
DEPARTAMENT FÍSICA I QUÍMICA 
Institut Joan Guinjoan i Gispert 

 

CURS CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL ORDINÀRIA ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ I MILLORA 

2 ESO La nota final, serà el valor més alt entre: 
- mitjana primera i segona avaluació 
- mitjana primera, segona i tercera avaluació 
 
Per a l’alumnat que no va superar la primera avaluació: 
50% Aplicar el mètode científic per resoldre qüestions senzilles de l’entorn proper. 
10% Reconèixer les principals unitats fonamentals del Sistema Internacional d’Unitats. 
35% Descriure els estats físics de la matèria utilitzant el model cineticomolecular i reconèixer els 
canvis d’estat,  punt de fusió i punt d’ebullició. 
5% Reconèixer la densitat com la massa d’una unitat de volum. 
 
Per a l’alumnat que no va superar la segona avaluació: 
20% Diferenciar en exemples reals mescles homogènies i heterogènies. 
30% Quantificar en massa: el solut,  dissolvent, dissolució i concentració d’una mescla homogènia. 
20% Descriure el moviment com a relatiu i classificar-lo segons la seva trajectòria. 
20% Utilitzar google.cat/maps per coneixer distàncies i temps transcorregut, i calcular velocitats. 
 
Per a tot l’alumnat, tercera avaluació: 
- Cal haver realitzat satisfactòriament, en els terminis establerts en cada cas, més de la meitat de les 
activitats proposades pel professor a la plataforma digital. 
- Les activitats no presentades es valoren amb 0. 
- Les activitats presentades es valoren entre 5 i 10 punts, en proporció a l’encert de cada alumne/a. 

L’alumnat que va assolir els continguts de la primera i/o 
segona avaluació en la corresponent primera 
convocatòria, manté la seva nota. L’alumnat amb la 
qualificació de “no-assoliment”, pot canviar la primera 
nota amb l’activitat de recuperació corresponent. 
 
Recuperació de la primera avaluació. Formulari de 
Google: https://forms.gle/w5wRS5eusSCBygMX6  
 
Recuperació de la segona avaluació. Formulari de 
Google: https://forms.gle/x9RgyrootiNmtaQF7 
 
Activitats de la tercera avaluació. No es realitzaran 
activitats específiques d’avaluació, la nota serà la mitjana 
aritmètica de les notes de les activitats proposades a la 
plataforma digital de cada grup. 

3 ESO La nota final, serà el valor més alt entre: 
- mitjana primera i segona avaluació 
- mitjana primera, segona i tercera avaluació 
 

L’alumnat que va assolir els continguts de la primera i/o 
segona avaluació en la corresponent primera 
convocatòria, manté la seva nota. L’alumnat amb la 
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Primera avaluació. Criteris generals d’avaluació: 
- Reconèixer les etapes del mètode científic en situacions contextualitzades 
- Saber què és el SI i quines són les seves magnituds bàsiques 
- Transformar les magnituds bàsiques en derivades, i les derivades en bàsiques 
- Reconèixer el material bàsic del laboratori 
- Realitzar correctament càlculs relacionats amb la densitat 
- Conèixer les escales principals de temperatura  
- Transformar les unitats de temperatura de ºC a K, i de K a ºC. 
- Conèixer les lleis del gasos 
- Saber calcular les variables de les lleis dels gasos en diferents situacions.  
 
