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CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL CURS 2020-2021 

 
Departament de Ciències naturals 

 

Adjunteu els criteris d’avaluació de la vostra matèria i del curs en qüestió que apareixen en el 
Decret 187/2015 DOGC núm. 6945.(ESO)/ decret 142/2008 núm 5183 

 
(A cada full no pot aparèixer més d’un curs) 

 
Biologia i geologia 1r ESO 

1. Plantejar preguntes que possibilitin la descripció d’un fenomen o d’un ésser viu, a partir 
de l’observació sistemàtica i la identificació de variables. 
 
2. Elaborar informes sobre el treball realitzat, fent servir amb precisió el vocabulari 
pertinent. 
 
3. Posicionar el Sol, la Terra i la Lluna per explicar el dia i la nit, les estacions, la durada del 
dia al llarg de l’any, les fases lunars, els eclipsis i la longitud de les ombres. 
 
4. Reconèixer les característiques de l’atmosfera i les propietats de l’aire. 
 
5. Explicar amb idees científiques senzilles alguns fenòmens meteorològics a partir de 
registres de dades meteorològiques. 
 
6. Argumentar amb criteris fonamentats científicament la necessitat de fer un ús sostenible 
de l’aigua, del sòl i de tot tipus de materials tant per al consum personal com en la 
indústria i l’agricultura. 
 
7. Identificar i descriure els principals tipus de roques, en particular les de l’entorn proper, i 
proposar hipòtesis sobre el seu origen i els canvis soferts al llarg del temps. 
 
8. Interpretar les característiques del relleu o de les roques a partir de la interacció entre els 
processos geodinàmics interns i externs. 
 
9. Justificar què és un ésser viu a partir d’observacions directes i indirectes de cadascuna 
de les característiques dels éssers vius (es nodreixen, es relacionen, es reprodueixen i 
estan formats per cèl·lules). 
 
10. Identificar, a partir de l’observació directa o indirecta, organismes o el grup al qual 
pertanyen, utilitzant claus dicotòmiques senzilles. 
 
11. Descriure les característiques generals dels grans grups taxonòmics i explicar-ne la 
importància en el conjunt d’éssers vius. 
 
12. Identificar a partir de preparacions microscòpiques, fotografies i diagrames, algunes 
característiques de la cèl·lula, relacionant la diversitat de formes i mides amb les 
funcions que realitzen. 
 
13. Aportar evidències (experimentals o bé simulades) que provin que un organisme 
determinat és autòtrof o heteròtrof. 
 
14. Identificar el tipus de reproducció (sexual o asexual) d’un organisme a partir de les 
característiques del seu cicle biològic. 
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Física i química 2n ESO 
 
1. Plantejar preguntes investigables, 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-ne els procediments i 
les raons aportades. 
 
3. Descriure materials de diferent tipus (minerals, roques, metalls, aire, aigua) 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. Interpretar observacions d’alguns canvis en els materials a partir d’imaginar la matèria 
formada per partícules. Justificar d’acord amb les observacions realitzades la idoneïtat 
del model interpretatiu. 
 
5. Dissenyar i realitzar la separació dels components d’una mescla senzilla, i relacionar les 
tècniques aplicades amb els mètodes de separació de mescles utilitzats en contextos 
quotidians o industrials, com per exemple la cuina o el reciclatge de materials. 
 
6. Valorar la utilitat de les màquines simples en la transformació d’un moviment i la reducció 
de la força aplicada necessària. 
 
7. Reconèixer la força gravitatòria com a responsable del pes i dels moviments dels astres. 
 
8. Identificar el paper de les forces com a causa dels canvis en l’estat de moviment i les 
deformacions i relacionar-ho amb situacions de la vida quotidiana. 
 
9. Establir la velocitat d’un cos com la relació entre el desplaçament i el temps emprat. 
 
10. Diferenciar entre velocitat mitjana i instantània a partir de gràfiques espai-temps i 
velocitat-temps i deduir el valor de l’acceleració. 
 
11. Interpretar fenòmens en termes de transferència d’energia en forma de treball, calor o 
ones, mostrant que s’ha conservat, si el sistema és tancat, al mateix temps que s’ha 
degradat. Utilitzar aquest coneixement per argumentar la importància d’estalviar l’energia 
en la nostra societat. 
 
