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Nom matèria, curs i seminari 
FÍSICA I QUÍMICA – 3r ESO – Seminari de Física i Química 

Competències treballades durant el curs 
✔ Competència 1. Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels models, per 

comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals. Trimestres 1 – 2 – 3   

✔ Competència 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. Trimestres 1 – 2 – 3 

✔ Competència 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic. Trimestres 1 – 2 – 3  

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

Trimestres 1 – 2 – 3 

✔ Competència 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. Trimestre 3. 

Criteris i instruments d’avaluació trimestral 
% per dimensions, competències, ... 

Instruments d’avaluació generals o bé per competències o dimensions 

Competència Evidència Instrument d’avaluació % 

C1 – C5 – C6 – C8 

Respostes Qüestionaris cognitius 
60 

Exposició oral Escala de valoració (moda) 

Dossier Rúbrica 10 

C4 

Informes de 

laboratori 

Activitats digitals i 

mural de la Taula 

Periòdica 

Rúbrica 30 

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents 
Al llarg del curs s’aniran treballant les competències i sempre es podran millorar al tractar-se 

d’una avaluació contínua. Per aquest motiu, no hi haurà recuperacions trimestrals. 

Criteris d’avaluació final 

Per assolir les competències treballades durant el curs, l’alumne/a haurà de tenir una 

participació activa. En el cas que l’alumne/a no realitzi les activitats plantejades i no porti el 

material de manera reiterada, es considerarà que no ha assolit les competències. 

S’aprovarà la matèria en els següents supòsits: 

1. Si es superen tots els trimestres. 

2. Si en dos trimestres s’aconsegueix una qualificació de AS o superior. En aquest cas, amb un 

trimestre NA, la qualificació serà AS. 
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3. En el cas que l’avaluació final fos NA, es realitzaran activitats de recuperació al mes de juny 

per tal de poder assolir una qualificació de AS. 

Aquestes activitats, en funció de les dificultats d’aprenentatge de l’alumne, podran ser: 

- Respostes a un qüestionari cognitiu 

- Presentació dels informes de pràctiques corregits 

- Presentació del dossier del curs i/o trimestre corresponent 

Criteris de recuperació de cursos anteriors 
L’alumne que superi les competències de 3r tindrà superades les mateixes competències de 

2n. En cas contrari l’alumne haurà de presentar-se a les activitats de recuperació al mes de 

juny per tal de poder assolir una qualificació de AS en els cursos de 2n i 3r. Aquestes activitats 

seran adaptades a les competències no superades i/o a les dificultats d’aprenentatge de 

l’alumne. 

Observacions (si cal) 
 

 

 

 


