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PROGRAMACIÓ SINTÈTICA FÍSICA I QUÍMICA 3r 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. 

1.   Model 
cineticomole-
cular. 

6.   Model de 
càrrega i 
interacció 
elèctrica. 

7.   Model de 
canvi químic. 

8.   Model 
atomicomole-
cular, enllaç 
químic, forces 
intermolecu-
lars. Model 
estructural de 
les 
substàncies. 

15. Fases d’una 
investigació. 
Disseny d’un 
procediment 
experimental. 

16. Teories i fets 
experiment-
tals. Contro-
vèrsies 
científiques. 
Ciència i 
pseudo-
ciència. 

17. Objectes 
tecnològics de 
la vida 
quotidiana. 

19. Manteniment 
tecnològic. 
Seguretat, 
eficiència i 
sostenibilitat. 

1.   Prova de control 
corresponent a la 
unitat. En la prova de 
control, cada activitat 
tindrà la puntuació 
amb la que qualificarà. 
La qualificació màxima 
de la prova serà de 10 
punts. 

 
2.  Seguiment de 

l’avaluació contínua en 
el registre. 

 
3.  Competències clau 

(mínims exigibles). Les 
proves d’avaluació per 
competències seran 
sotmeses a una 
valoració qualitativa. 

4.   Utilitzar la taula periòdica per obtenir dades d’elements químics i 
aplicar un model elemental d’àtom per interpretar la seva 
diversitat i algunes de les propietats. 

 

6.   Utilitzar el model atomicomolecular per interpretar i representar 
reaccions químiques, així com la conservació de la massa en 
sistemes tancats. 

Nivell 0 
No relaciona un fenomen 
natural amb el model 
d’explicació que li 
correspon, no n’identifica 
els elements bàsics ni ho 
comunica  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. 
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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 

4.   Identificar i 
resoldre 
problemes 
científics 
susceptibles de 
ser investigats 
en l’àmbit 
escolar que 
impliquin el 
disseny, la 
realització i la 
comunicació 
d’investigacions 
experimentals. 

7.   Model de 
canvi químic. 

 
15. Fases d’una 

investigació. 
Disseny d’un 
procediment 
experimental. 

 

1.   Prova de control 
corresponent a la unitat. 
En la prova de control, 
cada activitat tindrà la 
puntuació amb la que 
qualificarà. La qualificació 
màxima de la prova serà 
de 10 punts. 

 
2.  Seguiment de l’avaluació 

contínua en el registre. 
 
3.  Competències clau 

(mínims exigibles). Les 
proves d’avaluació per 
competències seran 
sotmeses a una valoració 
qualitativa. 

7. Planificar algun experiment i realitzar prediccions sobre la 
influència de diferents variables en la velocitat de reacció. 
Descriure l’efecte dels catalitzadors en reaccions d’interès 
quotidià. 

Nivell 0 
No sap resoldre problemes 
científics senzills que 
comporten la realització de 
totes les fases del disseny 
experiment-tal, i no sap 
comunicar els resultats de 
forma adequada. 
 
Nivell 1 
Resol problemes científics 
senzills, que comportin la 
realització de totes les fases 
del disseny experimental, i 
comunica els resultats de 
forma adequada. 
 
Nivell 2 
Resol problemes científics 
senzills, que comportin la 
realització de totes les fases 
del disseny experiment-tal, 
mostrant capacitat de control; 
refereix els resultats a la 
hipòtesi inicial, els  comunica 
amb precisió, i fa prediccions 
senzilles. 
 
Nivell 3 
Resol problemes científics 
que comportin la realització 
de totes les fases del disseny 
experimental, interpretant i 
comunicant els resultats en el 
marc dels models apresos, i 
fent prediccions més 
elaborades. 
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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. 

