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MATÈRIA:  Física 1r Batxillerat PROFESSOR: Núria Claver 
 

 
Presentació 

Un dels principals objectius de la matèria de física a 1r de BAT, és dotar a l’alumne 
de les eines bàsiques que el familiaritzin i el capacitin per abordar i quantificar   en 
més o menys grau diferents fenòmens físics . També és un objectiu d’aquesta 
assignatura proporcionar als alumnes l’ informació necessària que els permeti  formar 
-se una idea bastant realista de l’estat del coneixement actual  de la física. 
Aquest curs s’ha de considerar com el requisit indispensable per adquirir els 
coneixements i la  pràctica matemàtica que li han de permetre superar els continguts 
de la física de segon de batxillerat i de les PAU. 
 
 

Avaluació contínua 

Per tal d’avaluar la matèria es faran diferents proves, escrites i orals, a més de 
presentació de treballs el·laborats en grup que s’hauran d’exposar dins la classe. 
També s’hauran de fer per escrit totes les pràctiques que es facin al laboratori i una 
sèrie d’activitats que es revisaran a classe entre tots (alumnes i professor/a). 
 

 
 

 

      Criteris d’avaluació  

1.Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics utilitzant els mètodes i           
tècniques propis del treball científic.  

2. Utilitzar tant l'instrumental bàsic d'un laboratori de física com els sistemes            
informatitzats d'anàlisi i captació de dades.  

3. Obtenir i analitzar informació sobre fenòmens explicables a través de la física, així              
com saber argumentar i comunicar sobre aquests fenòmens.  

4. Comprendre la naturalesa de la ciència com a activitat humana, així com el poder i                
les limitacions del coneixement científic.  

 
 



5. Utilitzar el model de raig de llum i el model d'ones per tal d'explicar els fenòmens                 
associats al comportament de la llum i la seva interacció amb la matèria i el               
funcionament dels aparells òptics senzills, així com l'ull humà. 

6. Entendre que la llum és un cas particular d'ona electromagnètica i conèixer les               
altres bandes de l'espectre electromagnètic, amb algunes de les seves          
característiques.  

7. Analitzar moviments, mesurar posicions i velocitats, descriure mitjançant taules,          
gràfics i equacions, analitzar els resultats i considerar les implicacions d'aquests           
resultats.  

8. Identificar les forces que actuen sobre els cossos com a resultat d'interaccions             
entre ells i relacionar-les amb el seu moviment. Analitzar, també de manera            
experimental, la dinàmica de cossos en situacions amb equilibri de forces o sense.  

9. Aplicar el teorema de l'impuls i el principi de conservació de la quantitat de               
moviment per explicar situacions dinàmiques quotidianes.  

10. Analitzar de manera qualitativa i quantitativa transferències i transformacions          
d'energia tant en els sistemes en què es conservi l'energia mecànica com en els que               
no. Aplicar a situacions senzilles les idees de conservació i de degradació de             
l'energia i assenyalar els límits que imposen als processos possibles.  

11. Aplicar l'anàlisi energètica a sistemes rellevants per tal de relacionar els            
processos estudiats amb les seves implicacions tecnològiques, mediambientals i         
econòmiques.  

12. Dissenyar i construir circuits senzills de corrent continu i mesurar i calcular els              
valors de les principals magnituds elèctriques. Comprendre el funcionament dels          
sensors que transformen una magnitud en un senyal elèctric. 

 

 
       Instruments d’avaluació  
Avaluació trimestral: 

60% avaluació contínua (90% exàmens i 10% actitud, treballs, pràctiques…) 

40% examen trimestral (ponderat en funció de l’avaluació contínua) 

La nota de final de curs serà la mitja de la nota dels tres trimestres. Per fer mitja un                   
trimestre la nota mínima ha de ser de tres. 

 
 
 
      Recuperació d’avaluacions suspeses 
 
Hi haurà una recuperació de cada trimestre o mitjançant un examen global al juny. 

 



Activitats extraordinàries de recuperació  

Realització d’un examen amb què es podrà treure com a màxim un 6. 
 
 


