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OB JECTIUS 

Proporcionar a l'alumne les nocions bhsiques de física general necesshies per la seva fomació com a 
llicenciat en Ciencies Ambientals. A més a més, l'alumne rep els conceptes mínims necessaris per a 
poder desenvolupar i aprofundir el temari d'altres assignatures del mateix pla docent (per exemple: 
Termodinimica i Cinetica Químiques, Física de les Radiacions, Meteorologia i Climatologia, 
Oceanografia, etc). 

CONTINGUTS 

l. Mechnica 
Cinematica: moviment en 1,2 i 3 dimensions; moviment circular. Dinimica: lleis de Newton. Forces 
fonarnentals. Forqa gravitatoria. Forces de fiicció. Quantitat de moviment. Rotacions: moment d'una 
forqa, moment angular, moment d'inercia. Estatica. Treball i Energia: definició, energia cinetica i 
potencial, energia mecanica. Lleis de conservació. Potencia. Impuls. Xocs. 

2. Sistemes de referencia 
Sistema de referencia inercia1 i no inercial. Lleis de Newton en un sistema accelerat. Forqa centrifüga 
i forqa de Coriolis. Sistema de referencia de la Terra. Efectes sobre la circulació de vents i corrents. 

3.Oscil.lacions i ones 
Oscil.lacions: moviment harrnonic simple. Energia potencial i cinetica. Moviment amortit i forqat. 
Freqüencia de ressonhcia. Model de Lotka-Volterra. El pendo1 simple. Ones: definició, classificació. 
Principi de superposició. Ones harmoniques. Ones estacionaries. Interferencia i difracció. Refiacció i 
reflexió. Só: intensitat d'energia, escala decibelica. Efecte Doppler. 

4. Hidrosthtica 
Introducció: densitat, pressió. Principi de Pascal i principi d'hquímedes. L'equació barometrica. 
Tensió superficial. Capilaritat. 

5. Hidrodinhmica 
Equació de continuitat. Teorema de Bernouilli. Aplicacions. Concepte de viscositat. Llei de Newton. 
Fluxos en conductes: llei de Poiseuille. Turbulencia. Nombre de Reynolds. Moviment d'objectes en 
un fluid viscós: forqa d'arrossegament (llei d'stokes), sedimentació, sustentació, centrifugació. 
Medis porosos. Llei de Darcy. 
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6. Termodinimica 
Principi O: escales de temperatura. Estat d'equilibri: funcions d'estat, equacions d'estat. Interpretació 
microscopica de la temperatura. Treball i calor. Primer principi: energia interna, capacitats 
calorífiques. Processos quasiestatics (gas ideal): isotermes i adiabatics. Segon principi: maquines 
termiques. Lirnitacions al rendiment de processos: Fórmula de Carnot. Termodinimica de l'aire. 
Pressió de vapor, humitat, condensació i evaporació, evapotranspiració. Ritrne metabolic. 

7. Transport de calor 
Radiació: llei d7Stefan-Boltniann, llei de Wien. Balang energetic de la Terra, Conducció: llei de 
Fourier. Convecció: llei de Newton. 

8. Transport de massa 
Difusió: llei de Fick. Advecció. 

9. Electricitat. 
Carrega electrica. Llei de Coulomb. Camp i potencial electric. Energia del camp electric. Carregues 
en moviment: llei d'Ohm. 

10. Magnetisme 
. Inducció magnetita. Forqa sobre una carrega en moviment. Energia del camp magnetic. 
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Avanqada 

CRITERIS I FORMES D'AVALUACIÓ 

Un examen final que puntua sobre 10. La nota final és la nota de l'examen multiplicada per un factor 
(compres entre 0.9 i 1.2) que s'obté a partir d7avaluar l'informe individual que han realitzat els 
alumnes de les classes practiques. 
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