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CRITERIS D’AVALUACIÓ RELATIUS A L’ACTITUD  

Són de caràcter genèric a avaluar per totes les matèries amb un pes del 5% de la nota. 

 

1. Respectar el material i el lloc de treball. 

2. Assistir a classe i ser puntual. 

3. Tenir una relació entre companys i altres membres de la comunitat d’acord amb els 

valors de la tolerància, la cooperació, la solidaritat i l’equitat. 

4. Ser autosuficient davant l’aparició de problemes o la falta de recursos. 

5. Ser conscient del procés d’aprenentatge (les seves mancances i les seves fortaleses), 

acceptar les correccions i aprendre dels errors. 

6. Mostrar interès per l’estudi i la capacitat d’esforç en el procés d’aprenentatge. 

7. Fer la tasca encomanada. 

8. Fer un ús moderat i responsable del mòbil. 

9. Durant les hores del pati l’alumnat no pot restar a l’aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

LLENGUA I LITERATURA (CATALANA I CASTELLANA)  

1. Llegir, analitzar, comprendre, interpretar i comentar els aspectes contextuals, 

referencials i vivencials d’obres escrites o audiovisuals de reconeguda vàlua literària o 

estètica, en la mesura que estableixen una clara relació entre la ficció, l’artificiositat i 

la realitat humana i com a expressió del context històric i social al qual pertanyen. 

2. Identificar els diversos gèneres literaris i les seves característiques, i també els grans 

temes de la literatura, les icones de l’imaginari col·lectiu i els recursos literaris en les 

obres de la literatura, tant dins la nostra cultura com en altres manifestacions culturals 

universals. 

3. Elaborar textos escrits amb finalitat estètica, a partir de l’anàlisi, imitació o inspiració 

en models dels escriptors i escriptores que han estat objecte d’anàlisi, aportant 

elements de la pròpia creativitat i de la visió personal i col·lectiva de la realitat, 

utilitzant els gèneres que són pertinents en cada creació i planificant el discurs 

adaptant-lo a les característiques. 

4. Conversar de manera raonada usant les estratègies necessàries per superar en 

comunió les dificultats que poden sorgir en les situacions comunicatives pròpies de les 

tasques acadèmiques, fent ús dels elements verbals i no verbals adequats a cada 

situació. 

5. Realitzar treballs sobre temes literaris, tenint en compte els components d’un treball 

acadèmic i tenint cura de la comunicació dels resultats, nous coneixements o el 

producte final de forma oral, escrita o audiovisual de manera que respecti la formalitat 

pròpia d’aquests treballs. 

6. Planificar la captació i selecció de la informació amb les valoracions crítiques de les 

fonts emprades: elaborar i organitzar la informació obtinguda per tal que sigui 

susceptible d’anàlisi i discussió, i afavoreixi la construcció de nous coneixements. 

7. Llegir significativament durant el curs les obres programades de les literatures 

catalana i castellana, tot valorant la capacitat de comprensió i d’interpretació, així com 

l’enriquiment personal aportat. 

8. Cooperar amb els companys i companyes en la realització de tasques d’aprenentatge, 

tot demostrant capacitat d’organitzar-se, responsabilitzar-se, compartir la informació i 



 

 

  

avaluar el funcionament de l’equip de treball. 

9. Aplicar sistemàticament els coneixements metacognitius, lingüístics, sociolingüístics, 

pragmàtics, discursius (adequació, coherència i cohesió) i de correcció en l’elaboració 

de textos orals, escrits i audiovisuals propis, de manera que es promogui l’assoliment 

de l’autonomia i el rigor en la correcció  i autoavaluació de les pròpies competències 

comunicatives. 

       LLENGÜES ESTRANGERES 

       Dimensió comunicativa 

  

● Ús habitual de la llengua estrangera com a llengua vehicular a classe i comprendre-la 

sense gaire dificultat en explicacions, instruccions i indicacions detallades del 

professor/a i les que surten en el material de treball escolar. 

