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ADDENDA A LA GUIA DOCENT D’ASSIGNATURA 

Identificadors de l’assignatura 

Codi assignatura 220009 

Nom assignatura Física II 

Titulació/titulacions Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials i  
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials 

Responsable de l’assignatura Carles Serrat Jurado 

Com a conseqüència de la crisi sanitària per causa de la Covid19, de manera temporal pel quadrimestre 
de primavera pel curs 2019-2020, s'han hagut d'adaptar els apartats de la Guia Docent de l'assignatura, 
que es detallen a continuació: 

Adaptació a la docència no presencial 

Continguts Sense canvis 

Metodologia docent  S’incorpora a ATENEA material docent addicional pel seguiment de les 
classes de teoria i de problemes. S'ha incorporat també noves sessions 
virtuals de laboratori, basades en vídeos i material d'internet. En tots els 
casos es fa sessions síncrones d’explicació de continguts i dubtes. S'ha 
incorporat  fòrums de consultes a ATENEA. Els exàmens i tests no 
presencials i les pràctiques no presencials es desenvolupen en l'entorn 
ATENEA. 

Sistema de qualificació 

Càlcul de la nota final La nota final de l’assignatura tindrà en compte les següents activitats 
d’avaluació: 

- Examen Parcial: 27%  
(Abans comptava un 32%)  

Es realitzarà com a exercici síncron a ATENEA. 

- Examen Final: 38% 
(Abans comptava un 43%)  

Es realitzarà com a exercici síncron a ATENEA 

- Nota de classe: 20% 
(Abans comptava un 10%)  

Es realitzen diversos exercicis i treballs individualitzats, pel quals 
l'alumnat disposa de diversos dies per la seva realització. 

- Nota de laboratori: 15% 
No hi ha canvis en el percentatge de nota. S'ha creat noves pràctiques 
basades en vídeos i material d'internet, amb sessions síncrones que 
substitueixen les sessions presencials que quedaven.  
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Reconducció  No hi ha canvis respecte la Guia actual, només en els percentatges de les 
diferents parts de les avaluacions com ja hem indicat. Al juny, hi ha la 
possibilitat de fer un examen del 2n Parcial, o bé un de Global que inclou tot 
el contingut de l'assignatura, tal com indica la Guia docent.  

Reavaluació Aquesta assignatura no té reavaluació 

 

 

 


