FACULTAT DE CIÈNCIES

GRAU 2019

CURS DE PREPARACIÓ

LA FÍSICA T’AGRADARÀ: UN CURS WEB INTERACTIU
Semipresencial (modalitat recomanada)
+Dates i horaris

Lloc

Durada

Nombre
d’alumnes

Crèdits
ECTS

Preu

Presencials:
29 de juliol: 10-12 h
3 i 4 de set.: 9-10.30 h
5 de setembre: 9-10 h

Aula 2 de
l’edifici
Mateu Orfila.
Campus
universitari.

6 hores

50 alumnes

No

60 euros

presencials
30 hores
no
presencials

Destinataris

Professorat

Especialment adreçat a l’alumnat que inicia els estudis de:
Grau de Biologia
Grau de Bioquímica
Grau de Fisioteràpia

Antoni Amengual Colom,
professor titular
d’universitat. Departament
de Física

Objectius
Assolir coneixements de Física bàsica relacionats amb continguts que es desenvolupen al grau, amb un procediment
interactiu (vídeos, exercicis personals, jocs...).
Amb la modalitat semipresencial, guiar l’alumnat i oferir-li suport per als dubtes que li sorgeixin en la feina no
presencial.
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Programa
•
•
•
•
•
•

Mòdul 1: La Física de la visió.
Mòdul 2: La Física de l'audició.
Mòdul 3: La Física de l'esquelet.
Mòdul 4: La Física del bàsquet.
Mòdul 5: La Física de la datació per radioisòtops.
Mòdul 6: La Física de les proporcions.

Metodologia
Primera sessió presencial: 29 de juliol (de 10 a 12 h):
Lliurament del llibre 30 temas de Física (inclòs en el preu de matrícula).
Presentació de la web per seguir el curs.
Explicació d’un tema per engegar el treball no presencial.
Feina no presencial: del 3 al 4 de setembre:
Feina no presencial.
Els mòduls són independents i es poden treballar amb l’ordre que es prefereixi.
També es poden treballar en paral·lel.
Es disposarà d’accés a una aula digital que inclou un fòrum.
Sessions de 3 i 4 de setembre:
«Què hem après?». Presentacions sobre els temes del programa.
Sessió de 5 de setembre:
Resum del curs i avaluació.

Llengua vehicular

sac.uib.cat

FACULTAT DE CIÈNCIES

LA FÍSICA T’AGRADARÀ: UN CURS WEB INTERACTIU
Semipresencial (modalitat recomanada)
Llibre 30 temas de Física: castellà.
Web: català amb traducció automàtica al castellà.
Classes presencials: català.
Matrícula i informació
Matrícula oberta: de 17 juny a 25 de juliol de 2019
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http://estudis.uib.cat/Formacio-complementaria/preparacio_grau/
informacio@uib.cat
971 10 10 70
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