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1. OBJECTIUS
1. Adquirir i poder utilitzar amb autonomia coneixements bàsics de la física, així com les estratègies
emprades en la seva construcció.
2. Comprendre els principals conceptes i teories, la seva vinculació a problemes d’interès i la seva
articulació en cossos coherents de coneixements.
3. Familiaritzar-se amb el disseny i realització d’experiments físics, utilitzant l'instrumental bàsic de
laboratori, d’acord amb les normes de seguretat de les instal·lacions.
4. Expressar missatges científics orals i escrits amb propietat, així com interpretar diagrames,
gràfiques, taules, expressions matemàtiques i altres models de representació.
5. Utilitzar de manera habitual les tecnologies de la informació i la comunicació per a realitzar
simulacions, tractar dades i extreure i utilitzar informació de diferents fonts, avaluar el seu contingut,
fonamentar els treballs i adoptar decisions.
6. Aplicar els coneixements físics pertinents a la resolució de problemes de la vida quotidiana.
7. Comprendre les complexes interaccions actuals de la Física amb la tecnologia, la societat i l’ambient,
valorant la necessitat de treballar per a assolir un futur sostenible i satisfactori per al conjunt de la
humanitat.
8. Comprendre que el desenvolupament de la Física suposa un procés complex i dinàmic, que ha
realitzat grans aportacions a l’evolució cultural de la humanitat.
9. Reconèixer els principals reptes actuals als quals s’enfronta la investigació en aquest camp de la
ciència

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES
PRIMERA AVALUACIÓ

BLOC 1: La activitat científica.
Temps: Al llarg de tots els temes
Continguts:
Estratègies pròpies de l'activitat científica. Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

BLOC 2:
Interacció gravitària
Continguts:
Unitat 1
Camp gravitatori. Camps de força conservatius. Intensitat del camp gravitatori. Potencial gravitatori.
Relació entre energia i moviment orbital.
Unitat 2
Caos determinista.
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BLOC 3:
Interacció electromagnètica
Continguts:
Unitat 1
Camp elèctric. Intensitat del camp. Potencial elèctric. Flux elèctric i Llei de Gauss. Aplicacions.
Unitat 2
Camp magnètic. Efecte dels camps magnètics sobre càrregues en moviment. El camp magnètic
com a camp no conservatiu.
Camp creat per diferents elements de corrent. Llei de Ampère.

SEGONA AVALUACIÓ
BLOC 3: Interacció electromagnètica
Unitat 3
Inducció electromagnètica. Flux magnètic. Lleis de Faraday-Henry i Lenz. Força electromotriu.

BLOC 4 :

Ones

Continguts:
Unitat 1

Classificació i magnituds que les caracteritzen. Equació de les ones harmòniques. Energia i
intensitat. Ones transversals en una corda.
Unitat 2
Fenòmens ondulatoris: interferència i difracció reflexió i refracció. Efecte Doppler.
Ondas longitudinals. El so. Energia i intensitat de les ones sonores. Contaminació acústica.
Aplicacions tecnològiques del so.
Unitat 3
Ondas electromagnètiques. Naturalesa i propietats de les ones electromagnètiques. L'espectre
electromagnètic. Dispersió. El color. Transmissió de la comunicació.

TERCERA AVALUACIÓ
BLOC 5 :

Òptica Geomètrica

Lleis de l'òptica geomètrica. Sistemes òptics: lents i miralls. L'ull humà. Defectes visuals.
Aplicacions tecnològiques: instruments òptics i la fibra òptica.

BLOC 6 : Física del segle XX
Unitat 1
Introducció a la Teoria Especial de la Relativitat. Energia relativista. Energia total i energia en
repòs. Física Quàntica. Insuficiència de la Física Clàssica. Orígens de la Física Quàntica.
Problemes precursors. Interpretació probabilística de la Física Quàntica. Aplicacions de la Física
Quàntica. El Làser.
Unitat 2
Física Nuclear. La radioactivitat. Tipus. El nucli atòmic. Lleis de la desintegració radioactiva. Fusió i
2 de 11

Guia de l’àrea/matèria

R045-E01

Fissió nuclears. Interaccions fonamentals de la naturalesa i partícules fonamentals. Les quatre
interaccions fonamentals de la naturalesa: gravitatòria, electromagnètica, nuclear forta i nuclear
feble. Partícules fonamentals constitutives de l'àtom: electrons i quarks.
Unitat 3
Història i composició de l'Univers. Fronteres de la Física.