 

● Participar en converses informals senzilles sobre temes d’interès comú i desplegar 

recursos per reparar els problemes detectats dins la conversa. També participar en 

discussions o debats a classe per intercanviar idees i opinions, i arribar a acords 

argumentant breument la pròpia opinió. Explicar amb relativa fluïdesa els propis 

interessos, experiències personals, plans i il·lusions, històries, trets biogràfics i 

anècdotes -personals o no-, i descriure persones, objectes i llocs. Fer breus 

presentacions orals públiques prèviament preparades sobre un tema fent servir 

estratègies per captar i mantenir l’atenció de l’audiència. Redactar un text d’un o dos 

paràgrafs breus sobre un tema pròxim als interessos dels estudiants on s’expliqui de 

manera ordenada i coherent un fet, idea, opinió, etc. amb correcció formal bàsica. 

 

● Comprendre les idees principals i els detalls essencials de converses, debats, 

narracions o explicacions orals on participen nadius o/i no nadius, tant si s’assisteix en 

directe com si està enregistrada, sempre que es parli amb claredat i en varietats 

estàndard de la llengua. També comprendre detalladament textos escrits de tipologia 

diversa i dificultat controlada i realitzar tasques relacionades amb la lectura, així com 

comprendre el sentit global de notícies autèntiques sobre temes rellevants per a 

l’aprenent, aparegudes en premsa tradicional o electrònica. 

 

● Utilitzar els coneixements adquirits a l’aula de llengua estrangera i en altres contextos 

formals i no formals per millorar l’actuació en aquesta llengua. 

 

         Dimensió de recerca i tractament de la informació 

 



 

 

  

● Donada una finalitat determinada, trobar informació rellevant, avaluar la fiabilitat de la 

font i citar-la de manera adequada. 

 

● Cooperar amb els companys en la realització de tasques d’aprenentatge demostrant 

capacitat d’organitzar-se, responsabilitzar-se, compartir la informació i avaluar el 

funcionament de l’equip de treball. 

 

● Explicar breument el procés o el resultat d’un treball propi o de grup, amb el suport de 

breus anotacions o, en altres casos, fent servir TIC/TAC per comunicar-los. 

 

       Dimensió plurilingüe i intercultural 

 

● Valoració de la llengua estrangera com a mitjà de comunicació i enriquiment personal. 

 

●  Coneixement i valoració dels elements culturals més rellevants. 

 

       Dimensió estètica i literària 

 

● Comprendre el sentit general d’una obra de valor estètic (literària, cinematogràfica en 

versió original amb subtítols, etc.) i expressar-ne la reacció personal oralment o per 

escrit. 

 

● Llegir amb velocitat i comprensió suficient lectures graduades o novel·les adaptades 

de nivell mitjà. 

 

● Recitació o dramatització de textos literaris en actuacions en directe preparades amb 

anterioritat, o enregistrades en àudio. 

 

       FILOSOFIA 

1. Reconèixer l'especificitat de la filosofia i distingir-la d'altres sabers o maneres d'explicar la 

realitat, diferenciant el seu vessant teòric i pràctic i centrant-se en les seves preguntes 

fonamentals. 

 

2. Analitzar amb paraules pròpies textos filosòfics: identificant els problemes que plantegen, així 

com valorant críticament els supòsits, els arguments i les solucions proposades. 

 

3. Comprendre i valorar críticament les idees filosòfiques que han contribuït, en diferents 

moments històrics, a definir la categoria de ciutadà i ciutadana, des de la Grècia clàssica fins a 

la ciutadania global del món contemporani. 

 



 

 

  

4. Elaborar una reflexió adequada, amb paraules pròpies, esperit crític i argumentacions ben 

construïdes en relació amb els coneixements adquirits. 

 

5. Raonar amb argumentacions ben construïdes, fer anàlisis crítiques i elaborar una reflexió 

adequada en relació amb els coneixements adquirits. 

 

6. Exposar argumentacions i compondre textos propis en els quals s'aconsegueixi una integració 

de les diverses perspectives i s'avanci en la formació d'un pensament autònom. 