Segona avaluació. Criteris generals d’avaluació: 
- Diferenciar entre element i compost 
- Conèixer els principals models atòmics i les seves característiques 
- Calcular quantitat de protons, neutrons i electrons de diferents àtoms o ions 

- Escriure la configuració electrònica d’un àtom  
- Entendre la Taula Periòdica segons els grups  i els períodes 
- Reconèixer els diferents grups d’elements a la Taula Periòdica 
- Saber què és un isòtop i les seves característiques 
- Realitzar càlculs bàsics sobre dissolucions 
- Explicar el tipus d’enllaç present en una molècula 
- Conèixer les propietats d’una molècula segons els tipus d’enllaços 

 
 
Per l’alumnat del grup de diversitat, 3r ESO A,  es consideraran els següents criteris d’avaluació, per 
la primera avaluació:  
- Reconèixer les etapes del mètode científic en situacions contextualitzades 
- Saber què és el SI i quines són les seves magnituds bàsiques 
- Transformar les magnituds bàsiques en derivades, i les derivades en bàsiques 
- Realitzar correctament càlculs relacionats amb la densitat 
Per la segona avaluació:  
- Explicar la teoria de Dalton i reconèixer la seva importància 
- Saber diferenciar les principals parts d’un àtom 
- Reconèixer les partícules subatòmiques en l’estructura de l’àtom 
- Saber comptar la quantitat de protons, neutrons i electrons d’àtoms senzills 
- Distingir entre cations i anions i reconèixer les seves característiques 

qualificació de “no-assoliment”, pot canviar la primera 
nota amb l’activitat de recuperació corresponent. 
 
Recuperació general de la primera avaluació. 
https://drive.google.com/open?id=1z3Pcpsv-nLsSFtFdM
Do84VkleagMecr0 
 
 
Recuperació general de la segona avaluació: 
https://drive.google.com/open?id=1z3Pcpsv-nLsSFtFdM
Do84VkleagMecr0 
 
 
Per l'alumnat del grup de diversitat, 3r ESO A,  la 
recuperació de les avaluacions serà de la següent manera: 
Primera avaluació: entregar el dossier amb TOTS els 
exercicis i qüestions resolts, dels quals el 50% han de 
tenir una resposta correcta o obtenir 5 punts en el total 
del dossier. Si es dóna aquesta situació, la qualificació 
del trimestre serà AS o superior. El dossier és: 
https://drive.google.com/open?id=1EAJuWPBEkpK9Jb
Wol7uA95SHRpOJd5hr. 
Segona avaluació: entregar el dossier amb TOTS els 
exercicis i qüestions resolts, dels quals el 50% han de 
tenir una resposta correcta o obtenir 5 punts en el total 
del dossier. Si es dóna aquesta situació, la qualificació 
del trimestre serà AS o superior. El dossier és: 
https://drive.google.com/open?id=1Q3-_V5-nfXjXabwl
MdlhT0M6DK4uOXRe 

 
. 

Activitats de la tercera avaluació. No es realitzaran 
activitats específiques d’avaluació, la nota serà la mitjana 
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- Entendre el funcionament de la Taula Periòdica 
- Distingir els elements entre metalls i no metalls 
- Anomenar les substàncies inorgàniques bàsiques amb nomenclatura sistemàtica 
- Conèixer les propietats dels compostos iònics, covalents i metàl·lics 

 
Per a tot l’alumnat, tercera avaluació: 
- Cal haver realitzat satisfactòriament, en els terminis establerts en cada cas, més de la meitat de les 
activitats proposades pel professor a la plataforma digital. 
- Les activitats no presentades es valoren amb 0. 

aritmètica de les notes de les activitats proposades a la 
plataforma digital de cada grup. 
 
Alumnes de 3r amb Física i Química de 2n pendent. 
Es considera que l’alumnat que aconsegueixi un 
assoliment satisfactori a la primera i segona avaluació de 
3r, ha superat el continguts de 2n d’ESO. 

