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Física I

•Tema 1 (3h): Errors
•Tema 2 (7h):   Cinemàtica de la partícula
•Tema 3 (8h):   Mecànica de la partícula
•Tema 4 (6h):   Treball, energia potència
•Tema 5 (7h):   Dinàmica dels sistemes de partícules
•Tema 6 (12h): Moviment pla del sòlid rígid
•Tema 7 (4h):   Oscil·lacions i ones

Temari:

Podeu trobar-ho TOT (apunts, exercicis, formulari…) a:

• Atenea

Les transparències i vídeos del curs les podeu trobar a:

• gcm.upc.edu/en/members/luis-carlos/docencia



La nota

Dates dels exàmens :

• Parcial 1. Test. Dimecres 30 de març. 12:05-13:25. Temes 1, 2, 3

• Parcial 2. Test. Dimecres 18 de maig. 13:35-14:55. Temes 4, 5, 6 (rotació 
pura)

• Examen Final. Test i problemes. Dimecres 22 de juny. 8:00-11:00 
•Els tests sense formulari i els problemes amb formulari ‘oficial’ ( el teniu a 
Atenea)

Nota del curs = MAX (Nota 1, Nota 2, Nota 3)

No hi ha re-avaluació

Nota 1 Nota 2     Nota 3 
Pràctiques 0,15 0,15          0,20 
Parcial 1 0,20 0               0
Parcial 2 0,25 0,30          0
Examen Final 0,40 0,55          0,80



El laboratori

Consulteu el calendari de pràctiques a ATENEA al METACURS!!!!

• Pràctica 1.- Equilibri del sòlid
• Pràctica 2.- Pèndol simple
• Pràctica 3.- Ones sonores estacionàries
• Pràctica 4.- Xocs 1D
• Pràctica 5.- Rotació i moments d’inèrcia



El laboratori

Nota Laboratori = Informe de la pràctica

 Llegiu el guió
 Les pràctiques es fan en grups de dos persones
 L’assistència és obligatòria per ser avaluat!
 Per recuperar cal adreçar-se al professor de pràctiques ràpidament 
 Els autors de l’informe son corresponsables
 No es pot arribar amb mes de 15 minuts de retard
 S’ha de lliurar per Atenea el full excel amb les dades experimentals abans de 

sortir del laboratori (caselles blaves). NOMS
 L’informe s’entrega també per Atenea en el plaç màxim de 1 setmana, en el 

mateix enllaç que el full de dades. NOMS
 Les notes a Atenea dins la setmana següent del lliurament de l’informe.
 Marcar Assistència cada dia de pràctiques.
 Obligatori rentar mans en entrar i sortir del laboratori, mascareta.
 Si deixeu els estudis aviseu al vostre company!!!!! 
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Que fem?
Recerca a l’EEBE: som 26 grups de recerca!
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Mesures i error



Magnituds fonamentals (unitats Sistema Internacional):
- Longitud metro (m)
- Massa kilogram (kg)
- Temps segon (s)

Altres: temperatura (K), intensitat de corrent (A), 
intensitat lluminosa (cd), quantitat de substància (mol)
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Algunes unitats en el Sistema Internacional

Sistemes d’unitats. 







ERRORS

Error absolut:  intèrval que conté el valor real

Errors sistemàtics i casuals:

- Sistemàtic: limitació aparell de mesura. Com més petit, més exactitud.

- Casual: part incontrolada de l’experiment. Com més petit més precisió. 
Es determina estadísticament
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Error relatiu:

mateixes unitats que la 
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L’error absolut el calcularem així:

2 2( ) ( )a s cε ε ε= +



Propagació d’errors

Si una magnitud A depén d’altres (x, y, z) que hem mesurat

- Per sumes i restes és el mateix que fer:

( , , )A A x y z=

Calcularem l’error absolut de A així:

22 2
a a a a
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ε ε ε ε
 ∂ ∂ ∂   = + +    ∂ ∂ ∂    

( ) ( )2 2a a a
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- Per multiplicacions i divisions és el mateix que fer:

( ) ( )2 2r r r
x y x yε ε ε⋅ = +
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