 

       EDUCACIÓ FÍSICA 

1. Realitzar i aplicar de manera autònoma un programa d'activitat física orientat a la salut, 

utilitzant els coneixements adquirits per valorar la condició física inicial i les característiques o 

condicions pròpies, establir objectius adequats, aplicar correctament els principis i mètodes 

d'entrenament i assumir els valors de l'esforç, la constància i la perseverança en la consecució 

dels objectius. 

 

2. Organitzar i dur a terme en grup o de manera autònoma diferents tipus d'activitats físiques, 

aprofitar i optimitzar els recursos disponibles i consensuar les normes a seguir, en diferents 

àmbits (escolar, entorn, etc.). 

 

3. Resoldre situacions motrius diverses i en diferents contextos, utilitzar adequadament els 

elements tècnics i tàctics dels diferents esports i respectar les normes del joc net i tenir cura 

dels espais i els materials. 

 

4. Saber utilitzar i valorar les noves tecnologies de la informació i la comunicació i els mitjans 

audiovisuals en activitats a l'aula i/o activitats complementàries, com a suport per aconseguir 

els objectius de la matèria, així com identificar i valorar diferents aplicacions tecnològiques 

relacionades amb l'activitat física. 

 

5. Resoldre situacions motrius diverses i en diferents contextos, utilitzar adequadament els 

elements tècnics i tàctics dels diferents esports i respectar les normes del joc net i tenir cura 

dels espais i els materials. 

 

6. Crear, organitzar-se i realitzar una composició expressivocorporal en grup, posant en joc els 

coneixements adquirits, mostrant capacitat d'abstracció i expressivitat pròpia, respectant i 

valorant l'aportació dels altres per a la consecució d'un objectiu comú. 

 

7. Cercar informació referent a l'activitat física utilitzant diferents fonts, suports i mitjans, 

analitzar i interpretar la informació i reflexionar de manera crítica sobre diferents aspectes 

relacionats amb l'activitat física, la salut i els hàbits socials. 



 

 

  

 

8. Conèixer i valorar, mitjançant la cerca d'informació, les sortides professionals que estan 

relacionades amb les activitats físiques en els diferents àmbits treballats: salut, lleure i esport. 

 

9. Saber utilitzar i valorar les noves tecnologies de la informació i la comunicació i els mitjans 

audiovisuals en activitats a l'aula i/o activitats complementàries, com a suport per aconseguir 

els objectius de la matèria, així com identificar i valorar diferents aplicacions tecnològiques 

relacionades amb l'activitat física. 

 

10. Conèixer i valorar, mitjançant la cerca d'informació, les sortides professionals que estan 

relacionades amb les activitats físiques en els diferents àmbits treballats: salut, lleure i esport. 

 

       CIÈNCIES DEL MÓN CONTEMPORANI 

  

1. Construir  una argumentació completa que fonamenti una interpretació sobre un 

fet o procés natural formulada amb propietat i claredat, separant la teoria científica de 

les creences, opinions o interpretacions pseudocientífiques i usant diferents suports 

de comunicació.   

 

2. Presentar exemples actuals o històrics on la ciència i la tecnologia es relacionin amb 

l’economia i l’organització d’una societat determinada. Valorar la influència de les 

teories científiques unificadores en la construcció de la societat moderna. 

 

3. Identificar, a partir de la lectura de diversos textos seleccionats sobre l’evolució o 

sobre l’origen de la vida, l’adscripció del seu autor/a a diferents camps d’idees, tot 

reconeixent si  l’argumentació és científica –basada en fets i dades  observables– o 

especulativa. 

 

4. Justificar l’adequació d’una dieta amb criteris qualitatius (funció 

 energètica,plàstica, reguladora) i quantitatius (càlculs de la ingesta calòrica mitjana 

diària). Valorar la funció de la ciència, la cultura i les modes en l’establiment d’hàbits 

d’alimentació. 