12. Analitzar la incidència d’algunes actuacions individuals i col·lectives amb relació al 
consum d’energia i a possibles impactes de l’activitat humana en algun medi o indret 
concret. Elaborar propostes d’actuació alternatives que siguin coherents amb l’anàlisi 
feta. 
 
13. Argumentar, amb criteris ambientals, l’ús que es fa de diferents fonts d’energia per a 
determinades aplicacions. 
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Biologia i geologia 3r ESO 
 
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. 
 
2. Argumentar el punt de vista propi sobre temes sociocientífics controvertits a partir de 
llegir críticament documents sobre recerques fetes per altres per poder valorar els 
procediments i les raons aportades. 
 
3. Interpretar el funcionament del cos humà des d’una visió sistèmica, reconeixent les 
relacions entre els diferents aparells i sistemes. 
 
4. Explicar els processos que es donen en la funció de nutrició, relacionant-los amb els 
aparells i sistemes corresponents, amb l’intercanvi de matèria i energia amb el medi i 
amb la funció de cada nutrient. 
 
5. Justificar la importància de l’alimentació equilibrada fent referència a la necessitat de 
nutrients de les cèl·lules i la relació de les dietes amb la salut, mitjançant exemples 
pràctics. 
 
6. Diferenciar malalties infeccioses i no infeccioses i explicar-ne les causes, la prevenció i el 
tractament de les més comunes. 
 
7. Valorar la importància del funcionament correcte dels sistemes nerviós, endocrí i 
immunitari per a l’equilibri del cos, relacionant-ho amb la capacitat de les persones de 
captar i respondre als estímuls del medi. 
 
8. Descriure els processos implicats en la funció de relació identificant els òrgans i les 
estructures que participen en cada procés. 
 
9. Relacionar el funcionament dels ossos i els músculs amb els factors de risc que poden 
afectar l’aparell locomotor. 
 
10. Explicar el funcionament dels òrgans sexuals, relacionar el cicle menstrual amb l’ovulació 
i el període fèrtil, i valorar l’eficàcia dels mètodes per controlar la natalitat. Diferenciar 
entre mètodes anticonceptius i mètodes de prevenció de les malalties de transmissió 
sexual. 
 
11. Utilitzar arguments relacionats amb el funcionament del cos humà per justificar el risc del 
tabac, l’alcohol i altres drogues. Valorar la importància de la higiene personal i els hàbits 
saludables com l’alimentació variada i equilibrada, l’exercici físic i el descans per al 
benestar i el bon desenvolupament personal. 
 
12. Identificar el paper dels productors en els ecosistemes com a reguladors de l’energia 
disponible per a tots els altres nivells tròfics a partir de l’anàlisi d’una situació problema. 
Justificar la funció dels components biòtics i abiòtics d’un ecosistema proper i valorar la 
seva diversitat. 
 
13. Identificar i valorar alguns riscos derivats dels processos geològics interns i externs i la 
seva relació amb algunes activitats humanes. 
 
14. Cercar informació, avaluar-la críticament i prendre decisions justificades sobre alguns 
efectes de l’activitat humana en el medi: contaminació, desertificació, afebliment de la 
capa d’ozó i producció i gestió dels residus. 
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Física i química 3r ESO 
 
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. 
 

2. Argumentar el punt de vista propi sobre temes sociocientífics controvertits a partir de llegir 
críticament documents sobre recerques fetes per altres per poder valorar els procediments i 
les raons aportades. 

 
3. Identificar materials d’ús habitual en el nostre entorn, i distingir si es tracten d’elements, 

compostos o mescles a partir de dissenyar processos per obtenir evidències experimentals. 
 

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. 
 

5. Identificar canvis químics en l’entorn quotidià i en el cos humà, i justificar-los a partir 
d’evidències observades experimentalment. Cercar informació, avaluar-la críticament i 
prendre decisions justificades sobre l’ús que fem dels materials en l’entorn proper. 

 
 

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

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. 

