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INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA /ASSIGNATURA DE FÍSICA 

 
  Nom del professor: Abel González 
  Curs i grup: 1r Batxillerat 
  

CONTINGUTS 
  Durant aquest curs treballarem els temes següents: 
Cinemàtica. El moviment: estudi i representació de diferents tipus de moviments. 
Estàtica. Força i equilibri. 
Dinàmica. Anàlisi de les forces que actuen sobre un sistema. Aplicació de les lleis              
de Newton. 
El treball i l'energia. 
El corrent elèctric. Corrent continu i altern. 
La llum. 
 
 
OBJECTIUS 
 
  L´alumne ha de saber: 
Adquirir i fer servir els coneixements bàsics del moviment (posició, velocitat i            
acceleració) per desenvolupar estudis posteriors més específics. 
Distingir els conceptes de desplaçament i posició. Comprendre els conceptes de           
velocitat i acceleració. 
Aplicar els coneixements físics del moviment a la resolució de problemes de la vida              
quotidiana 
Còneixer les característiques bàsiques d'alguns tipus de moviment: MU, MUA, MCU,           
tir horitzontal, tir paràbolic, ... 
Fer servir les lleis de Newton per resoldre problemes. 
Fer servir el teorema de conservació del moment lineal per resoldre problemes.            
Diferenciar el tipus d' interacció i forces que s'observen a la natura. 
Conèixer les magnituds de les quals depèn l'atracció gravitatòria entre dos cossos.            
Aplicar els coneixements de la Dinàmica apresos al moviment circular. 
Conèixer les magnituds de les que depèn el treball que desenvolupa una màquina.             
Comprendre el concepte de rendiment i d'energia consumida, però no aprofitada.           
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Relacionar treball i variació d'energia cinètica i potencial gravitatòria. Relacionar la           
força de fricció amb l' energia  dissipada quan un mòbil es desplaça. 
Aprendre a resoldre problemes amb circuits elèctrics, tot tenint en compte la llei d'              
Ohm. 
Conèixer l’evolució al llarg de la història de les diferents teories sobre la naturalesa              
de la llum. Definir les magnituds físiques de les ones: amplitud, freqüència, període,             
longitud d’ona i velocitat de propagació. 
 
 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
a) El número d’exàmens per trimestre no serà mai inferior a 2, tret que es doni alguna                 
circumstància excepcional, i representarà el 90% de la nota global. Un 5% restant             
s´obtindrà del treball de classe, proves sorpresa, deures, treballs, laboratori, ... i l'altre 5%              
restant de  l´actitud, puntualitat i assistència. 
b) A cada avaluació es realitzaran dos exàmens, un parcial al mig de l'avaluació i un global                 
al finalitzar la mateixa. La nota de l'avaluació es calcularà fent un 40% de la nota de                 
l'examen parcial i un 60% de la nota de l'examen global. 
c) Qualsevol prova (control, recuperació d´avaluació, exàmens extraordinaris) podrà         
consistir en un examen ja sigui escrit ja sigui oral i/o un treball a decisió del professor. 
d) En cap cas es repetirà un examen sense una justificació d’absència acompanyada dels              
documents pertinents (volant del metge, etc.). 
e) Una actitud molt negativa pot derivar en una qualificació global d’insuficient a l’avaluació. 
f) La nota final de curs, s’obtindrà de la mitjana entre les notes globals de les tres                 
avaluacions, sempre i quan les notes de cada trimestre siguin igual o superior a quatre. 
 
g) Per normativa de centre, l'assistència és obligatòria, per tant, l'alumne/a que tingui unes              
faltes d'assistència superiors al 20%, perd el dret a l'avaluació continuada. 
 
 
 
CRITERIS DE RECUPERACIÓ TRIMESTRAL, JUNY I SETEMBRE 
 
4.1 Recuperació trimestral 
 
a) Les avaluacions suspeses es recuperaran al següent trimestre. 
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4.2 Recuperació del curs. Juny i setembre 
 
b) La nota final de l'assignatura serà la mitjana de les tres notes de les tres avaluacions. 
 

c) Si un alumne ha aprovat dues avaluacions i n'ha suspès una, haurà de recuperar aquesta                
tot i que es tindrà en compte la possibilitat de compensar la nota amb les notes de les                  
avaluacions aprovades, sempre i quan la nota de cada trimestre sigui igual o superior a 4. 
 

d) Si a l'avaluació final ordinària de juny la matèria queda suspesa, l'alumne s'haurà              
d'examinar de tota la matèria a l'avaluació extraordinària de setembre. 
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