
PAU / Física / 2015-2016 

Física PAU 2013-14 



Responsable   Esmeralda Úbeda de la Casa  (esmeralda.ubeda@udg.edu) 
 
Sotscoordinadors  Joan Xavier Martí Pompido  (jmarti24@xtec.cat) 

 Francesc Pi Vila   (francesc.pi@uab.cat) 
 Octavi Plana Cobeta   (oplana@xtec.cat) 
 Llorenç Porquer Seguí  (lporquer@xtec.cat) 
 Eugenio Salvatierra Domper  (esalvati@xtec.cat) 
 Nora Sánchez Oussedik  (nsanchez@ub.edu) 
 Josep Verdum Caner   (jverdum@xtec.cat) 

Grup de coordinació de l'assignatura de Física PAU-2015/16 

Física PAU 2015-16 



Dades dels exàmens de Física de les PAU 2015  
(segons l’estadística dels 47 correctors) 

històric (juny) 
2015 2014 2013 2012 2011 

5.98 5.30 6.22 5.67 4.14 

Alumnes 
presentats 

Nota 
mitjana 

presentats 

Mediana 
presentats 

Moda 
presentats 

Alumnes 
aprovats 

 

Nota mitjana 
aprovats 

Juny 6334 
 

5.98 Entre 6 i 6.5 6.5 4562 
(72%) 

7.17 

Física PAU 2015-16 



Dades dels exàmens de Física de les PAU 2015  
(segons l’estadística dels 7 correctors) 

Alumnes 
presentats 

Nota 
mitjana 

presentats 

Mediana 
presentats 

Moda 
presentats 

Alumnes 
aprovats 

 

Nota mitjana 
aprovats 

Setembre 529 
 

3.39 Entre 2.5 i 3 3.0 148 (28%) 6.6 

històric (setembre) 2015  2014 2013 2012 2011 

3.39 2.97 3.11 3.37 2.70 
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Resultats de l’examen de Física de juny extrets d'una mostra de 1033 exàmens  

Opció A: 450 exàmens  (44%) Opció B: 583 exàmens (56%) 

nota mitjana - opció A: 5.68 
nota mitjana - opció B: 5.91 
nota mitjana de la mostra:  5.81 

P1 P2 P3A P4A P5A P3B P4B P5B 
Oscil·lacions Camp 

elèctric 
Planetes i  
satèl·lits 

Camp 
magnètic 

Radioactivitat Planetes i  
satèl·lits 

Camp 
magnètic 

Efecte 
fotoelèctric 

1.41 0.91 1.34 0.77 1.26 1.23 0.97 1.39 

• Un 44% del alumnes han fet l’opció A i un 56% l’opció B. 

• La nota mitjana global de la mostra ha estat de 5.81. La mitjana del curs 2014-15 ha estat de 5.98 

• La nota mitjana de l’opció A i B són molt semblants 

• Pel que fa a la part obligatòria, la nota del problema d'oscil·lacions és més alta que la nota del 

problema de camp elèctric 

• Pel que fa a la part optativa, la nota dels problemes de camp magnètic és més baixa que la nota 

de la resta dels problemes. 
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Prova de juny de 2015 
Errors més freqüents 

ü  Moltes xifres significatives sobretot als problemes de gravitació. 

ü  Errors en conversions d'unitats, inclús canvis molt senzills, com 

de mm a m. 

ü  Errors algebraics (especialment obliden les potències durant la 

resolució)   

ü  Utilitzen fórmules que han après de memòria i cometen errors en 

reproduir-les. 