 

5. Diferenciar algunes de les malalties més freqüents i les seves causes valorant  la  

importància de la prevenció i les possibles tècniques de diagnòstic per identificar-les. 

Valorar l’impacte dels estils de vida sobre la salut. 

 

6. Identificar i analitzar (causes, processos i conseqüències) a partir de dades i/o gràfics 

alguns problemes ambientals de diversa escala, separant  els agents naturals 

dels d’origen antròpic, i proposant mesures correctores dins un marc de 



 

 

  

desenvolupament sostenible. Valorar la contribució dels hàbits individuals o domèstics 

a l’agudització o mitigació dels problemes d’escala global. Argumentar sobre l’ús 

 il’explotació de recursos naturals i primeres matèries. 

 

7. Relacionar serveis o objectes d’ús quotidià amb els materials i la tecnologia emprada 

per fornir-los o construir-los, els principis científics que els inspiren i els impactes 

generats sobre el medi ambient o els recursos naturals. 

  

8. Conèixer  les bases científiques de la manipulació genètica i embrionària, 

valorar els pros i contres de les seves aplicacions i entendre la controvèrsia 

internacional que han generat, demostrant capacitat  per fonamentar l’existència 

d’un comitè de bioètica que en defineixi els límits en un marc de gestió responsable 

de la vida humana. Es tracta de constatar si els estudiants han comprès i valorat les 

possibilitats de la manipulació de l’ADN i de les cèl·lules embrionàries; si coneixen les 

aplicacions de l’enginyeria genètica en la producció de fàrmacs, transgènics i teràpies 

gèniques, i si entenen les repercussions de la reproducció assistida, la selecció i 

conservació d’embrions i els possibles usos de la clonació. Així mateix, han de ser 

conscients del caràcter polèmic d’aquestes pràctiques i ser capaços de fonamentar la 

necessitat d’un organisme internacional que arbitri en els casos que afecten la dignitat 

humana. 

 

       MATEMÀTIQUES 

1. Conèixer i dominar els següents conceptes del conjunt dels nombres reals: la recta real, valor 

absolut d’un nombre, propietats dels radicals, aproximacions i errors, notació científica i 

propietats dels logaritmes. Aplicar els nombres combinatoris i el binomi de Newton. 

 

2.  Diferenciar les progressions geomètriques i aritmètiques. Obtenir el terme general. Calcular la 

suma de successions i estudiar els seus límits. 

 

3. Conèixer i dominar el càlcul algebraic : operacions amb polinomis, resolució d’equacions 

(polinòmiques, racionals, exponencials i logarítmiques), sistemes d’equacions.. Factoritzar i 

calcular les arrels d’un polinomi. Ser hàbil en la modelització algèbrica de problemes 

contextualitzats, fent servir les diverses eines apreses. Dominar la resolució d’equacions de 1r 

i 2n grau, biquadrades i amb radicals, els sistemes d’equacions tant analítica com geomètrica, 

així com la resolució d’inequacions i sistemes d’inequacions. 

 

4. Resoldre triangles rectangles amb soltesa. Saber plantejar i resoldre problemes pràctics de 

trigonometria tot fent servir les eines apreses sobre mesura d’angles. Aplicar a situacions 

reals les tècniques de resolució de triangles. 

 

5. Conèixer i identificar les diferents funcions trigonomètriques, així com les seves propietats. 

Utilitzar les fórmules trigonomètriques per demostrar identitats i resoldre equacions 



 

 

  

trigonomètriques. 

  

6. Conèixer els nombres complexos, les diferents formes d’expressar-los, operacions amb forma 

binòmica i polar. Utilitzar-los en la solució d’equacions quadràtiques i biquadrades. 

  

7. Definir un vector: mòdul, direcció i sentit. Obtenir combinacions lineals de vectors. Conèixer el 

significat del producte escalar de dos vectors, les seves propietats i la seva expressió 

analítica, i aplicar-la a l’estudi de la perpendicularitat i al càlcul de mòduls i angles. 