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ
Criteris d’avaluació
Estàndards d’aprenentatge avaluables
Bloc 1. La activitat científica
1. Reconèixer i utilitzar les estratègies bàsiques
de l'activitat científica.
2. Conèixer, utilitzar i aplicar les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació en l'estudi dels
fenòmens físics.

Criteris d’avaluació

1.1. Aplica habilitats necessàries per a la
recerca
científica,
plantejant
preguntes,
identificant i analitzant problemes, emetent
hipòtesis fonamentades, recollint dades,
analitzant tendències a partir de models,
dissenyant i proposant estratègies d'actuació.
1.2. Efectua l'anàlisi dimensional de les
equacions que relacionen les diferents
magnituds en un procés físic.
1.3. Resol exercicis en els quals la informació
ha de deduir-se a partir de les dades
proporcionades i de les equacions que regeixen
el fenomen i contextualitza els resultats.
1.4. Elabora i interpreta representacions
gràfiques de dues i tres variables a partir de
dades experimentals i les relaciona amb les
equacions matemàtiques que representen les
lleis i els principis físics subjacents.
2.1. Utilitza aplicacions virtuals interactives per
simular experiments físics de difícil implantació
en el laboratori.
2.2. Analitza la validesa dels resultats obtinguts
i elabora un informe final fent ús de les TIC
comunicant tant el procés com les conclusions
obtingudes.
2.3. Identifica les principals característiques
lligades a la fiabilitat i objectivitat del flux
d'informació científica existent en Internet i
altres mitjans digitals.
2.4. Selecciona, comprèn i interpreta
informació rellevant en un text de divulgació
científica i transmet les conclusions obtingudes
utilitzant el llenguatge oral i escrit amb
propietat.

Estàndards d’aprenentatge avaluables
Bloc 2. Interacció gravitària

1. Associar el camp gravitatori a l'existència de
massa i caracteritzar-ho per la intensitat del
camp i el potencial.

1.1. Diferència entre els conceptes de força i
camp, establint una relació entre intensitat del
camp gravitatori i l'acceleració de la gravetat.
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2. Reconèixer el caràcter conservatiu del camp
gravitatori per la seva relació amb una força
central i associar-li en conseqüència un
potencial gravitatori.
3. Interpretar les variacions d'energia potencial i
el signe de la mateixa en funció de l'origen de
coordenades energètiques triat.
4. Justificar les variacions energètiques d'un
cos en moviment en el si de camps gravitatoris.
5. Relacionar el moviment orbital d'un cos amb
el radi de l'òrbita i la massa generadora del
camp.
6. Conèixer la importància dels satèl·lits
artificials
de
comunicacions,
GPS
i
meteorològics i les característiques de les
seves òrbites.
7. Interpretar el caos determinista en el context
de la interacció gravitatòria.

1.2. Representa el camp gravitatori mitjançant
les línies de camp i les superfícies d'energia
equipotencial.
2.1. Explica el caràcter conservatiu del camp
gravitatori i determina el treball realitzat pel
camp a partir de les variacions d'energia
potencial.
3.1. Calcula la velocitat de fuita d'un cos
aplicant el principi de conservació de l'energia
mecànica.
4.1. Aplica la llei de conservació de l'energia al
moviment orbital de diferents cossos com a
satèl·lits, planetes i galàxies.
5.1. Dedueix a partir de la llei fonamental de la
dinàmica la velocitat orbital d'un cos, i la
relaciona amb el radi de l'òrbita i la massa del
cos.
5.2. Identifica la hipòtesi de l'existència de
matèria fosca a partir de les dades de rotació
de galàxies i la massa del forat negre central.
6.1. Utilitza aplicacions virtuals interactives per
a l'estudi de satèl·lits d'òrbita mitjana (PIXO),
òrbita baixa (LEO) i d'òrbita geoestacionaria
(GEO), extraient conclusions.
7.1. Descriu la dificultat de resoldre el
moviment de tres cossos sotmesos a la
interacció gravitatòria mútua utilitzant el
concepte de caos.