De tipus general  
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Examen 
Juny - 2015 
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a)  
ü  Pocs fan la deducció de : 
ü  Confonen la costant elàstica amb el nombre d’ona. 
ü  Expressen la massa en grams. 
ü  Expressen la constant elàstica en unitats errònies : Nm2, rad/m, N/kg, N·m, ... 
 
b) 
ü  Usen la freqüència de l'apartat (a). 
ü  Donen un valor negatiu al valor absolut de l'acceleració màxima. 
ü  Converteixen malament els 2mm a m (o no fan la conversió). 
  

k =mω 2

Física PAU 2015-16 



a) 
ü  Permuten el signe a les plaques. 
ü  Representen un camp horitzontal. 
ü  Disposen les plaques verticals, a dreta i esquerra, però amb un camp vertical cap amunt. 
ü  No dibuixen les línies de camp elèctric. 
ü  Un error majoritari és el signe de la diferència de potencial. No justifiquen el signe o proposen 

justificacions incorrectes 
ü  Es necessari treballar durant el curs la relació ΔV = - E.Δr  
 
b) 
ü  Error en convertir µg a kg (molt comú)  
ü  Obliden considerar el pes a la situació on no hi ha equilibri 
ü  Obliden considerar el pes a les 2 situacions. 
ü  Error en els signes de a i g en el cas de la partícula B. 
ü  Apliquen malament la 2a. LN 
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a) 
ü  Sumen el radi de Neptú al radi de l'òrbita de Galatea per obtenir el radi orbital total. 

ü  Utilitzen les fórmules directes de la velocitat orbital, la velocitat d'escapament o la 3era llei de 
Kepler, sense justificar, i s'equivoquen en reproduir-les.  

 
b) 
ü  Errors en la fórmula:     S'obliden del quadrat. 

 
ü  Radi de l'òrbita en comptes de radi del planeta, Donen valors negatius de la gravetat. 
ü  Hi ha més errors d’unitats dels que caldria esperar en una acceleració. 

2
N

N
N R

GMg =
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a) 
ü  El problema que pitjor ha anat. Moltes dificultats per saber la direcció i el sentit del camp 

magnètic creat pels fils A i B en C. 
ü  No saben fer l'esquema perquè no entenen el producte vectorial o la regla de la mà dreta. 
ü  Unitats incorrectes del camp magnètic 
 
b) 
ü  Molts problemes per saber la direcció i el sentit de la força que actua sobre el fil.  
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a) 
ü  Molts pocs alumnes posen la deducció: 

ü  T1/2 = es deixa en anys i λ es deixa en anys-1 a l’hora de calcular activitat.  
ü  No saben aplicar la formula A = λN. λ es veu amb unitats de metre, N s’agafa com mols. 
ü  1000 g en comptes de 1,000g  
ü  Confusions entre número de nuclis, massa i activitat 
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a) 
ü  Busquen el període a partir de la 3era llei de Kepler i s'emboliquen i cometen errors de càlcul. 
ü  Usen h en comptes de R+h  per radi de l'òrbita. 
ü  Consiren que el temps entre dos visualitzacions = 2T 
ü  Usen la fórmula de la velocitat d'escapament. 

b) 
ü  Expressen R en km  
ü  Usen RTerra en comptes de Ròrbita ISS 
ü  Calculen vescapament  però obliden calcular Δv  (molt comú)  
 

Δv = vesc −vestació
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a) 
ü  Connecten el transformador a una pila. No parlen de la conservació del flux magnètic. No parlen 

de la conservació de la potència. Posen directament Ԑ1/N1 = Ԑ2/N2 i Ԑ1/Ԑ2 = I2/I1 .  
ü  No fan l'esquema del transformador.  
ü  Fan esquemes molt pobres (no mostren el nucli de Fe ni les entrades i sortides de corrent). 
ü  Fan esquemes clarament erronis (i sorprenentment sovint després fan bé tots els càlculs del 

problema!). 
ü  Responen només «és un transformador» i es sorprenent el què s'imaginen els alumnes quan 

els parles d'un transformador.   
ü  No especifiquen Nprimari i Nsecundari  
 
b) 
ü  Molts no saben què és el valor eficaç i el valor màxim en les magnituds del corrent altern. 
ü  Fan I proporcional a la fem (o al N)  
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Ec =
1
2
mv2 = 1

2
mc2 = ....

a) 
ü  Confusió de les f de la llum incident i de la f llindar. 
ü  Confonen les expressions de Ec dels fotons amb Ec, max del electrons. 
ü  Calculen el potencial de frenada com una energia potencial mecànica. 
 
b) 
ü  Utilitzen una expressió relacionada amb l'energia cinètica. 
 