4 ESO La nota final, serà el valor més alt entre: 
- mitjana primera i segona avaluació 
- mitjana primera, segona i tercera avaluació 
 
Primera avaluació. Criteris d’avaluació: 
- Saber reconèixer com s’aplica el mètode científic en experimentacions contextualizadas 
- Utilitzar correctament les unitats bàsiques del SI 
- Saber expressar els resultats experimentals amb error absolut i relatiu 
- Donar els resultats d’un experiment amb les correctes xifres significatives 
- Conèixer les parts i les característiques d’un informe científic 
- Diferenciar els diferents models atòmics i saber les característiques de cada un 
- Entendre l’origen i les característiques de les partícules subatòmiques 
- Calcular nombre de protons, electrons i neutrons d’un àtom 
- Escriure la configuració electrònica d’un àtom 

 
Segona avaluació. Criteris d’avaluació: 
- Conèixer la història de la Taula Periòdica 
- Situar un element a la Taula, segons el grup i el període 
- Entendre les propietats periòdiques dels elements 
- Saber explicar la regla de l’octet 
- Explicar l’enllaç iònic, covalent i metàl·lic en molècules 
- Reconèixer les unions intermoleculars en molècules 
- Anomenar molècules inorgàniques i orgàniques amb les nomenclatures bàsiques: Stock, tradicional, 
orgànica 
 

L’alumnat que va assolir els continguts de la primera i/o 
segona avaluació en la corresponent primera 
convocatòria, manté la seva nota. L’alumnat amb la 
qualificació de “no-assoliment”, pot canviar la primera 
nota amb l’activitat de recuperació corresponent. 
 
Recuperació de la primera avaluació. Formulari de 
Google: 
https://drive.google.com/open?id=10j925cL9JTYEk1mN
kvfeWZUhOgkUEUvnzyAGIcQ84bE 
 
Recuperació de la segona avaluació. Formulari de 
Google : 
https://drive.google.com/open?id=1IVyNHlZAD-5AjLB-
Voo6T2wxbCXCTuEaP6wz6b9Dpfs 
 
Activitats de la tercera avaluació. No es realitzaran 
activitats específiques d’avaluació, la nota serà la mitjana 
aritmètica de les notes de les activitats proposades a la 
plataforma digital de cada grup. 
 
Alumnes de 4t amb Física i Química de cursos 
anteriors pendent.  

 

https://drive.google.com/open?id=10j925cL9JTYEk1mNkvfeWZUhOgkUEUvnzyAGIcQ84bE
https://drive.google.com/open?id=10j925cL9JTYEk1mNkvfeWZUhOgkUEUvnzyAGIcQ84bE
https://drive.google.com/open?id=1IVyNHlZAD-5AjLB-Voo6T2wxbCXCTuEaP6wz6b9Dpfs
https://drive.google.com/open?id=1IVyNHlZAD-5AjLB-Voo6T2wxbCXCTuEaP6wz6b9Dpfs


 
 

Tercera avaluació. Criteris d'avaluació: 
- Cal haver realitzat satisfactòriament, en els terminis establerts en cada cas, més de la meitat de les 
activitats proposades pel professor a la plataforma digital. 
- Les activitats no presentades es valoren amb 0. 
- Les activitats presentades es valoren entre 5 i 10 punts, en proporció a l’encert de cada alumne/a. 
 
Alumnes de 4t amb Física i Química de cursos anteriors pendent.  
50% Bloc “aspectes generals de les ciències experimentals i química. 
50% Bloc “Física”. 
La mitjana obtinguda als dos blocs ha superar el 5. 
 

-Bloc d’aspectes generals de les ciències experimentals i 
Química. Aquells/es que van en entregar el dossier i van 
superar la prova presencial de gener, no cal que facin res. 
Si no, han de respondre les qüestions del dossier: 
https://forms.gle/epxyBh8BLXVh2Xsu5 
-Bloc de física. Tots els alumnes, han de respondre les 
qüestions del dossier: 
https://forms.gle/5zvkSd51DmY35V7c8  
 
Si un alumne/a aconsegueix la qualificació de AS o 
superior en la matèria de 4t, es considerarà que ha 
superat la matèria de Física i Química dels cursos 
anteriors.  