 

8. Obtenir l’expressió d’una recta en les seves diferents formes. Estudiar la posició relativa de 

dues rectes. Resoldre problemes geomètrics utilitzant eines analítiques: relacions de 

paral·lelisme i perpendicularitat, distància entre punts o d’un punt a una recta i l’angle entre 

dues rectes. 

 

9.  Conèixer les diferents còniques i els seus elements bàsics. 

 

10. Estudiar les característiques de certs tipus de funcions que poden ser models de fenòmens 

científics, tecnològics i socials: lineals, quadràtiques, radicals, de proporcionalitat inversa, 

definides a trossos, de valor absolut,  exponencials i logarítmiques. Composar funcions. 

Calcular la funció inversa d’una altra. 

 

11. Calcular el límit d’una funció i aplicar-lo a l’estudi de la continuïtat i de les branques infinites. 

 

12. Trobar la derivada d’una funció i aplicar-ho a l’estudi del creixement i decreixement, l’obtenció 

de punts singulars i de la pendent de la recta tangent. 

 

       FÍSICA 

1. Comprendre la naturalesa de la ciència com a activitat humana, així com el poder i les 

limitacions del coneixement científic. 

 

2. Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics utilitzant els mètodes i 

tècniques propis del treball científic, així com saber argumentar i comunicar sobre 

aquests fenòmens. 

 

3. Conèixer tant l'instrumental bàsic d'un laboratori de física com els sistemes 

informatitzats d'anàlisi i captació de dades. 

 

4. Analitzar moviments, mesurar posicions i velocitats, descriure mitjançant taules, 

gràfics i equacions, analitzar els resultats i considerar les implicacions d'aquests 

resultats. 

 



 

 

  

5. Identificar les forces que actuen sobre els cossos com a resultat d'interaccions entre 

ells i relacionar-les amb el seu moviment. Analitzar la dinàmica de cossos en 

situacions amb equilibri de forces o sense. 

 

6. Aplicar el teorema de l'impuls i el principi de conservació de la quantitat de moviment 

per explicar situacions dinàmiques quotidianes. 

 

7. Analitzar de manera qualitativa i quantitativa transferències i transformacions 

d'energia tant en els sistemes en què es conservi l'energia mecànica com en els que 

no. Aplicar a situacions senzilles les idees de conservació i de degradació de l'energia 

i assenyalar els límits que imposen als processos possibles. 

 

8. Aplicar l'anàlisi energètica a sistemes rellevants per tal de relacionar els processos 

estudiats amb les seves implicacions tecnològiques, mediambientals i econòmiques. 

 

9. Dissenyar circuits senzills de corrent continu i calcular els valors de les principals 

magnituds elèctriques. Comprendre el funcionament dels sensors que transformen 

una magnitud en un senyal elèctric. 

 

10. Entendre que la llum és un cas particular d'ona electromagnètica i conèixer les altres 

bandes de l'espectre electromagnètic, amb algunes de les seves característiques. 

 

       BIOLOGIA 

 

1. Mostrar actituds associades al treball científic, com la curiositat en la  recerca 

informació, la capacitat crítica, l’interès per la verificació dels fets, el qüestionament 

d’allò que sembla obvi i l’actitud oberta a noves idees, així com el treball en equip, i 

l’aplicació i comunicació dels coneixements. 

 

2. Obtenir informació rellevant de diferents fonts i en diferents suports, elaborar-la, 

contrastar-la i utilitzar-la en el plantejament d’un  problema o debat.   

3. Dissenyar i realitzar investigacions aplicant les característiques de treball científic: 

plantejament del problema, formulació d’hipòtesis contrastables, disseny i realització 

d’experiències i anàlisi, discussió i comunicació de resultats.   

 

4. Identificar els diferents tipus de glúcids i lípids, i reconèixer la seva funció energètica, 

de reserva i estructural, tot relacionant-la  amb la seva estructura. Valorar la relació 

entre salut, alimentació i l’activitat física. Analitzar els resultats obtinguts en les 

experiències en relació amb la localització i identificació de biomolècules en diversos 

aliments. Analitzar el paper de l’aigua i les sals minerals en els processos biològics i la 



 

 

  

relació de les propietats biològiques dels oligoelements amb les seves 

característiques fisicoquímiques. 

