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Presentació 

L’objectiu principal de l’assignatura de física a 2n de BAT, és dotar a l’alumne de les eines                 
bàsiques i els procediments matemàtics que es requereixen per superar les proves de les              
PAU . No obstant, la consecució d’aquest objectiu no ha d’impedir altres objectiu             
d’aquesta assignatura com són: Donar una idea bastant realista de l’estat del coneixement             
actual  de la física i de les implicacions socials que comporten 

 
 
 

Instruments d’avaluació 

Per a la qualificació de la matèria es consideren tres grans apartats: proves escrites, actitud a                 
classe. 
Avaluació contínua: 50% de la nota del trimestre 

Proves escrites. 
Es ponderen en un 90%. Inclouran a parts iguals unes qüestions teòriques, una part              
d’exercicis operatius i problemes escrits per tal de treballar la comprensió lectora. Se’n             
realitzarà una al final de cada unitat didàctica, obtenint la qualificació final amb la mitjana               
aritmètica de totes les proves escrites. Es valora la presentació. La matèria no és              
acumulativa.  
Actitud a classe . 

Es pondera en un 10%. Es valoren particularment els següents aspectes: esforç             
personal, interès, participació i atenció a classe, respecte envers els companys, professor i             
material, treball de classe i realització regular dels deures encomanats pel professor. 

Examen trimestral: 50% de la nota del trimestre. 
 
 
Càlcul de nota de final de curs 

Qualificació final de curs: és la nota mitjana de les tres avaluacions. Com a mínim s’ha de                 
treure un tres en cada avaluació. Es valora l’evolució positiva o negativa i l’esforç de               
l’alumne durant el curs.  
 
Al final del curs hi haurà un examen global que contarà en 10% i el 90% la mitja dels tres                    
trimestres. 
 

 
Recuperacions 

Cada trimestre hi haurà un examen de recuperació de l’avaluació anterior. 
Al juny hi haurà un examen de recuperació. 
 
 
Activitats extraordinàries de recuperació  

Lliurament obligatori del dossier prèviament proporcionat a l’alumne, més la realització d’un 
examen amb que es podrà treure com a màxim un 6. 
 

 

 



 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