1 BAT 
FIS 

La nota de l’avaluació final serà el valor enter més proper al major dels dos següents: 
- mitjana de les notes de la primera i segona avaluació 
- mitjana de les notes de la primera, segona i tercera avaluació. 
Les notes de la primera i segona avaluació, estan calculades amb la ponderació que estableix el 
departament de Física i Química (80% activitats d’avaluació, 20% seguiment de l’alumne/a). Per 
alumnes amb alguna avaluació no-superada es faran proves independents per a cada avaluació. 
 
Primera avaluació.  Respondre amb  questions entorn als següents conceptes i llurs aplicacions: 
- el mètode científic 
- errors experimentals 
- moviment, trajectòria, posició i desplaçament 
- velocitat i acceleració, mitjanes i instantànies 
- moviment rectilini uniforme i uniformement accelerat 
- moviment compost 
 
Segona avaluació. Criteris d’avaluació. Respondre amb rigor les questions del professor entorn als 
següents conceptes i llurs aplicacions: 
- la força com a magnitud vectorial 
- força resultant i moment resultant 
- condicions de l'equilibri estàtic 

Activitat de recuperació i millora de la primera i 
segona avaluació: examen oral per videoconferència, a 
la data i hora acordats pel professor i l’alumne/a en cada 
cas. L’alumnat ha estat advertit que es pot demanar que 
comparteixin la imatge de la pantalla de l'ordinador o 
mostrin l’entorn on fan l’examen. 
 
Activitats de recuperació de la tercera avaluació. 
Degut a la situació de confinament de la tercera 
avaluació i que no podem seguir la programació tal com 
estava establerta de manera presencial, l’avaluació es 
basarà en les activitats proposades i la qualificació 
d’aquestes, per tant no hi haurà activitats de recuperació 
específiques. 
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- les lleis de Newton 
- quantitat de moviment 
- força normal i força de fregament 
- dinàmica del moviment circular uniforme 
- llei de gravitació universal, camp gravitatori i pes 
- llei de Coulomb, camp elèctric i camp magnètic 
- treball d'una força i treball de la força resultant 
- energia mecànica: cinètica , potencial gravitatòria i potencial elàstica 
- energia potencial elèctrica, potencial elèctric i la diferència de potencial 
 
Tercera avaluació. Qualificació de les activitats proposades a la plataforma de l’assignatura: 
- Les activitats no presentades es valoren amb zero. 
- Cada activitat presentada es valora de 0 a 10 en funció de l’encert en les respostes dels alumnes. 
- Es valorarà la comunicació amb el professor/a, el lliurament de les tasques en el termini establert, la 
presentació (ortografia, polidesa, forma, …). 

1 BAT 
QUIM 

La nota de l’avaluació final serà el valor enter més proper al major dels dos següents: 
- mitjana de les notes de la primera i segona avaluació 
- mitjana de les notes de la primera, segona i tercera avaluació. 
Les notes de la primera i segona avaluació, estan calculades amb la ponderació que estableix el 
departament de Física i Química (80% activitats d’avaluació, 20% seguiment de l’alumne/a). Per 
alumnes amb alguna avaluació no-superada es faran proves independents per a cada avaluació. 
 
Primera avaluació. Cal respondre amb rigor les qüestions plantejades pel professor/a sobre: 

- Teoria atomicomolecular de la matèria. 
- Els estats física de la matèria. Llei de gasos. 
- Formulació orgànica. 
- Formulació inorgànica 

Segona avaluació. Cal respondre amb rigor les qüestions plantejades pel professor/a sobre: 
- Dissolucions, concentració, solubilitat, propietats col·ligatives. 
- Reaccions químiques, càlculs estequiomètrics. 
- Tipus de reaccions. 
- Naturalesa elèctrica de la matèria, nucli de l’àtom, espectres atòmics, models atòmics. 

Activitats de recuperació i millora de la primera i 
segona avaluació. Examen oral per videoconferència, a 
la data i hora acordat pel professor i l’alumne/a en cada 
cas. L’alumnat ha estat advertit que es pot demanar que 
comparteixin la imatge de la pantalla de l'ordinador o 
mostrin l’entorn on fan l’examen. 
 