Criteris d’avaluació
Estàndards d’aprenentatge avaluables
Bloc 3: Interacció electromagnètica
1. Associar el camp elèctric a l'existència de
càrrega i caracteritzar-ho per la intensitat de
camp i el potencial.
2. Reconèixer el caràcter conservatiu del camp
elèctric per la seva relació amb una força
central i associar-li en conseqüència un
potencial elèctric.
3. Caracteritzar el potencial elèctric en diferents
punts d'un camp generat per una distribució de
càrregues puntuals i descriure el moviment
d'una càrrega quan es deixa lliure en el camp.
4. Interpretar les variacions d'energia potencial
d'una càrrega en moviment en el si de camps
electrostàtics en funció de l'origen de
coordenades energètiques triat.
5. Associar les línies de camp elèctric amb el
flux a través d'una superfície tancada i establir
el teorema de Gauss per determinar el camp
elèctric creat per una esfera carregada.
6. Valorar el teorema de Gauss com a mètode
de càlcul de camps electrostàtics.
7. Aplicar el principi d'equilibri electrostàtic per
explicar l'absència de camp elèctric a l'interior
dels conductors i ho associa a casos concrets
de la vida quotidiana.
8. Conèixer el moviment d'una partícula
carregada en el si d'un camp magnètic.

1.1. Relaciona els conceptes de força i camp,
establint la relació entre intensitat del camp
elèctric i càrrega elèctrica.
1.2. Utilitza el principi de superposició per al
càlcul de camps i potencials elèctrics creats per
una distribució de càrregues puntuals.
2.1. Representa gràficament el camp creat per
una càrrega puntual, incloent les línies de camp
i les superfícies d'energia equipotencial.
2.2. Compara els camps elèctric i gravitatori,
establint analogies i diferències entre ells.
3.1. Analitza qualitativament la trajectòria d'una
càrrega situada en el si d'un camp generat per
una distribució de càrregues, a partir de la força
neta que s'exerceix sobre ella
4.1. Calcula el treball necessari per transportar
una càrrega entre dos punts d'un camp elèctric
creat per una o més càrregues puntuals a partir
de la diferència de potencial.
4.2. Prediu el treball que es realitzarà sobre
una càrrega que es mou en una superfície
d'energia equipotencial i ho discuteix en el
context de camps conservatius.
5.1. Calcula el flux del camp elèctric a partir de
la càrrega que ho crea i la superfície que
travessen les línies del camp.
6.1. Determina el camp elèctric creat per una
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9. Comprendre i comprovar que els corrents
elèctrics generen camps magnètics.
10. Reconèixer la força de Lorentz com la força
que s'exerceix sobre una partícula carregada
que es mou en una regió de l'espai on actuen
un camp elèctric i un camp magnètic.
11. Interpretar el camp magnètic com a camp
no conservatiu i la impossibilitat d'associar una
energia potencial.
12. Descriure el camp magnètic originat per un
corrent rectilini, per una espira de corrent o per
un solenoide en un punt determinat.
13. Identificar i justificar la força d'interacció
entre dos conductors rectilinis i paral·lels.
14. Conèixer que l'ampere és una unitat
fonamental del Sistema Internacional. 15.
Valorar la llei de Ampère com a mètode de
càlcul de camps magnètics.
16. Relacionar les variacions del flux magnètic
amb la creació de corrents elèctrics i
determinar el sentit de les mateixes.
17. Conèixer les experiències de Faraday i
d'Henry que van portar a establir les lleis de
Faraday i Lenz.
18. Identificar els elements fonamentals que
consta un generador de corrent altern i la seva
funció.

