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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA
Específiques:
1. Comprensió i domini dels conceptes fonamentals sobre les lleis generals de la mecànica, de les ones i de la termodinàmica, i la
seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
Transversals:
2. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les qüestions
formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.

METODOLOGIES DOCENTS
L'assignatura consta de 2 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran) i 2 hores a la setmana de grup petit en les
que es desenvolupen aspectes més aplicats. D'aquestes hores de grup petit algunes es realitzaran al laboratori de física i altres a
l'aula.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
En acabar l'assignatura l'estudianta o estudiant ha de ser capaç de:
- Comprendre i utilitzar els principis bàsics de la mecànica de la partícula i del sistema de partícules.
- Comprendre les magnituds ondulatòries i aplicar-les a l'estudi de les ones mecàniques.
- Comprendre els principis fonamentals de la termodinàmica i relacionar-los amb les seves aplicacions pràctiques.
- Manipular la instrumentació del laboratori, recollir correctament les dades, processar-les i elaborar un informe.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT
Tipus

Hores

Percentatge

Hores grup mitjà

60,0

40.00

Hores aprenentatge autònom

90,0

60.00

Dedicació total: 150 h
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CONTINGUTS
1. MAGNITUDS I MESURES.
Descripció:
Magnituds escalars i vectorials. Mesures i xifres significatives. Errors i incerteses. Gràfiques.
Activitats vinculades:
Es du a terme l'activitat 1, que correspon a una sèrie d'exercicis sobre tractament de dades.
Dedicació: 18h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 12h

2. MECÀNICA DE LA PARTÍCULA.
Descripció:
Cinemàtica i dinàmica de la partícula. Treball i energia.
Activitats vinculades:
Activitat 2: Pràctica al laboratori
Activitat 6: Prova d'avaluació contínua
Activitat 9: Lliurables
Activitat 10: Prova final
Dedicació: 38h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup petit/Laboratori: 7h
Aprenentatge autònom: 23h

3. MECÀNICA DEL SISTEMA DE PARTÍCULES.
Descripció:
Sistema de partícules i conservació del moment lineal. Rotació del sòlid rígid. Equilibri estàtic del sòlid rígid. Propietats elàstiques
dels sòlids.
Activitats vinculades:
Activitat 3: Pràctica al laboratori
Activitat 7: Prova d'avaluació contínua
Activitat 9: Lliurables
Activitat 10: Prova final
Dedicació: 40h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup petit/Laboratori: 8h
Aprenentatge autònom: 24h
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4. ONES.
Descripció:
Moviment ondulatori i ones sonores.
Activitats vinculades:
Activitat 4: Pràctiques laboratori
Activitat 8: Prova d'avaluació contínua
Activitat 9: Lliurables
Activitat 10: Prova final
Dedicació: 34h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup petit/Laboratori: 7h
Aprenentatge autònom: 19h

5. TERMODINÀMICA.
Descripció:
Temperatura i calor. Principis de la termodinàmica.
Activitats vinculades:
Activitat 5: Pràctiques al laboratori.
Activitat 8: Prova d'avaluació contínua.
Activitat 9: Lliurables.
Activitat 10: Prova final.
Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 12h

ACTIVITATS
1. TRACTAMENT DE DADES (CONTINGUT 1).
Descripció:
Realització d'una sèrie d'exercicis sobre tractament de dades.
Objectius específics:
En acabar l'activitat, l'estudianta o estudiant ha de ser capaç de:
Escriure correctament qualsevol mesura realitzada al laboratori tenint en compte que els errors són inevitables en el procés de
mesura i creen incerteses en el resultat d'un mesuratge.
Representar gràficament dades experimentals i descriure la relació entre les quantitats representades.
Material:
Llibre de pràctiques (disponible al campus digital Atenea)
Pàgina web: http://www.epsem.upc.edu/ practiquesfisica
Enunciat dels exercicis
Lliurament:
Els exercicis es lliuren al professor. Es tornen corregits i amb la corresponent retroalimentació del professorat a la sessió següent.
Representa 1/5 de la nota de laboratori.
Dedicació: 8h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 4h
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2. PRÀCTICA DE LABORATORI: MECÀNICA DE LA PARTÍCULA (CONTINGUT 2).
Descripció:
Pràctica de laboratori, en parelles, amb una durada de dues hores. L'estudiantat fa una lectura prèvia del guió i elabora un full on
anotarà les dades experimentals.
Objectius específics:
En acabar l'activitat, l'estudianta o estudiant ha de ser capaç de:
Utilitzar amb eficàcia els aparells emprats a la pràctica.
Interpretar els conceptes físics involucrats en la pràctica.
Material:
Llibre de pràctiques (disponible al campus digital Atenea)
Pàgina web: http://www.epsem.upc.edu/ practiquesfisica
Tot el material necessari per a la realització de la pràctica.
Lliurament:
L'estudiant o estudianta elaborarà un informe (per parelles), segons les pautes marcades, que lliurarà al professor. Els informes
es tornen corregits i amb la corresponent retroalimentació del professorat a la sessió següent. Representa 1/5 de la nota de
laboratori.
Dedicació: 5h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 3h