 
 
ü  Obtenen valors negatius de Ec i no en fan cap comentari. 
ü  No calculen el potencial de frenada. 
ü  Es veuen algunes masses dels fotons, pocs casos.    
 
 

Ec =
1
2
mv2 = 1

2
mc2 = ....
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Estructura de l'examen de  Física, juny 2016 

ü  Es manté la mateixa estructura de la prova de les PAU-2015 
 
ü  Part comuna : preguntes P1 i P2 

ü  Part opcional: A o B amb tres preguntes cadascuna: P3, P4 i P5 
 Cada pregunta tindrà 2 apartats. 
 Cada apartat valdrà 1 punt. 

ü  Es demanarà explícitament la demostració de fórmules. 

ü  Recordeu que s’ha de saber interpretar gràfiques. 
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Continguts de la prova de Física 
Decret 142/2008 del DOGC núm. 5183 

PAU 2015 – 2016 

A.  De caràcter general: 
§  Continguts de 2n de BTX, tot i que cal conèixer i saber utilitzar els 

continguts fonamentals de cursos anteriors per resoldre situacions i 
respondre les preguntes. 

§  S'intentarà contextualitzar les situacions plantejades a les preguntes, 
sempre que sigui possible i/o que no faci que el problema sigui més 
complicat. 

§  Es demana que es faci la substitució numèrica a les expressions que 
s’usen per resoldre les preguntes i la seva representació gràfica si el 
problema ho demana, per tal d’ajudar a la valoració de la resposta per 
part del corrector/a. 

 
 

http://www.xtec.cat/web/curriculum/batxillerat/curriculum 



B. Pel que fa a les matemàtiques: 
     S’ha de saber: 

§  Calcular derivades senzilles necessàries per tractar problemes amb 
magnituds variables. 

§  Calcular integrals senzilles necessàries per tractar problemes amb 
magnituds variables. 

§  Operar amb vectors: suma, resta i producte escalar.  Pel que fa al 
producte vectorial, s’ha de saber trobar el mòdul, la direcció i el sentit. 

§  Expressar i operar els vectors amb coordenades cartesianes. 

§  Expressar i operar els vectors amb vectors unitaris i, j , k. 

§  Utilitzar el càlcul logarítmic i el càlcul exponencial. 
§  Calcular la longitud, superfície i el volum de figures de ús habitual 

(circumferència, esfera, cilindre...) 
§  Expressar i conèixer els prefixos dels múltiples i submúltiples de deu 

(entre tera i pico ) 



C. Pel que fa al treball experimental: 

     S’ha de saber: 

§  Estimar els errors experimentals (error absolut, error relatiu). 

§  Expressar els resultats amb les xifres significatives adients. 

§  Representar gràficament les dades obtingudes experimentalment. 

§  Interpretar gràfiques. 

§  Descriure un determinat procés experimental senzill lligat directament 

als continguts. 

     No es demanarà que els estudiants facin pràctiques de laboratori a l’examen. 

     No es demanarà que els estudiants utilitzin un programa informàtic de 

simulació a l’examen. 



Unitat 1: Les ones i el so  

No es demanarà: 

• El tractament matemàtic per 
obtenir l’ona resultant en les 
interferències. 
• El tractament quantitatiu del 
fenomen de la difracció. 
• Les equacions de l’efecte 
Doppler.  

 

 

Es pot demanar: 
• L’expressió que descriu un MHS. 
• L’expressió que descriu una ona harmònica 
plana. 
• La relació entre la massa d’un objecte lligat a 
una molla, la constant elàstica de la molla i el 
període d’oscil·lació i les transformacions 
energètiques associades. 
• Les lleis de la reflexió i de la refracció d’una ona 
plana. 
• La condició que compleixen els punts 
corresponents als màxims i els mínims 
d’interferència de dues ones de la mateixa 
freqüència i de la mateixa, o diferent, amplitud. 
• La posició dels nodes i dels ventres d’una ona 
estacionària. 
• Les qualitats del so i l’escala en què es mesura 
la intensitat i el nivell d’intensitat (decibel). 
• Interpretar i explicar l’efecte Doppler. 