esfera carregada aplicant el teorema de Gauss.
7.1. Explica l'efecte de la Gàbia de Faraday
utilitzant el principi d'equilibri electrostàtic i ho
reconeix en situacions quotidianes com el mal
funcionament dels mòbils a certs edificis o
l'efecte dels rajos elèctrics en els avions.
8.1. Descriu el moviment que realitza una
càrrega quan penetra en una regió on existeix
un camp magnètic i analitza casos pràctics
concrets com els espectròmetres de masses i
els acceleradors de partícules.
9.1. Relaciona les càrregues en moviment amb
la creació de camps magnètics i descriu les
línies del camp magnètic que crea un corrent
elèctric rectilini.
10.1. Calcula el radi de l'òrbita que descriu una
partícula carregada quan penetra amb una
velocitat determinada en un camp magnètic
conegut aplicant la força de Lorentz.
10.2. Utilitza aplicacions virtuals interactives per
comprendre el funcionament d'un ciclotró i
calcula la freqüència pròpia de la càrrega quan
es mou en el seu interior.
10.3. Estableix la relació que ha d'existir entre
el camp magnètic i el camp elèctric perquè una
partícula carregada es mogui amb moviment
rectilini uniforme, aplicant la llei fonamental de
la dinàmica i la llei de Lorentz.
11.1. Analitza el camp elèctric i el camp
magnètic des del punt de vista energètic tenint
en compte els conceptes de força central i
camp conservatiu.
12.1. Estableix, en un punt donat de l'espai, el
camp magnètic resultant a causa de dos o més
conductors rectilinis pels quals circulen corrents
elèctrics.
12.2. Caracteritza el camp magnètic creat per
una espira i per un conjunt d'espires.
13.1. Analitza i calcula la força que s'estableix
entre dos conductors paral·lels, segons el sentit
del corrent que els recorri, realitzant el
diagrama corresponent.
14.1. Justifica la definició d'ampere a partir de
la força que s'estableix entre dos conductors
rectilinis i paral·lels.
15.1. Determina el camp que crea un corrent
rectilini de càrrega aplicant la llei de Ampère i
ho expressa en unitats del Sistema
Internacional.
16.1. Estableix el flux magnètic que travessa
una espira que es troba en el si d'un camp
magnètic i ho expressa en unitats del Sistema
Internacional.
16.2. Calcula la força electromotriu induïda en
un circuit i estima l'adreça del corrent elèctric
aplicant les lleis de Faraday i Lenz.
17.1. Empra aplicacions virtuals interactives per
reproduir les experiències de Faraday i Henry i
dedueix experimentalment les lleis de Faraday i
Lenz.
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18.1. Demostra el caràcter periòdic del corrent
altern en un alternador a partir de la
representació gràfica de la força electromotriu
induïda en funció del temps.
18.2. Infereix la producció de corrent altern en
un alternador tenint en compte les lleis de la
inducció.

Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge avaluables
Bloc 4:

1. Associar el moviment ondulatori amb el
moviment harmònic simple.
2. Identificar en experiències quotidianes o
conegudes els principals tipus d'ones i les
seves característiques.
3. Expressar l'equació d'una ona en una corda
indicant el significat físic dels seus paràmetres
característics.
4. Interpretar la doble periodicitat d'una ona a
partir de la seva freqüència i el seu nombre
d'ona.
5. Valorar les ones com un mitjà de transport
d'energia però no de massa.
6. Utilitzar el Principi de Huygens per
comprendre i interpretar la propagació de les
ones i els fenòmens ondulatoris.
7. Reconèixer la difracció i les interferències
com a fenòmens propis del moviment
ondulatori.
8. Emprar les lleis de Snell per explicar els
fenòmens de reflexió i refracció.
9. Relacionar els índexs de refracció de dos
materials amb el cas concret de reflexió total.
10. Explicar i reconèixer l'efecte Doppler en
sons.
11. Conèixer l'escala de mesurament de la
intensitat sonora i la seva unitat.
12. Identificar els efectes de la ressonància en
la vida quotidiana: soroll, vibracions, etc.
13.Reconèixer
determinades
aplicacions
tecnològiques del so com les ecografies,
radars, sonar, etc.
14.Establir les propietats de la radiació
electromagnètica com a conseqüència de la
unificació de l'electricitat, el magnetisme i
l'òptica en una única teoria.
15.Comprendre les característiques i propietats
de les ones electromagnètiques, com la seva
longitud d'ona, polarització o energia, en
fenòmens de la vida quotidiana.
16.Identificar el color dels cossos com la
interacció de la llum amb els mateixos.
17. Reconèixer els fenòmens ondulatoris
estudiats en fenòmens relacionats amb la llum.

