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Benvolguts alumnes: 

Aquí us proposem la següent activitat per realitzar durant aquesta 2a setmana. 

Podeu fer-la a la vostra llibreta de classe o en fulls a part.  

D’altra banda, recordeu que aquest proper diumenge 29, acaba el termini per 

fer “on-line” l’Avaluem del Tema 4 del llibre de Química.  

 

FACTORS DE CONVERSIÓ (ENUNCIATS) 

1. Fes els següents canvis d’unitats: 

a. 125 g/cm2→ mg/mm 

b. 60 kg/m2→ g/cm2 

c. 0,55 cg/m2→ mg/cm 

d. 120 kg·m/min → g·cm/s 

e. 675 hg/dm2→ cg/dam2 

f.   12 kg/m2→ cg/cm2 

g. 6,2 mm/min2→m/s2 

h. 6700 mg/cm2→g/m2 

i.   80 g·mm/s →kg·m/h 

j.   45 m/s2→ cm/min2 

 

2. Passa les següents dades a unitats del SI: 

a. 350 cg 

b. 250, 2 km/h 

c. 1,25 g/mL 

d. –90 ºC 

e. 7 h 

f. 1,6 g/cm3 

g. 120 cm/min 

h. 4285 mm/h 

i. 450 mg/mm2 

j. 108 km/h 

k. 9 g/cm2 

l. 120 cm/min 

m. 10 dies 
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n. 75 cg·cm/s 

o. 1,2 hg/dm3 

p. 1224 km/h 

q. 6 mg/dm2 

r. 485 dag/L 

s. 540 m/h 

FACTORS DE CONVERSIÓ (SOLUCIONS) 

1. Fes els següents canvis d’unitats: 

a. 1250 mg/mm2 

b. 6 g/cm2  

c.   5,5·10-4 mg/cm2  

d. 2·105 g·cm/s  

e. 6,75·1010 cg/dam2  

f.   120 cg/cm2   

g. 1,72·10-6 m/s2   

h. 67000 = 6,7·10-4 g/cm2   

i.   0,288 kg·m/h  

j.   1,62·107 cm/min2 

 

2. Passa les següents dades a unitats del SI: 

a. 0,0035 kg = 3,5·10-3 kg 

b. 69,5 m/s 

c. 1250 kg/m3 

d. 183 K 

e. 25200 s 

f. 1600 kg/m3 

g. 0,02 m/s 

h. 1,19·10-3 m/s 

i. 450 kg/m2 

j. 30 m/s 

k. 90 kg/m2 

l. 0,02 m/s 

m. 864.000 s = 8,64·105 s 

n. 7,5·10-6 kg·m/s 

o. 120 kg/m3 

p. 340 m/s 

q. 6·10-4 kg/m2 

r. 4850 kg/m3 

s. 0,15 m/s 

 

Com sempre, si durant les activitats hi ha qualssevol dubte o incidència, podeu 

contactar amb els professors de l’assignatura: 

Guillermo: fcps.guillermo.lucas@stjosep.com 

Josep: fcps.josep.verge@stjosep.com 
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