 
8. Interpretar fenòmens d’interacció elèctrica utilitzant el model atòmic de la matèria i el 

concepte de càrrega elèctrica. Classificar substàncies en funció de criteris de conductivitat 
elèctrica. Explicar el funcionament d’una pila química i identificar l’electròlisi com un canvi 
químic. 

 
 

9. Relacionar el magnetisme i el corrent elèctric i aplicar aquests coneixements per interpretar 
experiències i el funcionament d’aparells tecnològics en els quals intervingui el magnetisme o 
l’electromagnetisme. 
 

10. Argumentar, amb criteris ambientals, l’ús que es fa de diferents fonts d’energia per a 
determinades aplicacions. 
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Biologia i geologia 4t ESO 
 
1. Planificar i dur a terme una recerca experimental per resoldre problemes científics 
senzills, que comportin la realització de totes les fases del procés d’investigació i 
comunicar el procés i els resultats mitjançant un informe escrit i una presentació. 
 
2. Interpretar registres del passat, evidències i representacions de l’espai i el temps d’acord 
amb el coneixement dels processos que originen els canvis a la Terra i la vida, 
reconstruint de manera elemental la història d’un territori. 
 
3. Justificar alguns fenòmens geològics associats als moviments de la litosfera i relacionarlos 
amb la seva posició en el mapa. 
 
4. Relacionar els riscos naturals que es deriven de la presència i interacció d’activitats 
humanes amb processos naturals i justificar les mesures i actituds de prevenció 
adequades. 
 
5. Comparar els diferents tipus de cèl·lula i reconèixer les funcions dels orgànuls cel·lulars i 
la relació entre morfologia i funció. 
 
6. Reconèixer les característiques bàsiques del cicle cel·lular i descriure el procés de la 
reproducció cel·lular, identificant les diferències i similituds bàsiques entre la mitosi i la 
meiosi per interpretar el seu significat biològic. 
 
7. Interpretar la transmissió d’alguns caràcters hereditaris, incloent-hi certes malalties, 
mitjançant mecanismes genètics. 
 
8. Relacionar alguns mètodes d’enginyeria genètica amb les seves bases científiques. 
Valorar les implicacions ètiques d’algunes d’aquestes tècniques. 
 
9. Identificar evidències de l’evolució de les espècies i interpretar-les mitjançant teories 
evolutives per argumentar alguns processos que la fan possible. 
 
10. Relacionar la variabilitat genètica, l’adaptació i la selecció natural. 
 
11. Relacionar la replicació de l’ADN amb la conservació de la informació genètica i amb el 
concepte de gen. 
 
12. Relacionar les transferències de matèria i energia en un ecosistema amb la gestió 
sostenible d’alguns recursos. 
 
13. Relacionar els efectes que provoquen les activitats humanes, les activitats professionals 
o productives, amb la dinàmica dels diferents sistemes de la Terra i argumentar les 
mesures d’estalvi i de reducció d’impactes mediambientals adequades en cada cas. 
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Física i química 4t ESO 
 