Ones
1.1. Determina la velocitat de propagació d'una
ona i la de vibració de les partícules que la
formen, interpretant tots dos resultats.
2.1. Explica les diferències entre ones
longitudinals i transversals a partir de
l'orientació relativa de l'oscil·lació i de la
propagació.
2.2. Reconeix exemples d'ones mecàniques en
la vida quotidiana.
3.1. Obté les magnituds característiques d'una
ona a partir de la seva expressió matemàtica.
3.2. Escriu i interpreta l'expressió matemàtica
d'una ona harmònica transversal donades les
seves magnituds característiques.
4.1. Donada l'expressió matemàtica d'una ona,
justifica la doble periodicitat pel que fa a la
posició i el temps.
5.1. Relaciona l'energia mecànica d'una ona
amb la seva amplitud.
5.2. Calcula la intensitat d'una ona a certa
distància del focus emissor, emprant l'equació
que relaciona ambdues magnituds.
6.1. Explica la propagació de les ones utilitzant
el Principi Huygens.
7.1. Interpreta els fenòmens d'interferència i la
difracció a partir del Principi de Huygens.
8.1. Experimenta i justifica, aplicant la llei de
Snell, el comportament de la llum en canviar de
mitjà, coneguts els índexs de refracció.
9.1. Obté el coeficient de refracció d'un mitjà a
partir de l'angle format per l'ona reflectida i
refractada.
9.2. Considera el fenomen de reflexió total com
el principi físic subjacent a la propagació de la
llum en les fibres òptiques i la seva rellevància
en les telecomunicacions.
10.1. Reconeix situacions quotidianes en les
quals es produeix l'efecte Doppler justificant-les
de forma qualitativa.
11.1. Identifica la relació logarítmica entre el
nivell d'intensitat sonora en decibels i la
intensitat del so, aplicant-la a casos senzills.
12.1. Relaciona la velocitat de propagació del
so amb les característiques del mitjà en el qual
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18. Determinar les principals característiques
de la radiació a partir de la seva situació en
l'espectre electromagnètic.

es propaga.
12.2. Analitza la intensitat de les fonts de so de
la vida quotidiana i les classifica com a
contaminants i no contaminants.

19. Conèixer les aplicacions de les ones
electromagnètiques de l'espectre no visible.
20. Reconèixer que la informació es transmet
mitjançant ones, a través de diferents suports.

13.1. Coneix i explica algunes aplicacions
tecnològiques de les ones sonores, com les
ecografies, radars, sonar, etc.
14.1.
Representa
esquemàticament
la
propagació d'una ona electromagnètica incloent
els vectors del camp elèctric i magnètic.
14.2. Interpreta una representació gràfica de la
propagació d'una ona electromagnètica en
termes dels camps elèctric i magnètic i de la
seva polarització.
15.1.
Determina
experimentalment
la
polarització de les ones electromagnètiques a
partir d'experiències senzilles, utilitzant objectes
emprats en la vida quotidiana.
15.2. Classifica casos concrets d'ones
electromagnètiques presents en la vida
quotidiana en funció de la seva longitud d'ona i
la seva energia.
16.1. Justifica el color d'un objecte en funció de
la llum absorbida i reflectida.
17.1. Analitza els efectes de refracció, difracció
i interferència en casos pràctics senzills.
18.1. Estableix la naturalesa i característiques
d'una ona electromagnètica donada la seva
situació en l'espectre.
18.2.
Relaciona
l'energia
d'una
ona
electromagnètica. amb la seva freqüència,
longitud d'ona i la velocitat de la llum en el buit.
19.1. Reconeix aplicacions tecnològiques de
diferents tipus de radiacions, principalment
infraroja, ultraviolada i microones.
19.2. Analitza l'efecte dels diferents tipus de
radiació sobre la biosfera en general, i sobre la
vida humana en particular.
19.3. Dissenya un circuit elèctric senzill capaç
de generar ones electromagnètiques, format
per un generador, una bobina i un
condensador, descrivint el seu funcionament.
20.1. Explica esquemàticament el funcionament
de dispositius d'emmagatzematge i transmissió
de la informació.

Criteris d’avaluació
Bloc 5:

Estàndards d’aprenentatge avaluables

Òptica geomètrica

1. Formular i interpretar les lleis de l'òptica
geomètrica.
2. Valorar els diagrames de rajos lluminosos i
les equacions associades com a mitjà que
permet predir les característiques de les
imatges formades en sistemes òptics.