3. PRÀCTICA DE LABORATORI: MECÀNICA DEL SISTEMA DE PARTÍCULES (CONTINGUT 3).
Descripció:
Pràctica de laboratori, en parelles, amb una durada de dues hores. L'estudiantat fa una lectura prèvia del guió i elabora un full on
anotarà les dades experimentals.
Objectius específics:
En acabar l'activitat, l'estudianta o estudiant ha de ser capaç de:
Utilitzar amb eficàcia els aparells emprats a la pràctica.
Interpretar els conceptes físics involucrats en la pràctica.
Material:
Llibre de pràctiques (disponible al campus digital Atenea)
Pàgina web: http://www.epsem.upc.edu/ practiquesfisica
Tot el material necessari per a la realització de la pràctica
Lliurament:
L'estudiant o estudianta elaborarà un informe (per parelles), segons les pautes marcades, que lliurarà al professor. Els informes
es tornen corregits i amb la corresponent retroalimentació del professorat a la sessió següent. Representa 1/5 de la nota de
laboratori.
Dedicació: 5h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 3h
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4. PRÀCTICA DE LABORATORI: ONES (CONTINGUT 4).
Descripció:
Pràctica de laboratori, en parelles, amb una durada de dues hores. L'estudiantat fa una lectura prèvia del guió i elabora un full on
anotarà les dades experimentals.
Objectius específics:
En acabar l'activitat, l'estudianta o estudiant ha de ser capaç de:
Utilitzar amb eficàcia els aparells emprats a la pràctica.
Interpretar els conceptes físics involucrats en la pràctica.
Material:
Llibre de pràctiques (disponible al campus digital Atenea)
Pàgina web: http://www.epsem.upc.edu/ practiquesfisica
Tot el material necessari per a la realització de la pràctica
Lliurament:
L'estudiant o estudianta elaborarà un informe (per parelles), segons les pautes marcades, que lliurarà al professor. Els informes
es tornen corregits i amb la corresponent retroalimentació del professorat a la sessió següent. Representa 1/5 de la nota de
laboratori.
Dedicació: 5h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 3h

5. PRÀCTICA DE LABORATORI: TERMODINÀMICA (CONTINGUT 5).
Descripció:
Pràctica de laboratori, en parelles, amb una durada de dues hores. L'estudiantat fa una lectura prèvia del guió i elabora un full on
anotarà les dades experimentals.
Objectius específics:
En acabar l'activitat, l'estudianta o estudiant ha de ser capaç de:
Utilitzar amb eficàcia els aparells emprats a la pràctica.
Interpretar els conceptes físics involucrats en la pràctica.
Material:
Llibre de pràctiques (disponible al campus digital Atenea)
Pàgina web: http://www.epsem.upc.edu/ practiquesfisica
Tot el material necessari per a la realització de la pràctica
Lliurament:
L'estudiant o estudianta elaborarà un informe (per parelles), segons les pautes marcades, que lliurarà al professor. Els informes
es tornen corregits i amb la corresponent retroalimentació del professorat a la sessió següent. Representa 1/5 de la nota de
laboratori.
Dedicació: 5h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 3h
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6. PROVA INDIVIDUAL D'AVALUACIÓ CONTÍNUA: MECÀNICA DE LA PARTÍCULA (CONTINGUT 2).
Descripció:
Prova individual a l'aula amb una part dels conceptes teòrics de la mecànica de la partícula, i resolució d'exercicis i problemes
relacionats amb els objectius de l'aprenentatge.
Objectius específics:
En acabar l'activitat, l'estudianta o estudiant ha de ser capaç de:
Conèixer, comprendre i utilitzar els principis bàsics de la mecànica del sistema de partícules.
Material:
Enunciats i calculadora.
Lliurament:
Resolució de la prova.
Representa un 22% de la qualificació final de l'assignatura.
Dedicació: 7h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 5h