Unitat 2: Els planetes i els satèl·lits  

Es pot demanar: 
• Les lleis de Kepler. 
• El tipus de trajectòria segons l’energia mecànica sigui positiva, negativa o nul·la.   

Unitat 3: La nova visió de l’univers  

Es pot demanar: 
• La llei de desintegració nuclear. 
• El concepte de període de 
semidesintegració. 
• Escriure i completar una reacció 
nuclear. 
• L’expressió matemàtica de l’efecte 
fotoelèctric i el balanç energètic. 
• La dependència de la massa en funció 
de la velocitat. 
• El principi d’indeterminació, només per 
a la posició i el moment. 

No es demanarà: 

• El concepte de vida mitjana. 
• L’efecte Compton. 
• La radiació del cos negre. 
• Les transformacions de Lorentz. 
  

 

 



Unitat 4: Les màquines electromagnètiques: generadors, 
transformadors i motors  

Es pot demanar: 

• La força sobre conductors rectilinis sota l’acció d’un camp magnètic. 

• Com és i de quins factors depèn el camp magnètic creat per un fil rectilini indefinit 

en qualsevol punt de l’espai, d’una espira al seu centre i a l’interior d’un solenoide, 

quan hi circula un corrent. 

• El càlcul de la força que actua sobre una càrrega puntual que es mou a l’interior 

d’un camp magnètic i la seva acció posterior sobre el moviment de la partícula. 



Unitat 5: El camp elèctric  

Es pot demanar: 

• L’energia electrostàtica d’un sistema de 

càrregues puntuals. 

• Interpretar diagrames amb línies de 

camp i/o superfícies equipotencials. 

• Analitzar el moviment d’una partícula 

carregada en un camp elèctric uniforme. 

• Escriure l’equació d’una ona 

electromagnètica usant l’equació de les 

ones harmòniques planes i calcular-ne 

les seves característiques. 

No es demanarà: 

• La llei de Gauss. 
• La descripció tècnica del detector 
Geiger-Muller. 
• Les equacions de Maxwell, però sí cal 
saber que un camp magnètic variable en 
el temps genera un camp elèctric i que 
un camp elèctric variable en el temps 
genera un camp magnètic, i la seva 
acció posterior sobre el moviment de la 
càrrega. 

 



Criteris generals d’avaluació 

§  Les respostes s’han d’ajustar a l’enunciat de la pregunta. Es valorarà sobretot 

que l’alumnat demostri que té clars els conceptes de caràcter físic sobre els 

quals tracta cada pregunta.  

§ Es tindrà en compte la claredat en l’exposició dels conceptes, dels processos, 

dels passos a seguir, de les hipòtesis, l’ordre lògic, l’ús correcte dels termes 

científics i la conceptualització segons l’enunciat.  

§ En les respostes cal que l’alumnat mostri una adequada capacitat de 

comprensió de les qüestions plantejades i organitzi de forma lògica la resposta, 

tot analitzant i utilitzant les variables en joc. També es valorarà el grau de 

pertinença de la resposta, el que l’alumnat diu i les mancances manifestes sobre 

el tema en qüestió.  
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§ Les respostes s’han de raonar i justificar. Un resultat erroni amb un raonament 

correcte es valorarà. Una resposta correcta sense raonament ni justificació es pot 

valorar amb un 0. 

§ Els apartats en què es necessiti la solució dels anteriors es qualificaran 

independentment del resultat anterior. 

§ Els errors d’unitats o el fet de no posar-les restaran puntuació. 

§ Cal resoldre els exercicis fins al final i no es poden deixar indicades les 

operacions. 

§ Els errors en el càlcul es consideraran lleus, excepte en el cas que els 

resultats siguin molt desorbitats i l’alumnat no faci un raonament sobre aquest 

resultat, indicant-ne la seva falsedat. 

Calculadores: 

A l’examen de Física es pot portar calculadora, però no s’autoritzarà l’ús de les que 

portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la. 



Gràcies per la vostra atenció 
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