1.1. Explica processos quotidians a través de
les lleis de l'òptica geomètrica.
2.1. Demostra experimental i gràficament la
propagació rectilínia de la llum mitjançant un
joc de prismes que condueixin un feix de llum
des de l'emissor fins a una pantalla.

3. Conèixer el funcionament òptic de l'ull humà i

2.2. Obté la grandària, posició i naturalesa de la
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els seus defectes i comprendre l'efecte de les
lents en la correcció d'aquests efectes.
4. Aplicar les lleis de les lents primes i miralls
plans a l'estudi dels instruments òptics.

Criteris d’avaluació

imatge d'un objecte produïda per un mirall pla i
una lent prima realitzant el traçat de rajos i
aplicant les equacions corresponents.
3.1. Justifica els principals defectes òptics de
l'ull humà: miopia, hipermetropia, presbícia i
astigmatisme, emprant per a això un diagrama
de rajos.
4.1. Estableix el tipus i disposició dels elements
emprats en els principals instruments òptics,
tals com a lupa, microscopi, telescopi i càmera
fotogràfica, realitzant el corresponent traçat de
rajos.
4.2. Analitza les aplicacions de la lupa,
microscopi, telescopi i càmera fotogràfica
considerant les variacions que experimenta la
imatge respecte a l'objecte.

Estàndards d’aprenentatge avaluables
Bloc 6: Física del segle XX

1. Valorar la motivació que va portar a
Michelson i Morley a realitzar el seu experiment
i discutir les implicacions que d' ell es van
derivar.
2. Aplicar les transformacions de Lorentz al
càlcul de la dilatació temporal i la contracció
espacial que sofreix un sistema quan es
desplaça a velocitats properes a les de la llum
respecte a un altre dau.
3. Conèixer i explicar els postulats i les
aparents paradoxes de la física relativista.
4. Establir l'equivalència entre massa i energia,
i les seves conseqüències en l'energia nuclear.
5. Analitzar les fronteres de la física a la fi del s.
XIX i principis del s. XX i posar de manifest la
incapacitat de la física clàssica per explicar
determinats processos.
6. Conèixer la hipòtesi de Planck i relacionar
l'energia d'un fotó amb la seva freqüència o la
seva longitud d'ona.
7. Valorar la hipòtesi de Planck en el marc de
l'efecte fotoelèctric.
8. Aplicar la quantizació de l'energia a l'estudi
dels espectres atòmics i inferir la necessitat del
model atòmic de Bohr.
9. Presentar la dualitat ona-corpuscle com una
de les grans paradoxes de la física quàntica.
10. Reconèixer el caràcter probabilístic de la
mecànica quàntica en contraposició amb el
caràcter determinista de la mecànica clàssica.
11. Descriure les característiques fonamentals
de la radiació làser, els principals tipus de
làsers existents, el seu funcionament bàsic i les
seves principals aplicacions.
12. Distingir els diferents tipus de radiacions i el
seu efecte sobre els éssers vius.
13.Establir la relació entre la composició
nuclear i la massa nuclear amb els processos
nuclears de desintegració.
14.Valorar les aplicacions de l'energia nuclear