7. PROVA INDIVIDUAL D'AVALUACIÓ CONTÍNUA: MECÀNICA DEL SISTEMA DE PARTÍCULES (CONTINGUT 3).
Descripció:
Prova individual a l'aula amb una part dels conceptes teòrics de la mecànica del sistema de partícules, i resolució d'exercicis i
problemes relacionats amb els objectius de l'aprenentatge.
Objectius específics:
En acabar l'activitat, l'estudianta o estudiant ha de ser capaç de:
Conèixer, comprendre i utilitzar els principis bàsics de la mecànica del sistema de partícules.
Material:
Enunciats i calculadora.
Lliurament:
Resolució de la prova.
Representa un 22% de la qualificació final de l'assignatura.
Dedicació: 7h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 5h
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8. PROVA INDIVIDUAL D'AVALUACIÓ CONTÍNUA: ONES i TERMODINÀMICA (CONTINGUTS 4 i 5).
Descripció:
Prova individual a l'aula amb una part dels conceptes teòrics de les ones i de la termodinàmica, i resolució d'exercicis i problemes
relacionats amb els objectius de l'aprenentatge.
Objectius específics:
En acabar l'activitat, l'estudianta o estudiant ha de ser capaç de:
Conèixer, comprendre i utilitzar els principis bàsics de la termodinàmica.
Material:
Enunciats i calculadora.
Lliurament:
Resolució de la prova.
Representa un 22% de la qualificació final de l'assignatura.
Dedicació: 7h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 5h

9. LLIURABLES (CONTINGUTS 2, 3, 4 I 5).
Descripció:
Conjunt de lliurables individuals o en equip amb una part dels conceptes teòrics de l'assignatura, i resolució d'exercicis i
problemes relacionats amb els objectius de l'aprenentatge.
Objectius específics:
En acabar l'activitat, l'estudianta o estudiant ha de ser capaç de:
Conèixer, comprendre i utilitzar els principis bàsics de la mecànica de la partícula, del sistema de partícules, de les ones i de la
termodinàmica, de treballar de forma autònoma i en equip, i de comunicar uns resultats de forma eficaç.
Material:
Enunciats.
Lliurament:
Resolució de les propostes.
9% de la nota final de l'assignatura.
Dedicació: 13h
Grup gran/Teoria: 3h
Aprenentatge autònom: 10h
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10. PROVA FINAL (CONTINGUTS 2, 3, 4 I 5).
Descripció:
Prova individual a l'aula amb una part dels conceptes teòrics de l'assignatura, i resolució d'exercicis i problemes relacionats amb
els objectius de l'aprenentatge.
Objectius específics:
En acabar l'activitat, l'estudianta o estudiant ha de ser capaç de:
Conèixer, comprendre i utilitzar els principis bàsics de la mecànica de la partícula, del sistema de partícules, de les ones i de la
termodinàmica.
Material:
Enunciats i calculadora.
Lliurament:
Resolució de la prova.
66% de la nota final de l'assignatura.
Dedicació: 13h
Grup gran/Teoria: 3h
Aprenentatge autònom: 10h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
Laboratori (Activitats 1, 2, 3, 4 i 5) 25% de la nota de l'assignatura.
Prova d'avaluació de la mecànica de la partícula (Activitat 6) 22% de la nota de l'assignatura.
Prova d'avaluació de la mecànica del sistema de partícules (Activitat 7) 22% de la nota de l'assignatura. Prova d'avaluació d?ones i
termodinàmica (Activitat 8) 22% de la nota de l'assignatura.
Lliurables (Activitat 9) 9% de la nota de l'assignatura.
L'estudiantat que ha superat les pràctiques i no ha superat alguna de les tres proves d'avaluació contínua, ha de recuperar la part
pendent a la prova final.
Prova final 66% de la nota de l'assignatura.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.
És condició indispensable per aprovar l'assignatura haver fet les pràctiques amb suficiència.
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RECURSOS
Altres recursos:
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