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“Un científic en el seu laboratori no és un 
simple tècnic: també és un nen que 
s’enfronta a fenòmens naturals que 
l’impressionen com un conte de fades” 



● Matèria de la modalitat de ciències 
i tecnologia

● 140h per curs, 4h setmanals + 
pràctiques (fora horari lectiu)

La física al currículum de batxillerat.



● Competències específiques:

● Indagació i experimentació.
Capacitat de portar a terme una investigació en el context de la ciència escolar.

● Comprensió de la naturalesa de la ciència.
Comprensió epistemològica de la naturalesa de la ciència i de la construcció del 
coneixement científic.

● Comprensió i capacitat per actuar en el món físic.
Adquisició dels conceptes fonamentals, dels models i dels principis de la física i 
dominar en un cert grau els mètodes i tècniques propis de la matèria.

La física al currículum de batxillerat.



● Contribució competències generals:

● Competència comunicativa.
Descriure fets i fenòmens, explicar-los i exposar-los, justificar-los i argumentar-los utilitzant els models 
científics existents així com elaborar informes de tipus científic.

● Competència en recerca.
Resoldre problemes i/o comprovar/refutar hipòtesis a través de la investigació científica.

● Competència en gestió i tractament de la informació.
Obtenir informació de temes relacionats amb la física a través de diferents fonts.

● Competència digital.
Capacitar tècnicament sobre el funcionament i ús d’instrumentació de laboratori i programes de 
modelització de fenòmens, simulació, fulls de càlcul, etc.

● Competència personal i interpersonal.
Capacitar pel treball col·laboratiu i adquirir un hàbit de treball científic.

● Competència en el coneixement i interacció amb el món.
Adquirir un pensament crític respecte l’activitat científica i el seu paper en la societat.

La física al currículum de batxillerat.



Continguts 1r curs
Imatges

Moviment

Univers mecànic

Energia

Corrent elèctric
Òptica geomètrica 

i física.

Naturalesa de la 
llum.

Cinemàtica: estudi 
matemàtic del moviment.

Anàlisi experimental del 
moviment.

Dinàmica clàssica.

Model de força.

Teorema 
treball-energia.

Conservació de 
l’energia.

Circuits de corrent 
continu.

Llei d’Ohm.



Moviment

Univers mecànic

Corrent elèctric

Mètodes informàtics per a l’estudi 
del moviment.

Estudi del comportament elàstic 
d’una molla.

La llei d’Ohm.

Pràctiques 1r curs



Continguts 2n curs

Ones i so

Planetes i satèl·lits

Nova imatge de 
l’univers

Màquines electromagnètiques

Camp elèctric

Model d’ones 
mecàniques. 

Fenòmens 
ondulatoris.

La interacció gravitatòria i 
llei de la gravitació 

universal.

Òrbites de satèl·lits i 
planetes.

Física de partícules.

Física nuclear.

Crisi de la mecànica 
clàssica.       

Descripció del funcionament de motors, 
generadors i transformadors.

Interacció electromagnètica.

Forces electroestàtiques i llei de 
Coulomb.

Camps elèctrics uniformes.

Síntesi electromagnètica de 
Maxwell.



Planetes i satèl·lits

Màquines electromagnètiques

Nova imatge de l’univers

Lleis de Kepler

Pràctiques 2n curs

Ones i so

Càlcul de la component horitzontal 
del camp magnètic terrestre.

Pèndol simple

Modelització de la desintegració 
nuclear.



La física després del batxillerat

Batxillerat Ciències biomèdiques

Enginyeries tècniques i 
superiors

Ciències pures

Grau superior

Electricitat i 
electrònica

Informàtica i 
comunicacions

Energia i aigua

Imatge i so      

Grau superior

Grau universitari


