PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Convocatòria setembre de 2008
PART CIENTIFICOTECNOLÒGICA: MATEMÀTIQUES

1.- a) Les tres vuitenes parts dels treballadors d’una empresa saben anglès. La
tercera part dels que saben anglès, saben també francès. Si la empresa té 24
treballadors, quants saben francès?
b) El sou base d’un treballador normal és de 950 € mensuals. L’empresa
augmenta el sou base dels treballadors que saben algun idioma un 12%. Calcula
el que paga de més aquesta empresa per coneixement d’idiomes entre tots els
treballadors cada mes.
2.- Una cooperativa ha de repartir 750 caixes de fruita de 15 kg cada una, 120 sacs
de patates de 50 kg cada sac i 850 kg de cebes. Per transportar-ho té un camió
que pot dur fins a 6,5 tones.
a) Quants de viatges haurà de fer el camió?
b) Si amb el transport es tuden 900 kg de fruita, quin percentatge de la fruita s’ha
tudat?
3.- Tenim una capsa de llauna sense tapa amb forma de prisma que volem folrar
per dins i per fora. L’hem retallada de manera que fa 40 centímetres de llargària,
25 centímetres d’amplària i 14,2 centímetres d’alçària. Suposem que el gruix de
la llauna no és apreciable.
a) Quina quantitat de folre necessitarem com a mínim?
b) Hi volem posar capses de CD les dimensions de les quals, en centímetres,
són 1 x 12,5 x 14,2. Quantes n’hi cabran com a màxim?
4.- En una ferreteria especialitzada es venen les tatxes de llautó a 7,5 € la grossa
(una grossa són dotze dotzenes).
a) Quantes tatxes de llautó s’hi poden comprar per 10 €?
b) Un dia a l’any fan una oferta de 3 per 2 (comprar 3 i pagar 2). Quantes tatxes
de llautó s’hi poden comprar aquest dia per 10 €?
5.- En un terreny de quatre quarterades hi ha ametllers a raó de 68 per cada
quarterada. Cada ametller dóna 30 kg d’ametlles com a mitjana.
a) Quantes tones d’ametlles per temporada es podran recollir en aquest terreny?
b) Es volen comercialitzar com a bessons torrats. Per això primer s’han
d’esclovellar les ametlles i se sap que en el procés es perd un 75% del seu pes;
després es torren els bessons, amb la qual cosa es perd un 10% del pes.
Quants de quilos de bessons torrats quedaran finalment?