1.1. Explica el paper de l'èter en el
desenvolupament de la Teoria Especial de la
Relativitat.
1.2. Reprodueix esquemàticament l'experiment
de Michelson-Morley, així com els càlculs
associats sobre la velocitat de la llum,
analitzant les conseqüències que es van
derivar.
2.1. Calcula la dilatació del temps que
experimenta un observador quan es desplaça a
velocitats properes a la de la llum pel que fa a
un sistema de referència donat aplicant les
transformacions de Lorentz.
2.2. Determina la contracció que experimenta
un objecte quan es troba en un sistema que es
desplaça a velocitats properes a la de la llum
pel que fa a un sistema de referència donat
aplicant les transformacions de Lorentz.
3.1. Discuteix els postulats i les aparents
paradoxes associades a la Teoria Especial de
la Relativitat i la seva evidència experimental.
4.1. Expressa la relació entre la massa en
repòs d'un cos i la seva velocitat amb l'energia
del mateix a partir de la massa relativista.
5.1. Explica les limitacions de la física clàssica
en enfrontar-se a determinats fets físics, com la
radiació del cos negre, l'efecte fotoelèctric o els
espectres atòmics.
6.1. Relaciona la longitud d'ona o freqüència de
la radiació absorbida o emesa per un àtom amb
l'energia dels nivells atòmics involucrats.
7.1. Compara la predicció clàssica de l'efecte
fotoelèctric amb l'explicació quàntica postulada
per Einstein i realitza càlculs relacionats amb el
treball d'extracció i l'energia cinètica dels
fotoelectrons.
8.1. Interpreta espectres senzills, relacionantlos amb la composició de la matèria.
9.1. Determina les longituds d'ona associades a
partícules en moviment a diferents escales,
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en la producció d'energia elèctrica, radioteràpia,
datació en arqueologia i la fabricació d'armes
nuclears.
15.Justificar els avantatges, desavantatges i
limitacions de la fissió i la fusió nuclear.
16.Distingir les quatre interaccions fonamentals
de la naturalesa i els principals processos en
els quals intervenen.
17.Reconèixer la necessitat de trobar un
formalisme únic que permeti descriure tots els
processos de la naturalesa.
18. Conèixer les teories més rellevants sobre la
unificació de les interaccions fonamentals de la
naturalesa.
19. Utilitzar el vocabulari bàsic de la física de
partícules i conèixer les partícules elementals
que constitueixen la matèria.
20. Descriure la composició de l'univers al llarg
de la seva història en termes de les partícules
que ho constitueixen i establir una cronologia
del mateix a partir del Big Bang.
21. Analitzar els interrogants als quals
s'enfronten els físics avui dia

extraient conclusions sobre els efectes quàntics
a escales macroscòpiques.
10.1. Formula de manera senzilla el principi
d'incertesa Heisenberg i ho aplica a casos
concrets, com els orbitals atòmics.
11.1. Descriu les principals característiques de
la radiació làser comparant-la amb la radiació
tèrmica.
11.2. Associa el làser amb la naturalesa
quàntica de la matèria i de la llum, justificant el
seu funcionament de manera senzilla i
reconeixent el seu paper en la societat actual.
12.1. Descriu els principals tipus de
radioactivitat incidint en els seus efectes sobre
l'ésser humà, així com les seves aplicacions
mèdiques.
13.1. Obté l'activitat d'una mostra radioactiva
aplicant la llei de desintegració i valora la utilitat
de les dades obtingudes per a la datació de
restes arqueològiques.
13.2. Realitza càlculs senzills relacionats amb
les magnituds que intervenen en les
desintegracions radioactives.
14.1. Explica la seqüència de processos d'una
reacció en cadena, extraient conclusions sobre
l'energia alliberada.
14.2. Coneix aplicacions de l'energia nuclear
com la datació en arqueologia i la utilització
d'isòtops en medicina.
15.1. Analitza els avantatges i inconvenients de
la fissió i la fusió nuclear justificant la
conveniència del seu ús.
16.1. Compara les principals característiques
de les quatre interaccions fonamentals de la
naturalesa a partir dels processos en els quals
aquestes es manifesten.
17.1. Estableix una comparació quantitativa
entre les quatre interaccions fonamentals de la
naturalesa en funció de les energies
involucrades.
18.1. Compara les principals teories d'unificació
establint les seves limitacions i l'estat en què es
troben actualment.
18.2. Justifica la necessitat de l'existència de
noves partícules elementals en el marc de la
unificació de les interaccions.
19.1. Descriu l'estructura atòmica i nuclear a
partir de la seva composició en quarks i
electrons, emprant el vocabulari específic de la
física de quarks.
19.2.
Caracteritza
algunes
partícules
fonamentals d'especial interès, com els neutrins
i el bosó de Higgs, a partir dels processos en
els quals es presenten.
20.1. Relaciona les propietats de la matèria i
antimatèria amb la teoria del Big Bang.
20.2. Explica la teoria del Big Bang i discuteix
les evidències experimentals en les quals es
recolza, com són la radiació de fons i l'efecte
Doppler relativista.
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20.3. Presenta una cronologia de l'univers en
funció de la temperatura i de les partícules que
ho formaven en cada període, discutint
l'asimetria entre matèria i antimatèria.
21.1. Realitza i defensa un estudi sobre les
fronteres de la física del segle XXI.

