serà repartida en parts iguals; la dels subapartats, també. 

2. Totes les respostes han d’estar justificades, amb explicacions clares i 
precises. 

3. Es valora el plantejament correcte, tant global com de cada una de les 
parts, si s’escau. 

4. No es prendran en consideració, error numèrics, de càlcul, etc, sempre 
que no siguin de tipus conceptual, i es compleixi l’apartat 3. 

5. Les explicacions, gràfics, presentacions, esquemes, etc, que ajudin a 
visualitzar millor el problema i la seva solució, es valoraran positivament. 

6. Es valora la bona presentació. S’han de cuidar les representacions 
gràfiques i la presentació dels procediments desenvolupats. 

7. En tot cas s’estimarà la validesa dels resultats i es comprovaran les 
solucions si n’és el cas. 

Es permet l’ús de calculadora científica però no de gràfics ni programable. 
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També es possible l’ús de material auxiliar: regla, esquadra... 
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1) a) Quin percentatge de rebaixes s’aconsegueix si s’aprofita aquesta oferta: 

“Emporteu-vos-en 3 i pagau-ne 2!”   3x2 en tots els productes” 

b) Aproxima el nombre ...236067977,25 =  a les centèsimes per 

arrodoniment i per truncament. Justifica la resposta. 

 

2) Un triatló consta d’una prova de natació, una cursa a peu i un recorregut en 
bicicleta. 

El recorregut de la cursa a peu és 8 vegades més gran del que es fa nedant. 

En bicicleta es fan 4 km més que el triple de la distància que es fa corrent a 
peu. 

El recorregut total és de 45 km i 250 m. 

a) Planteja una equació que representi la situació anterior. 

b) Quina distància correspon a cada disciplina? 

 

3) Per celebrar la festa de fi de curs, un grup d’amics vol llogar un local, i trien 
entre dues ofertes: el local A cobra 1.000 € i 5 € per assistent, i el local B 
cobra 200 € i 10 € per assistent. La capacitat màxima de tots dos locals és 
de 300 persones. 

a) Construeix una taula de valors per cada una de les ofertes. 

b) Representa-les gràficament en el mateix sistema de coordenades. 
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4) Un pediatra va obtenir la següent taula en analitzar els mesos d’edat de 50 
nins de la seva consulta en el moment de caminar per primera vegada 

Mesos 9 10 11 12 13 14 15 

Nins 1 4 9 16 11 8 1 

 

a) Calcula la mitjana aritmètica, la mediana i la moda. 

b) Dibuixa el polígon de freqüències corresponent. 

 

5) S’extreu a l’atzar una fitxa de dominó. Calcula: 

a) La probalilitat de treure un doble. 

b) La probabilitat que la suma de punts sigui menor que 4. 

 

 

 

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ 

 
1. Tots els exercicis tenen el mateix valor: fins a dos punts. La puntuació de 

cada apartat serà repartida en parts iguals; la dels subapartats, també. 

2. Totes les respostes han d’estar justificades, amb explicacions clares i 
precises. 

3. Es valora el plantejament correcte, tant global com de cada una de les 
parts, si s’escau. 

4. No es prendran en consideració, error numèrics, de càlcul, etc, sempre 
que no siguin de tipus conceptual, i es compleixi l’apartat 3. 

5. Les explicacions, gràfics, presentacions, esquemes, etc, que ajudin a 
visualitzar millor el problema i la seva solució, es valoraran positivament. 
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6. Es valora la bona presentació. S’han de cuidar les representacions 
gràfiques i la presentació dels procediments desenvolupats. 

7. En tot cas s’estimarà la validesa dels resultats i es comprovaran les 
solucions si n’és el cas. 

Es permet l’ús de calculadora científica però no de gràfics ni programable. 

També es possible l’ús de material auxiliar: regla, esquadra... 
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