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“La ciència progressa millor quan les 
observacions ens obliguen a alterar les 
nostres preconcepcions” 

Vera Cooper Rubin



La química es considera una ciència central, 
ja que la majoria dels científics han 
d'estudiar les substàncies químiques en 
algun moment dels seus estudis o 
investigacions. Per exemple, els biòlegs 
estudien totes les substàncies químiques 
relacionades amb els organismes vius, 
mentre que els geòlegs i els ecologistes 
investiguen les substàncies químiques i els 
compostos que es troben en els sòls, roques 
i minerals. Fins i tot els astrofísics han 
d'investigar les composicions químiques de 
planetes, estrelles i llunes. Amb tantes 
ramificacions, la química és una matèria que 
no voldràs perdre't si t'interessa estudiar una 
carrera científica. 



Comprendre el món que t'envolta

Estar més informat sobre el que compres 

Entendre millor la cuina 

Trobar feina 

Comprendre millor la física i la biologia

Treballar amb les mans

Divertir-te

Entendre les notícies 

Crear un món millor 

Algunes raons per estudiar química



● Matèria de la modalitat de ciències 
i tecnologia

● 140h per curs, 4h setmanals + 
pràctiques (fora horari lectiu)

La física al currículum de batxillerat.



● Competències específiques:

● Indagació i experimentació.
Capacitat de portar a terme una investigació en el context de la ciència escolar.

● Comprensió de la naturalesa de la ciència.
Comprensió epistemològica de la naturalesa de la ciència i de la construcció del 
coneixement científic.

● Comprensió i capacitat per actuar en el món físic.
Adquisició dels conceptes fonamentals, dels models i dels principis de la física i 
dominar en un cert grau els mètodes i tècniques propis de la matèria.

La física al currículum de batxillerat.



● Contribució competències generals:

● Competència comunicativa.
Descriure fets i fenòmens, explicar-los i exposar-los, justificar-los i argumentar-los utilitzant els models 
científics existents així com elaborar informes de tipus científic.

● Competència en recerca.
Resoldre problemes i/o comprovar/refutar hipòtesis a través de la investigació científica.

● Competència en gestió i tractament de la informació.
Obtenir informació de temes relacionats amb la física a través de diferents fonts.

● Competència digital.
Capacitar tècnicament sobre el funcionament i ús d’instrumentació de laboratori i programes de 
modelització de fenòmens, simulació, fulls de càlcul, etc.

● Competència personal i interpersonal.
Capacitar pel treball col·laboratiu i adquirir un hàbit de treball científic.

● Competència en el coneixement i interacció amb el món.
Adquirir un pensament crític respecte l’activitat científica i el seu paper en la societat.

La física al currículum de batxillerat.



Primer curs. Estructura dels continguts.
● Els orígens del model atomicomolecular de la matèria

● Objectius i mètodes de la química com a ciència.
● Valoració de les evidències experimentals que van permetre l’establiment de la 

teoria atomicomolecular de la matèria.
● Introducció a la nomenclatura i formulació

● Substàncies simples i dels compostos: òxids, hidrurs, hidròxids, àcids i sals.
● Els gasos, líquids i solucions
● Un model per als àtoms
● L’enllaç entre àtoms i entre molècules i l’estructura dels materials
● El món de la química orgànica
● Les reaccions químiques
● Definició de massa atòmica relativa, massa molecular relativa i massa fórmula 

relativa. Utilitat dels conceptes de quantitat de substància, de mol i de massa molar.
● Càlculs amb magnituds molars i amb magnituds atòmiques i moleculars.



Segon curs. Estructura dels continguts.

● La radiació, els àtoms i les molècules. Descripció d’alguns dels mètodes 
actuals emprats per l’anàlisi de substàncies:.

● Descripció d’alguns dels mètodes actuals emprats per l’anàlisi de 
substàncies:

● Relació entre la temperatura i l’energia cinètica mitjana de les molècules 
d’un gas

● Els canvis d’energia en les reaccions químiques
● Importància de l’aspecte energètic de les reaccions químiques

● L’equilibri de fases i l’equilibri químic
● Els equilibris químics iònics. 
● Espontaneïtat i velocitat de les reaccions químiques.



Pràctiques de laboratori

Una de les Finalitats de l’ensenyament de les ciències és 
l’adquisició de procediments i habilitats científiques des de 
les més bàsiques fins a les més complexes. Les activitats 
experimentals són part inherent de la química. Per aquesta 
raó s’inclouen com a activitat obligatòria en tots els 
apartats de continguts diferents treballs pràctics, que tenen 
un paper fonamental en l’elaboració dels models. 



La química després del batxillerat

Batxillerat

Ciències biomèdiques

Enginyeries tècniques i 
superiors

Ciències pures

Anàlisi i laboratori

Sanitat

Agricultura

Salut i esport

Activitats a la natura

Estètica i perruqueria

Alimentació, cuina

Restauració obres d’art 

Grau superior

Grau universitari