1.   Model 
cineticomole-
cular. 

2.   Model 
d’energia. 

6.   Model de 
càrrega i 
interacció 
elèctrica. 

8.   Model 
atomicomole-
cular, enllaç 
químic, forces 
intermolecu-
lars. Model 
estructural de 
les 
substàncies. 

15. Fases d’una 
investigació. 
Disseny d’un 
procediment 
experimental. 

17. Objectes 
tecnològics de 
la vida 
quotidiana. 

22. Corrent 
elèctric i 
efectes. 
Generació 
d’electricitat. 

27. Impactes 
mediambien-
tals de 
l’activitat 
humana. 
Recursos 
naturals. 

1.   Prova de control 
corresponent a la 
unitat. En la prova de 
control, cada activitat 
tindrà la puntuació 
amb la que qualificarà. 
La qualificació màxima 
de la prova serà de 10 
punts. 

 
2.  Seguiment de 

l’avaluació contínua en 
el registre. 

 
3.  Competències clau 

(mínims exigibles). 
Les proves 
d’avaluació per 
competències seran 
sotmeses a una 
valoració qualitativa  

8.  Analitzar circuits elèctrics senzills utilitzant els 
conceptes d’intensitat, voltatge, resistència i potència 
elèctrica, especialment pel que fa a les 
transferències i al consum energètic que es 
produeixen. 

Nivell 0 
No sap identificar les característiques 
de la situació de la vida quotidiana 
que cal resoldre  ni sap fer 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 
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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. 

6.   Model de 
càrrega i 
interacció 
elèctrica. 

 
8.   Model 

atomicomole-
cular, enllaç 
químic, forces 
intermolecular
s. Model 
estructural de 
les 
substàncies. 

 
15. Fases d’una 

investigació. 
Disseny d’un 
procediment 
experimental. 

 
17. Objectes 

tecnològics de 
la vida 
quotidiana. 

1.   Prova de control 
corresponent a la 
unitat. En la prova de 
control, cada activitat 
tindrà la puntuació 
amb la que qualificarà. 
La qualificació màxima 
de la prova serà de 10 
punts. 

 
2.  Seguiment de 

l’avaluació contínua en 
el registre. 

 
3.  Competències clau 

(mínims exigibles). 
Les proves 
d’avaluació per 
competències seran 
sotmeses a una 
valoració qualitativa  

1. Elaborar conclusions en funció de les evidències 
recollides en un procés de recerca, identificar els 
supòsits que s’han assumit en deduir-les, i 
argumentar-les. 

Nivell 0 
No sap  identificar els trets 
característics dels 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 dels 
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 predir canvis 
que podrien produir-se en el futur. 
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DIMENSIÓ COMPETÈNCIA 
CONTINGUTS 

CLAU 
INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ NIVELLS D’ASSOLIMENT 

DE LA COMPETÈNCIA 

Objectes i 
sistemes 

tecnològics de 
la vida 

quotidiana 

7.   Utilitzar objectes 
tecnològics de 
la vida 
quotidiana amb 
el coneixement 
bàsic del seu 
funcionament, 
manteniment i 
accions a fer 
per minimitzar 
els riscos en la 
manipulació i en 
l’impacte 
mediambiental. 

2.   Model 
d’energia. 

 
17. Objectes 

tecnològics de 
la vida 
quotidiana. 

 
22. Corrent 

elèctric i 
efectes. 
Generació 
d’electricitat. 

 
27. Impactes 

mediambienta
ls de l’activitat 
humana. 
Recursos 
naturals. 

1.   Prova de control 
corresponent a la 
unitat. En la prova de 
control, cada activitat 
tindrà la puntuació 
amb la que qualificarà. 
La qualificació màxima 
de la prova serà de 10 
punts. 

 
2.  Seguiment de 

l’avaluació contínua en 
el registre. 

 
3.  Competències clau 

(mínims exigibles). 
Les proves 
d’avaluació per 
competències seran 
sotmeses a una 
valoració qualitativa  

10. Identificar el consum elèctric d’aparells d’ús habitual. 
Calcular el consum elèctric a l’àmbit domèstic i 
plantejar propostes per al seu estalvi. 

