
 PROGRAMACIÓ SINTÈTICA FÍSICA I QUÍMICA 2n ESO    

DIMENSIÓ COMPETÈNCIA 
CONTINGUTS 

CLAU 
INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 

NIVELLS 
D’ASSOLIMENT DE 
LA COMPETÈNCIA 

Indagació 
de 

fenòmens 
naturals i de 

la vida 
quotidiana 

1. Identificar i 
caracteritzar els 
sistemes físics i 
químics des de la 
perspectiva dels 
models, per 
comunicar i predir el 
comportament dels 
fenòmens naturals. 

 

2. Model 
d’energia. 

 

3.Model 
d’interacció física. 
Forces i 
moviments 

 

16.Teories i fets 
experimentals. 
Controvèrsies 
científiques. 
Ciència i 
pseudociència. 

 

17. Objectes 
tecnològics de la 
vida quotidiana. 

 

 

 
 

-Prova de control 
corresponent a la unitat. 
 
-Seguiment de l’avaluació 
contínua en el registre. 
 
 
-Tasques d’avaluació per 
competències. 
 
-Criteris de correcció. 
 
 
-En la prova de control, 
cada activitat tindrà la 
puntuació amb la que 
qualificarà. La qualificació 
màxima de la prova serà 
de 10 punts. 
 
-Les proves d’avaluació 
per competències seran 
sotmeses a una valoració 
qualitativa per part del 
professor/a. 
 
 
-Competències clau 
(mínims exigibles). 
 

1. Plantejar preguntes investigables i dissenyar petites 
investigacions per donar-hi resposta i elaborar els informes 
corresponents. 

2. Interpretar els diferents punts de vista en una controvèrsia 
científica a partir de llegir críticament documents sobre recerques 
fetes per altres i valorar els procediments i les raons aportades. 

3. Descriure materials de diferents tips (minerals, roques, aire, 
agua) tant a partir d’identificar les seves propietats i de mesurar-les, 
com de distingir si es tracta d’una mescla heterogènia, una solució 
o una substància pura. 

4.Dissenyar i realitzar la separació dels components d’una mescla 
senzilla, i relacionar les tècniques aplicables amb els mètodes de 
separació de mescles utilitzats en contextos quotidians (cuina) o 
industrials (reciclatge de materials). 

5. Interpretar observacions d’alguns canvis en els materials a partit 
d’imaginar la matèria formada per partícules. Justificar d’acord amb 
les observacions realitzades la idoneïtat del model interpretatiu. 

6.Identificar alguns exemples significatius de forces i d’altres on 
intervé la pressió, i establir relacions entre les forces i el moviment 
dels cossos (moviment rectilini uniforme i moviment accelerat) per 
tal d’explicar fenòmens quotidians. 

7.Interpretar fenòmens en termes de transferència d’energia en 
forma d’ones mostrant que s’ha conservat, si el sistema és tancat, 
al mateix temps que s’ha degradat. Utilitzant aquest coneixement 
per argumentar la importància d'estalviar l’energia en la nostra 
societat. 

8.Descriure experiències que demostrin que les ones om la llum i el 
so transfereixen energia sense transportar matèria. Interpretar 
algun fenòmens òptics senzills amb el model de raig de llum, així 
com les característiques i propietats dels sons mitjançant el model 
d’ones. 

9.Analitzar la incidència d’algunes actuacions individuals i 
col·lectives en relació amb el consum d’energia i possibles 
impactes de l’activitat humana en algun medi o indret concret. 
Elaborar propostes d’actuació alternatives que siguin coherents 
amb l’anàlisi feta. 

 

Nivell 0 

No relaciona un fenomen 

natural amb el model 

d’explicació que li 

correspon, no  sap 

identificar-ne els elements 

bàsics ni comunicar-ho 

amb llenguatge planer. 

 
Nivell 1 

Relaciona  un fenomen 

natural amb el model 

d’explicació que li 

correspon, n’identifica els 

elements bàsics i ho 

comunica amb llenguatge 

planer.  

 
Nivell 2 
Identifica les relacions 
entre els conceptes i les 
variables rellevants del 
model d’explicació que 
correspon al fenomen que 
s’estudia, i ho comunica 
amb la terminologia 
científica pertinent.  
 

Nivell 3 
Prediu els canvis que 
tindran lloc quan es 
modifiquen les condicions 
que afecten el fenomen 
caracteritzat, i comunica la 
solució mitjançant la 
terminologia i el llenguatge 
simbòlic propis de la 
ciència.  