1. Identificar els trets característics dels processos implicats en l’elaboració i validació del 
coneixement científic, a partir de casos històrics i de l’anàlisi de publicacions de temàtica 
científica. 
2. Planificar i dur a terme una recerca experimental per resoldre problemes científics 
senzills, que comportin la realització de totes les fases del procés d’investigació i 
comunicar el procés i els resultats mitjançant un informe escrit i una presentació en 
públic. 
3. Realitzar i interpretar representacions gràfiques de processos químics o físics a partir de 
taules de dades i de les lleis o principis involucrats. 
4. Justificar el caràcter relatiu del moviment i la necessitat d’un sistema de referència i de 
vectors per descriure’l adequadament, i aplicar-ho a la representació dels diversos tipus 
de desplaçament. 
5. Descriure de forma qualitativa les característiques principals (posició, velocitat i 
acceleració) de diversos tipus de moviment a partir de l’anàlisi de les gràfiques. 
6. Resoldre problemes de moviments rectilinis i circulars, utilitzant una representació 
esquemàtica amb les magnituds vectorials implicades expressant els resultats en unitats 
del SI. 
7. Elaborar i interpretar gràfiques que relacionin les variables del moviment partint 
d’experiències de laboratori o d’aplicacions virtuals interactives i relacionar els resultats 
obtinguts amb les equacions matemàtiques que vinculen aquestes variables. 
8. Utilitzar les lleis de Newton per justificar, en casos quotidians, la relació entre les forces 
que actuen sobre un cos i les característiques del seu moviment, incloent-hi el cas de 
l’equilibri. 
9. Interpretar de forma senzilla els moviments dels astres i de les naus espacials, així com 
alguns dels problemes que comporten. 
10. Reconèixer que calor i treball són dues formes de transferència d’energia, identificant les 
situacions en què es produeixen. 
11. Relacionar els conceptes de treball i potència en la resolució de problemes en contextos 
reals expressant els resultats en unitats del SI o altres d’ús comú. 
12. Relacionar la calor amb els efectes que produeix en els cossos: variació de temperatura, 
canvis d’estat i dilatació. 
13. Interpretar diversos fenòmens com a resultat de la transferència d’energia mitjançant 
ones. Analitzar i interpretar les característiques i la propagació del so i la llum, a partir de 
l’experimentació o amb programes informàtics o aplicacions per a dispositius mòbils. 
14. Interpretar algunes evidències de la distribució dels electrons en nivells energètics dins 
de l’àtom. Argumentar la relació entre aquesta distribució i l’organització dels elements 
en la taula periòdica. Relacionar algunes propietats de les substàncies amb la seva 
estructura i les característiques dels seus enllaços. 
15. Representar l’estructura d’algunes substàncies orgàniques d’interès quotidià i relacionar-les 
amb les seves propietats. 
16. Relacionar la capacitat de l’àtom de carboni per formar enllaços amb la gran quantitat de 
compostos que l’inclouen i la seva importància en la química de la vida. Identificar els 
hidrocarburs com a recurs energètic i els problemes ambientals relacionats amb el seu 
ús. 
17. Interpretar reaccions químiques tenint en compte els aspectes materials, energètics i 
cinètics i ser capaç d’aplicar-los a l’anàlisi d’alguns processos químics naturals o 
industrials d’importància a la vida quotidiana. Saber realitzar càlculs de quantitats de 
substància senzills a partir d’equacions químiques. 
18. Reconèixer el pH com a indicador ambiental i identificar i mesurar la fortalesa d’àcids i 
bases en assajos de laboratori. 
 
 



 
Criteris d’avaluació  

 
 
 

Curs 2020 - 2021 

 

 

CMC 1r BATXILLERAT 
 
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 identificarles. 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 i l’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. Reconèixer els canvis generats per les tecnologies de la informació i la comunicació en àmbits 
científics, polítics, socials i culturals, prenent en consideració els riscos que afecten la vida 
quotidiana dels individus. Valorar i aplicar alguns hàbits i tècniques que garanteixin la seguretat 
de les dades i la privacitat de la informació continguda als ordinadors.  
 
9. 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. 
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Biologia 1r BATXILLERAT 
 
1. Mostrar actituds associades al treball científic, com la curiositat en la recerca d’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. 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.  
 
5. Analitzar les bases moleculars de l’herència i de l’expressió dels gens i descriure els 
mecanismes de transmissió dels caràcters hereditaris d’acord amb el model d’herència, aplicant-
ho a la resolució de problemes de monohibridisme i herència lligada al sexe.  
 
6. Reconèixer la composició i l’estructura dels àcids nucleics i de les proteïnes (posant 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.  
 
7. Realitzar experiències de laboratori tot quantificant la influència de diversos factors sobre 
l’activitat enzimàtica. Elaborar i interpretar els gràfics resultants de l’experiència.  
 
8. 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 la 
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.  
 
9. 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. 
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Física 1r BATXILLERAT 
 
1. Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics utilitzant els mètodes i tècniques propis 
del treball científic. 
  
2. Utilitzar tant l’instrumental bàsic d’un laboratori de física com els sistemes informatitzats 
d’anàlisi i captació de dades. 
 
 3. Obtenir i analitzar informació sobre fenòmens explicables a través de la física, així com saber 
argumentar i comunicar sobre aquests fenòmens.  
 
4. Comprendre la naturalesa de la ciència com a activitat humana, així com el poder i les 
limitacions del coneixement científic.  
 