 

5. Reconèixer la composició i l’estructura dels àcids nucleics i de les proteïnes (fent 

èmfasi en els enzims) i relacionar-los amb les  seves funcions biològiques. Aplicar 

els coneixements de genètica molecular a la resolució de problemes sobre la síntesi 

de proteïnes.   

 

6. Analitzar les bases moleculars de l’herència i de l’expressió dels gens. 

 

7. Considerar  la cèl·lula com unitat estructural i funcional de tots els éssers vius, 

diferenciar entre els diferents models d’organització cel·lular. Identificar els orgànuls 

de la cèl·lula eucariota i descriure la seva funció. Interpretar els mecanismes 

responsables de la transformació de cèl·lula totipotent a cèl·lules especialitzades que 

té lloc durant la formació d’un nou  organisme. Aplicar el model de cèl·lula per 

interpretar estructura i funció en diferents cèl·lules especialitzades. Analitzar els 

processos de comunicació  intercel·lular. 

 

8. Explicar les característiques del cicle cel·lular i les modalitats de divisió del nucli i el 

citoplasma, comparar i justificar la importància biològica de la mitosi i la meiosi, 

descriure els  avantatges i inconvenients de la reproducció sexual i de la asexual. 

Identificar les diferents fases de la mitosi i meiosi en preparacions microscòpiques, 

microfotografies i/o esquemes i animacions. 

 

9. Valorar les aplicacions actuals de  la genètica en l’obtenció de recursos i les seves 

aplicacions  als éssers humans. Escriure textos argumentatius tot valorant 

 críticament les aplicacions de la genètica. 

 

    

QUÍMICA 

     CRITERI 1 

    Utilitzar les normes bàsiques de nomenclatura i formulació per anomenar i formular les 

substàncies inorgàniques i orgàniques més comunes aplicant les regles de la IUPAC. 

 

CRITERI 2 

Relacionar les propietats i l’estructura dels compostos orgànics més comuns. 

Identificar algunes macromolècules d’interès biològic. Conèixer les propietats físiques i 

químiques d’alguns compostos orgànics, així com la seva importància social i econòmica. 

Completar reaccions orgàniques senzilles. 



 

 

  

 

CRITERI 3 

Analitzar i resoldre situacions problema en què intervenen fenòmens químics, utilitzant 

els mètodes i les tècniques propis del treball científic. 

 

CRITERI 4 

● Determinar la quantitat d’una substància en mol i relacionar-la amb el nombre de 

partícules dels elements que n’integren la fórmula. 

  

● Obtenir la composició centesimal d’un compost. Trobar la fórmula empírica i la 

fórmula molecular d’un compost a partir de diferents dades. 

 

CRITERI 5 

Interpretar les lleis experimentals de la química i la hipòtesi d’Avogadro mitjançant el 

model atomicomolecular de la matèria. . Resoldre problemes aplicant les lleis clàssiques 

de les reaccions químiques. 

 

CRITERI 6 

Conèixer els postulats de la teoria cinètica i usar el model cineticomolecular per 

interpretar el comportament i les característiques dels diferents estats d’agregació de la 

matèria, justificar aquest model a partir de les evidències experimentals i valorar-ne les 

seves limitacions. 

 

CRITERI 7 

Conèixer i interpretar les lleis experimentals que regeixen les transformacions dels 

gasos. Interpretar gràfiques P-V, V-T i P-T, i deduir les lleis físiques i matemàtiques 

corresponents. Resoldre problemes numèrics que facin referència a qualsevol 

transformació que experimenti un gas, utilitzant equacions generals. 

Relacionar algunes propietats d’un gas, com ara la seva densitat o la seva massa 

molar, amb altres mesures físiques (P, V o T). Fer càlculs relatius a una mescla de gasos 

(pressió que exerceix un dels components, proporció d’aquest component, etc.). Distingir, 

mitjançant càlculs, entre composició en massa i composició en volum d’una mescla de 

gasos. 