 

 

DIMENSIÓ COMPETÈNCIA 
CONTINGUTS 

CLAU 
INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 

NIVELLS 
D’ASSOLIMENT DE 
LA COMPETÈNCIA 

Indagació 
de 

fenòmens 
naturals i de 

la vida 
quotidiana 

 
 
5. Resoldre 
problemes de la vida 
quotidiana aplicant 
el raonament 
científic. 

2. Model 
d’energia. 

 

-Prova de control 
corresponent a la unitat. 
 
-Seguiment de l’avaluació 
contínua en el registre. 
 
 
-Tasques d’avaluació per 
competències. 
 
-Criteris de correcció. 
 
 
-En la prova de control, cada 
activitat tindrà la puntuació 
amb la que qualificarà. La 
qualificació màxima de la 
prova serà de 10 punts. 
 
-Les proves d’avaluació per 
competències seran 
sotmeses a una valoració 
qualitativa per part del 
professor/a. 
 
 
-Competències clau (mínims 
exigibles). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Plantejar preguntes investigables i dissenyar petites 
investigacions per donar-hi resposta i elaborar els informes 
corresponent. 

2. Interpretar fenòmens en termes de transferència d’energia en 
forma de calor mostrant que s’ha conservat, si el sistema és 
tancat, al mateix temps que s’ha indagat. Utilitzar aquest 
coneixement per argumentar la importància d’estalviar l’energia 
en la nostra societat. 

 

Nivell 0 
No identifica les 
característiques de la situació 
de la vida quotidiana que cal 
resoldre i  no fa una proposta 
d’intervenció coherent amb la 
finalitat de millora que es vol 
assolir o amb la demanda que 
es fa. 

 
Nivell 1 
Identifica les característiques 
de la situació de la vida 
quotidiana que cal resoldre i  
fa una proposta d’intervenció 
coherent amb la finalitat de 
millora que es vol assolir o 
amb la demanda que es fa. 
 
Nivell 2 
 Justifica les accions a 
emprendre establint 
correctament els 
condicionants, les seves 
relacions i les conseqüències 
que pot tenir un canvi en 
aquestes condicions per a la 
solució que es proposa. 
 
Nivell 3 
Fa propostes inèdites i 
rellevants, justifica les accions 
a emprendre amb 
coneixements 
interdisciplinaris, preveu  els 
seus resultats i els relaciona 
amb criteri amb altres 
situacions conegudes. 
 

 



 

 

DIMENSIÓ COMPETÈNCIA 
CONTINGUTS 

CLAU 
INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ NIVELLS D’ASSOLIMENT 

DE LA COMPETÈNCIA 

Indagació 
de 

fenòmens 
naturals i de 

la vida 
quotidiana 

6.Reconèixer  i 
aplicar  els 
processos implicats 
en l’elaboració i la 
validació del 
coneixement 
científic. 

2. Model 
d’energia. 

 

-Prova de control 
corresponent a la unitat. 
 
-Seguiment de l’avaluació 
contínua en el registre. 
 
 
-Tasques d’avaluació per 
competències. 
 
-Criteris de correcció. 
 
 
-En la prova de control, 
cada activitat tindrà la 
puntuació amb la que 
qualificarà. La qualificació 
màxima de la prova serà 
de 10 punts. 
 
-Les proves d’avaluació 
per competències seran 
sotmeses a una valoració 
qualitativa per part del 
professor/a. 
 
 
-Competències clau 
(mínims exigibles). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Plantejar preguntes investigables i dissenyar petites 
investigacions per donar-hi resposta i elaborar els 
informes corresponent. 

2. Interpretar fenòmens en termes de transferència 
d’energia en forma de calor mostrant que s’ha 
conservat, si el sistema és tancat, al mateix temps que 
s’ha indagat. Utilitzar aquest coneixement per 
argumentar la importància d’estalviar l’energia en la 
nostra societat. 

 

Nivell 0 
No identifica els trets característics 
del processos implicats en 
l’elaboració i validació del 
coneixement científic en un 
determinat moment històric, des de la 
reflexió de les activitats d’indagació 
pròpies i de l’anàlisi de les 
publicacions científiques. 
 
 
Nivell 1 
Identifica els trets característics del 
processos implicats en l’elaboració i 
validació del coneixement científic en 
un determinat moment històric, des de 
la reflexió de les activitats d’indagació 
pròpies i de l’anàlisi de les 
publicacions científiques. 
 
Nivell 2 
Avalua els trets característics dels 
processos implicats en l’elaboració i 
validació del coneixement científic, 
des de la reflexió de les activitats 
d’indagació pròpies i de l’anàlisi de les 
publicacions científiques, en diferents 
moments o des de diferents 
perspectives. 
 
Nivell 3 
Avalua els trets característics dels 
processos implicats en l’elaboració i 
validació del coneixement científic en 
cada moment històric, i prediu canvis 
que podrien produir-se el futur. 
 

 