 
11.Argumentar, amb criteris ambientals, l’ús que es fa 

de diferents fonts d’energia per a determinades 
aplicacions. 

Nivell 0 
No sap utilitzar amb seguretat 
aparells domèstics, ni fer-ne el 
manteniment proposat pel fabricant, ni 
aplica les accions per minimitzar-ne 
l’impacte mediambiental ni relaciona 
els components de l’aparell amb la 
seva funció, utilitzant un llenguatge 
quotidià. 
 
Nivell 1 
Utilitza amb seguretat aparells 
domèstics, en fa  el manteniment 
proposat pel fabricant, aplica les 
accions per minimitzar-ne l’impacte 
mediambiental i relaciona els 
components de l’aparell amb la seva 
funció, utilitzant un llenguatge 
quotidià. 
 
Nivell 2 
Raona les recomanacions del 
fabricant, justifica les accions per 
minimitzar  l’impacte mediambiental 
d’un aparell, relaciona l’estructura 
amb el funcionament de l’aparell 
usant una terminologia tècnica. 
 
Nivell 3 
Aplica criteris científics i tecnològics 
en relació amb les recomanacions del 
fabricant dels aparells d’ús domèstic, 
argumenta les possibles accions de 
minimització de l’impacte 
mediambiental, relaciona components 
i funció amb terminologia i simbologia 
tècniques. 
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DIMENSIÓ COMPETÈNCIA 
CONTINGUTS 

CLAU 
INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ NIVELLS D’ASSOLIMENT 

DE LA COMPETÈNCIA 

Objectes i 
sistemes 

tecnològics de 
la vida 

quotidiana 

8.   Analitzar 
sistemes 
tecnològics 
d’abast 
industrial, 
avaluar-ne els 
avantatges 
personals i 
socials, així com 
l’impacte en la 
salubritat i el 
medi ambient. 

2.   Model 
d’energia. 

 
17. Objectes 

tecnològics de 
la vida 
quotidiana. 

 
22. Corrent 

elèctric i 
efectes. 
Generació 
d’electricitat. 

1.   Prova de control 
corresponent a la 
unitat. En la prova de 
control, cada activitat 
tindrà la puntuació 
amb la que qualificarà. 
La qualificació màxima 
de la prova serà de 10 
punts. 

 
2.  Seguiment de 

l’avaluació contínua en 
el registre. 

 
3.  Competències clau 

(mínims exigibles). 
Les proves 
d’avaluació per 
competències seran 
sotmeses a una 
valoració qualitativa  

11.Argumentar, amb criteris ambientals, l’ús que es fa 
de diferents fonts d’energia per a determinades 
aplicacions 

Nivell 0 
No sap identificar la transformació 
més important que es produeix en un 
sistema tecnològic mitjançant 
l’observació dels components del 
sistema, així com les millores de la 
qualitat de vida que aporta i els 
efectes mediambientals que provoca. 
 
Nivell 1 
Identifica  la transformació més 
important que es produeix en un 
sistema tecnològic mitjançant 
l’observació dels components del 
sistema, així com les millores de la 
qualitat de vida que aporta i els 
efectes mediambientals que provoca. 
 
Nivell 2 
Relaciona l’acció dels components 
essencials del sistema utilitzant la 
terminologia tècnica, 
l’esquematització i la simbologia, i 
contraposa  justificadament la 
necessitat de determinats sistemes 
tecnològics amb els seus efectes en 
el medi. 
 
Nivell 3 
Relaciona l’acció del conjunt dels 
components del sistema utilitzant la 
terminologia adequada, 
l’esquematització i la simbologia; 
argumenta i contrasta evidències 
sobre la necessitat dels sistemes 
tecnològics i les seves repercussions 
negatives. 

 