 

CRITERI 8 

Resoldre d’exercicis de transferència de calor entre dos cossos. Calcular la 

temperatura d’equilibri quan tots dos es posen en contacte. 

 

CRITERI 9 

Aplicar el concepte de quantitat de substància per calcular concentració de solucions 

en diferents unitats: percentatge en volum, percentatge en massa, molaritat, molalitat, 



 

 

  

parts per milió, fracció molar, etc. Cercar la massa molar d’una substància a partir del 

valor d’alguna de les propietats col·ligatives. Preparar una solució al laboratori i expressar 

la seva concentració en percentatge en massa i en molaritat. 

 

CRITERI 10 

Interpretar la informació sobre sistemes i processos químics presentada en forma de 

gràfics, diagrames, fórmules químiques i equacions i utilitzar aquestes formes de 

representació per explicar fets químics i per abordar la resolució de problemes. 

 

CRITERI 11 

Justificar l’evolució històrica dels models en relació amb les evidències experimentals 

disponibles, valorant el seu caràcter temptatiu . 

 

CRITERI 12 

Analitzar la descripció d’una investigació experimental, treure conclusions de les 

dades presentades i argumentar sobre les conclusions. 

 

CRITERI 13 

● Caracteritzar  els àtoms a partir del seu nombre atòmic i el nombre de 

massa. 

 

● Definir el concepte d’isòtop i calcular la massa atòmica d’un element a partir de les 

masses dels seus isòtops i les seves abundàncies relatives. 

  

● Saber  descriure i identificar els diferents tipus d’espectres i la seva obtenció. 

  

● Fer càlculs de la freqüència, longitud d’ona i energia d’una radiació 

electromagnètica. 

 

● Descriure el model atòmic de Bohr i utilitzar-lo per explicar l’espectre 

 discontinu de l’hidrogen. 

  

● Comprendre  els conceptes de probabilitat electrònica, núvol  electrònic i 

orbital. 

Conèixer els tipus d’orbitals i els nombres quàntics que els determinen. 

 

CRITERI 14 

Elaborar la configuració electrònica de diversos àtoms i identificació de la fila i la 

columna de la taula periòdica que els corresponen. Determinar com evolucionen les 

propietats periòdiques (radi atòmic, energia d’ionització, afinitat electrònica i 

electronegativitat) dels elements a lo llarg de la taula periòdica. Comparació d’alguns 



 

 

  

elements de la taula periòdica situats en el mateix grup o en el mateix període. 

 

CRITERI 15 

Escriure reaccions de formació per etapes d’un o més compostos iònics i càlcul de la 

seva energia reticular. Analitzar diverses molècules covalents i elaborar llurs estructures 

de Lewis i llurs enllaços segons la teoria de l’enllaç de valència. 

 

CRITERI 16 

Relacionar les propietats físiques de les substàncies amb el tipus d’estructura i enllaç 

químic. Explicar algunes propietats de la matèria a partir de les forces intermoleculars. 

Esbrinar la polaritat de les molècules 

 

CRITERI 17 

Aplicar el concepte de quantitat de substància per calcular magnituds molars i calcular 

la quantitat de reactius o de productes en una reacció, emprant, quan calgui, el concepte 

de reactiu limitant Calcular el rendiment d’una reacció 

 

CRITERI 18 

Interpretar a nivell atomicomolecular les reaccions àcid-base, de precipitació i redox, 

representar-les mitjançant diagrames i equacions químiques. Interpretar les dades d’una 

investigació sobre l’efecte de la concentració i la temperatura en la velocitat d’una reacció. 

 

CRITERI 19 

Analitzar com els diferents camps de la química col·laboren en processos industrials 

rellevants i en la solució d’alguns problemes mediambientals. 

 

CRITERI 20 

● Interpretar la informació que proporciona una equació química i reconèixer els 

diferents tipus de reaccions. 