5. Utilitzar el model de raig de llum i el model d’ones per tal d’explicar els fenòmens associats al 
comportament de la llum i la seva interacció amb la matèria i el funcionament dels aparells òptics 
senzills, així com l’ull humà.  
 
6. 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.  
 
7. Analitzar moviments, mesurar posicions i velocitats, descriure mitjançant taules, gràfics i 
equacions, analitzar els resultats i considerar les implicacions d’aquests resultats.  
 
8. Identificar les forces que actuen sobre els cossos com a resultat d’interaccions entre ells i 
relacionar-les amb el seu moviment. Analitzar, també de manera experimental, la dinàmica de 
cossos en situacions amb equilibri de forces o sense.  
 
9. Aplicar el teorema de l’impuls i el principi de conservació de la quantitat de moviment per 
explicar situacions dinàmiques quotidianes.  
 
10. 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.  
 
11. Aplicar l’anàlisi energètica a sistemes rellevants per tal de relacionar els processos estudiats 
amb les seves implicacions tecnològiques, mediambientals i econòmiques.  
 
12. Dissenyar i construir circuits senzills de corrent continu i mesurar i calcular els valors de les 
principals magnituds elèctriques. Comprendre el funcionament dels sensors que transformen una 
magnitud en un senyal elèctric. 
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Química 1r BATXILLERAT 
 
1. Analitzar i resoldre situacions-problema en què intervenen fenòmens químics, utilitzant els 
mètodes i les tècniques propis del treball científic. 
  
2. 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.  
 
3. Analitzar la descripció d’una investigació experimental, treure conclusions de les dades 
presentades i argumentar sobre les conclusions.  
 
4. Interpretar les lleis experimentals de la química i la hipòtesi d’Avogadro mitjançant el model 
atòmico-molecular de la matèria.  
 
5. 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. 
  
6. Aplicar el concepte de quantitat de substància per calcular magnituds molars, de concentració 
de solucions, de determinació de fórmules empíriques i moleculars, i calcular la quantitat de 
reactius o de productes en una reacció, emprant, quan calgui, el concepte de reactiu limitant. 
 
7. Usar el model cinètico-molecular per interpretar el comportament dels gasos ideals, justificar 
aquest model a partir de les evidències experimentals i valorar-ne les seves limitacions.  
 
8. Dissenyar i realitzar amb autonomia activitats pràctiques, com són ara la preparació d’una 
solució líquida d’una determinada concentració i l’anàlisi senzilla d’un producte d’ús habitual 
mitjançant una valoració àcid-base o redox.  
 
9. Justificar l’evolució històrica dels models en relació amb les evidències experimentals 
disponibles, valorant el seu caràcter temptatiu, i relacionar les propietats físiques de les 
substàncies amb el tipus d’estructura i enllaç químic.  
 
10. 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.  
 
11. Interpretar a nivell atòmico-molecular les reaccions àcid-base, de precipitació i redox, 
representar-les mitjançant diagrames i equacions químiques, fer càlculs en exemples d’interès 
pràctic. Interpretar les dades d’una investigació sobre l’efecte de la concentració i la temperatura 
en la velocitat d’una reacció.  
 
12. Analitzar com els diferents camps de la química col·laboren en processos industrials rellevants 
i en la solució d’alguns problemes mediambientals. 
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Biologia 2n BATXILLERAT 
 
1. Mostrar actituds associades al treball científic, com la recerca d’informació, la capacitat crítica, 
la necessitat de verificació dels fets, el qüestionament d’allò que sembla obvi i l’actitud oberta a 
noves idees, el treball en equip, l’aplicació i comunicació dels coneixements, amb l’ajut de 
tecnologies de la informació i la comunicació, en relació amb la salut i la malaltia, així com a 
l’origen i el manteniment de la biodiversitat. 
 
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 tenint en compte les característiques del treball científic: 
plantejar de manera precisa el problema, formular hipòtesis contrastables, dissenyar i realitzar 
experiències i anàlisis i comunicar resultats.  
 
4. Valorar i argumentar críticament sobre el binomi salut-malaltia, així com sobre alguns dels 
problemes ambientals en les seves causes, processos i conseqüències. 
 