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
La qualificació de l’alumne a una avaluació s’obtindrà calculant la mitjana (aritmètica o ponderada) de
les qualificacions de les diferents activitats avaluades . Les qualificacions al batxillerat són valors
numèrics de l’0 al 10 sense decimals, de manera que sempre que s’obtingui la mitjana d’un
seguit de qualificacions, es procedirà a arrodonir-la.
Es tindran en compte les actituds per matisar en sentit positiu o negatiu el resultat de la mitjana de les
activitats d’avaluació.
Es considera qualificació negativa aquella que és inferior a 5 i positiva en cas contrari.
Quan es realitzin proves escrites, en aquestes es podran plantejar preguntes de definició de conceptes,
de relació entre conceptes, de deducció a partir de dades o de principis teòrics, de representació de
gràfics , desenvolupament i resolució de problemes, etc. La part teòrica presenta una part molt
important per a poder dominar la pràctica. Es treballaran també les preguntes de resposta múltiple.
A la correcció de les proves i els treballs escrits es valorarà, a més del coneixement dels continguts
tractats, l’exposició coherent i l’ús adequat de la terminologia i les unitats específiques de Física.
Es baixarà fins a 0,5 punts per una presentació deficient i també per un nombre important de faltes
d’ortografia.
La qualificació final es farà amb els percentatges següents: S’informarà als alumnes del valor ( %) de
les activitats avaluatives .
Elements per avaluar
Controls, exercicis, pràctiques....( puntuals de curta
durada)
Activitats avaluatives : exàmens, exposicions orals,
treballs...

% de la nota de l’avaluació
25%
75%

La qualificació final del curs de cada alumne s’obtindrà calculant la mitjana aritmètica de les
qualificacions obtingudes a les tres avaluacions, i arrodonint-la com en el cas de les qualificacions de
cada avaluació. Es tindrà en compte si ha millorat en les diferents recuperacions al llarg del curs.

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ
Recuperació d’avaluacions pendents
En cas de qualificació negativa a una avaluació, l’alumne realitzarà un seguit d’activitats de
recuperació, que seran diferents en funció dels continguts treballats a l’avaluació. Entre les activitats de
recuperació hi haurà sempre una prova escrita. Si la mitjana de les qualificacions obtingudes en
aquestes activitats supera a la qualificació obtinguda a l’avaluació, aquesta mitjana es tindrà en compte
a efectes d’obtenció de la qualificació final del curs.
Tots els alumnes faran l’examen de recuperació, el qual tindrà un valor equivalent a un control, però si
millora la nota també es tindrà en compte per fer la mitjana de final de curs.
Precisar que els alumnes que han aprovat l’avaluació es presentaran a l’activitat de recuperació per
millorar els seus resultats, sempre i quan entreguin els dossiers d’exercicis voluntaris.
Dates de les sessions:
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1a. Avaluació:del 29 de novembre fins al 03 de desembre
2a. Avaluació:del 21 al 24 de febrer
3a. Avaluació:del 02 aI 05 de maig
Proves finals
Al juny l’alumne realitzarà una prova global que permetrà recuperar aquesta assignatura. La qualificació
obtinguda en aquesta prova serà la qualificació final de l’alumne al curs ( tenint en compte el seu
progrés al llarg del curs). Si aquesta qualificació és negativa, la matèria quedarà pendent per la
convocatòria extraordinària . Els alumnes que tinguin la matèria pendent hauran de recuperar tota
l’assignatura.
Els alumnes poden venir a pujar nota .
Dates de les sessions:
-

del 02 aI 05 de maig

Convocatòria extraordinària
Si la matèria ha quedat pendent , l’alumne rebrà al juny un pla de treball (es penjarà a la plataforma
educand) durant l’estiu, amb una sèrie d’activitats recomanades, no obligatòries. Al setembre l’alumne
realitzarà una prova de recuperació. La qualificació obtinguda en aquesta prova serà la qualificació final
de l’alumne .
Dates de les sessions:
-

del 01 de juliol fins al 06 de desembre
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