 

● Fer balanços de matèria i d’energia en una reacció química, independentment de 

quin sigui l’estat en què les substàncies es trobin. 

 

● Escriure l’equació química ajustada de totes les substàncies que participen en una 

reacció. 

 

● Interpretar les dades d’una investigació sobre l’efecte de la concentració i la 

temperatura en la velocitat d’una reacció, així com conèixer els efectes dels 

catalitzadors. 

 

● Fer càlculs estequiomètrics en què intervinguin gasos i substàncies en dissolució. 



 

 

  

  

● Fer càlculs estequiomètrics en què intervingui la riquesa d’una mostra i/o el 

rendiment de la reacció. 

  

● Aplicar els càlculs estequiomètrics per determinar la composició d’una mostra. 

 

● Efectuar càlculs estequiomètrics en processos amb un reactiu limitant. 

 

      TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

1. Aportar idees i opinions pròpies argumentades sobre objectes i productes fabricats mitjançant 

processos tecnològics, valorant críticament i acceptant, si escau, idees alienes fonamentades.  

 

2. Avaluar críticament les repercussions socials, econòmiques i mediambientals de l'activitat 

industrial i dels avenços tecnològics, i suggerir possibles alternatives de millora.  

 

3. Reconèixer els processos d'obtenció de l'energia i la seva aplicació en els processos 

tecnològics, així com valorar la necessitat d'aplicar mesures d'eficiència energètica i adoptar 

actituds de consum responsable. 

  

4. Calcular, simular i muntar circuits elèctrics a partir d'esquemes, amb autonomia i seguretat.  

 

5. Calcular, a partir d'informació adequada, el cost energètic del funcionament ordinari d'un local 

o d'un habitatge i suggerir possibles alternatives d'estalvi.  

 

6. Descriure els materials més habituals en la producció industrial, identificar-ne les propietats i 

les aplicacions més característiques, i analitzar-ne l'adequació a una finalitat concreta. Valorar 

l'ús de nous materials com a alternativa als emprats tradicionalment.  

7. Descriure el procés de fabricació d'un producte i valorar-ne les raons econòmiques i les 

repercussions ambientals de la producció, l'ús i el rebuig.  

 

8. Identificar els elements funcionals, les estructures, els mecanismes i els circuits que componen 

una màquina o sistema d'ús comú.  

 

9. Muntar, experimentar i simular circuits pneumàtics i de transformació d'energia bàsics a partir 

d'esquemes, amb autonomia i seguretat.  

 

10. Descriure circuits oleohidràulics i electropneumàtics bàsics i identificar els elements que els 

componen.  

 

11. Muntar, experimentar i simular circuits electropneumàtics a partir d'esquemes d'aplicacions 



 

 

  

característiques bàsiques, amb autonomia i seguretat. 

 

       DIBUIX TÈCNIC 

1. Adquisició i reconeixement del llenguatge propi i universal del dibuix tècnic. 

2. Capacitat creativa per trobar relacions i incorporar elements de l’entorn i idees en les 

creacions i projectes de dibuix tècnic. 

3. Comprendre els fonaments, els conceptes i els procediments de la geometria mètrica 

aplicada al dibuix tècnic i posterior aplicació en activitats o projectes. 

4. Utilitzar els estris i els materials de dibuix tècnic reconeixent les seves propietats i 

possibilitats de rendibilitat dins els processos de resolució, construcció i concreció 

gràfica. 

5. Emprar amb profunditat els recursos del dibuix geomètric i de la geometria descriptiva, 

fent especial incidència en el sistema dièdric, per plantejar i resoldre problemes i 

concretar gràficament figures i conjunts bidimensionals i tridimensionals. 

6. Dominar els recursos informàtics mínims (programa Autocad) de representació 

tècnica bidimensionals i tridimensionals, com a eina de complementació i ampliació 

dels recursos tradicionals emprats. 

7. Capacitat per seguir un procés de treball organitzat i presentar els treballs amb 

precisió i netedat. 