 5. 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.  
 
6. Explicar el significat biològic de la respiració cel·lular, el destí dels seus substrats i el paper de 
l’oxigen en el procés respiratori aeròbic i localitzar les estructures cel·lulars on es desenvolupen 
les diferents rutes metabòliques. Resoldre problemes sobre catabolisme, anabolisme i balanç 
energètic.  
 
7. Explicar les característiques que defineixen els microorganismes, destacant-ne el paper en els 
cicles biogeoquímics, en la indústria alimentària, farmacèutica i en la millora del medi ambient, i 
analitzar el poder patogen què poden tenir en els éssers vius.  
 
8. Analitzar els mecanismes de defensa que desenvolupen els éssers vius davant la presència d’un 
antigen, deduint a partir d’aquests coneixements com es pot incidir per reforçar i estimular les 
defenses naturals. Conèixer els processos desencadenants de les malalties infeccioses més 
freqüents i que produeixen taxes elevades de mortalitat en la societat actual, així com valorar la 
prevenció com a pauta de conducta eficaç davant la propagació de la malaltia.  
 
9. Comprendre la visió explicativa de la biodiversitat que ofereix el procés d’evolució dels éssers 
vius. Aplicar els mecanismes d’evolució per explicar situacions concretes i resoldre problemes 
aplicant el model d’herència (monohibridisme, dihibridisme en casos d’herència autosòmica i 
lligada al sexe), interpretant la recombinació genètica. 10. Caracteritzar les fases de la fotosíntesi 
i considerar la seva importància per la vida a la Terra. Cercar informació sobre formes de la vida 
en ecosistemes afòtics. Relacionar i comparar la complexitat de les xarxes tròfiques amb 
l’estabilitat i maduresa de diversos ecosistemes i valorar l’impacte dels seus desequilibris. 
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Física 2n BATXILLERAT 
 
1. Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics utilitzant els mètodes i les tècniques 
propis del treball científic.  
 
2. Utilitzar tant l’instrumental bàsic d’un laboratori de física com els sistemes informatitzats 
d’anàlisi i captació de dades.  
 
3. Obtenir i analitzar informació sobre fenòmens explicables mitjançant la física, així com saber 
argumentar i comunicar sobre aquests fenòmens.  
 
4. Comprendre la naturalesa de la ciència com a activitat humana, i també el poder i les 
limitacions del coneixement científic.  
 
5. Utilitzar el model de moviment ondulatori per tal d’interpretar diferents fenòmens naturals i 
desenvolupaments tecnològics. Relacionar les magnituds de les ones sonores amb allò que es 
percep. Conèixer les maneres de mesurar la contaminació acústica i els mètodes per protegir-se’n. 
  
6. Explicar quantitativament algunes propietats de les ones com la reflexió i la refracció, 
gràficament les ones estacionàries i qualitativament les interferències, l’efecte Doppler i la 
difracció.  
 
7. Aplicar la teoria de la gravitació a l’estudi dinàmic de situacions senzilles interessants. Fer 
càlculs senzills a partir de dades experimentals o aconseguides per mitjà de vídeos o fotografies 
d’alguna magnitud astronòmica.  
 
8. Descriure processos nuclears mitjançant equacions nuclears i efectuar càlculs relacionats amb 
els temps de semidesintegració i amb l’energia involucrada, així com conèixer les aplicacions dels 
processos nuclears i valorar-ne les possibilitats, les dificultats i els riscos.  
 
9. Descriure l’origen i evolució de l’Univers com un sistema en expansió amb estructures a 
diferents escales i aportar arguments a favor d’aquest model. Conèixer el model estàndard, les 
interaccions com a intercanvi de partícules entre partícules, així com els sistemes que s’utilitzen 
en aquest tipus d’investigació.  
 
10. Identificar i reconèixer a partir dels sistemes i situacions en què la física clàssica deixa de ser 
aplicable, la necessitat de revisar conceptes com l’espai, el temps, les ones i les partícules.  
 
11. Aplicar els models bàsics de l’electromagnetisme per tal d’explicar els funcionament d’algunes 
màquines electromagnètiques, així com d’altres fenòmens d’interès.  
 
12. Justificar la utilitat del concepte de camp elèctric per superar el d’interacció a distància. Saber 
representar gràficament els camps elèctrics, així com fer càlculs de camps en situacions senzilles. 
Utilitzar els conceptes de camp elèctric i camp magnètic per tal d’explicar algunes aplicacions 
d’interès. 
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Química 2n BATXILLERAT 
1. Analitzar i resoldre situacions-problema en què intervenen fenòmens químics, utilitzant els 
mètodes i les tècniques propis del treball científic.  
 
2. Interpretar la informació sobre sistemes i processos químics presentada en forma de gràics, 
diagrames, fórmules químiques i equacions i utilitzar aquestes formes de representació per 
explicar fets químics i per abordar la resolució de problemes.  
 
3. Justiicar els models químics a partir d’evidències experimentals, i aplicar-los per interpretar 
fenòmens químics en diferents contextos.  
 
4. Analitzar la descripció d’una investigació experimental i del mètode emprat, treure conclusions 
de les dades presentades i argumentar sobre les conclusions. 
 
 5. Aplicar el model quàntic de l’àtom per explicar les variacions periòdiques d’algunes de les 
seves propietats. Predir la geometria de molècules senzilles mitjançant la teoria de repulsió de 
parells d’electrons. Relacionar les propietats i l’estructura dels polímers. 
 
6. Aplicar el model cineticomolecular per explicar la relació entre la temperatura i l’energia cinètica 
mitjana de les molècules d’un gas i saber realitzar prediccions a partir d’aquest model.  
 
7. Explicar el signiicat de l’energia interna i l’entalpia d’una substància. Determinar 
experimentalment i identiicar la calor de reacció com la variació d’energia interna o la variació 
d’entalpia d’un sistema reaccionant segons les condicions en què té lloc la reacció, i aplicar la llei 
de Hess a la determinació indirecta d’entalpies de reacció. Valorar les implicacions que els 
aspectes energètics d’un procés químic tenen en la salut, l’economia i el medi ambient.  
 
8. Relacionar qualitativament l’energia d’un enllaç amb paràmetres com la grandària dels àtoms, 
la polaritat de l’enllaç i el tipus d’enllaç (simple, doble o triple). Calcular l’entalpia estàndard d’una 
reacció a partir de les entalpies de formació i a partir de les entalpies d’enllaç. Relacionar 
qualitativament el valor de l’energia reticular d’un sòlid iònic amb factors com la càrrega iònica i la 
grandària dels ions.  
 
9. Aplicar el concepte d’equilibri químic per predir el sentit en què evoluciona un sistema químic i 
les concentracions d’equilibri. Predir el sentit en què evoluciona quan es varien les condicions de 
concentració, pressió i temperatura i conèixer algunes aplicacions que té en la vida quotidiana i en 
els processos industrials. 
 
 10. Classificar diferents espècies químiques com a àcides, bàsiques o neutres aplicant la teoria de 
Brönsted-Lowry, calcular el valor de pH en solucions d’àcids forts i febles, i en solucions de bases 
fortes i febles, i aplicar les tècniques volumètriques per determinar la quantitat d’una substància 
bàsica o àcida en una mostra. Predir la formació d’un precipitat a partir del coneixement de la 
Kps. Explicar la importància d’aquestes reaccions i les aplicacions pràctiques.  
 
11. Predir l’espontaneïtat d’un procés químic a partir del càlcul de la variació total d’entropia i de 
la variació d’entalpia lliure del sistema. Dissenyar una investigació per determinar la inluència de 
la concentració i de la temperatura en la velocitat d’una reacció i interpretar l’efecte d’aquests 
factors mitjançant el model de col·lisions i el model de l’estat de transició. 
 
12. Conèixer algunes de les aplicacions de les reaccions redox com la prevenció de la corrosió, la 
fabricació de piles i l’electròlisi i realitzar càlculs sobre aquests processos. Predir la FEM d’una pila i 
l’espontaneïtat de la reacció química a partir de taules de potencials d’elèctrode estàndard i 
relacionar la FEM amb l’entalpia lliure de la reacció. 

 