Activitats de recuperació de la tercera avaluació. 
Degut a la situació de confinament de la tercera 
avaluació i que no podem seguir la programació tal com 
estava establerta de manera presencial, l’avaluació es 
basarà en les activitats proposades i la qualificació 
d’aquestes, per tant no hi haurà activitats de recuperació 
específiques. 
 
Activitats de millora de la tercera avaluació. 
Aquells/es alumnes que vulguin millorar la nota de la 

 



 
 

Tercera avaluació. Criteris d’avaluació: 
- Cal haver realitzat satisfactòriament, en els terminis establerts en cada cas, més de la meitat de les 

activitats proposades pel professor a les plataformes digitals perquè es tinguin en consideració. 
- Les activitats es valoraran tenint en compte l’encert en les respostes dels alumnes. Les activitats 

no presentades es valoren amb 0, les activitats presentades es valoren amb 0-10. 
- Es valorarà la comunicació amb el professor/a, el lliurament de les tasques en el termini establert, 

la presentació (ortografia, polidesa, forma, …). 

tercera avaluació, i en conseqüència, millorar la nota 
final, podran fer les activitats proposades pel professor/a 
sobre els temes tractats al llarg del curs. 
 

2 BAT 
FIS 

La nota de l’avaluació final serà el valor enter més proper al major dels dos següents: 
- mitjana de les notes de la primera i segona avaluació 
- mitjana de les notes de la primera, segona i tercera avaluació. 
 
Les notes de la primera i segona avaluació, estan calculades amb la ponderació que estableix el 
departament de Física i Química (80% activitats d’avaluació, 20% seguiment de l’alumne/a). Per als 
alumnes amb alguna avaluació no-superada es faran proves independents per a cada avaluació. 

No hi ha activitats de recuperació perquè tot l'alumnat ha 
superat la primera i segona avaluació. 
 
Degut a la situació de confinament del 3r trimestre i que 
no podem seguir la programació tal com estava establerta 
de manera presencial, l’avaluació del 3r trimestre es 
basarà en les activitats proposades i la qualificació 
d’aquestes.  

2 BAT 
QUIM 

La nota de l’avaluació final serà el valor enter més proper al major dels dos següents: 
- Mitjana de les notes de la primera i segona avaluació. 
- Mitjana de les notes de la primera, segona i tercera avaluació. 
Les notes de la primera i segona avaluació, estan calculades amb la ponderació que estableix el 
departament de Física i Química (80% activitats d’avaluació, 20% seguiment de l’alumne/a). Per 
alumnes amb alguna avaluació no-superada es faran proves independents per a cada avaluació. 
 
Primera avaluació. Cal respondre amb rigor les qüestions plantejades pel professor/a sobre: 

- Primer i segon principi de la termodinàmica, entalpia i entropia. 
- Espontaneïtat de les reaccions químiques. Energia lliure de Gibbs. 
- Energia reticular. Cicle de Born Haber. 
- Aplicacions energètiques de les reaccions. 
- Velocitat de reacció. Com es produeixen les reaccions. 
- Factors que afecten a la velocitat. 
- Mecanismes de reacció. 

 

Activitats de recuperació i millora de la primera i 
segona avaluació. Examen oral per videoconferència, a 
la data i hora acordat pel professor i l’alumne/a en cada 
cas. L’alumnat ha estat advertit que es pot demanar que 
comparteixin la imatge de la pantalla de l'ordinador o 
mostrin l’entorn on fan l’examen. 
 
Activitats de recuperació de la tercera avaluació. 
Degut a la situació de confinament de la tercera 
avaluació i que no podem seguir la programació tal com 
estava establerta de manera presencial, l’avaluació es 
basarà en les activitats proposades i la qualificació 
d’aquestes, per tant no hi hauran activitats de recuperació 
específiques. 
 

 



 
 

Segona avaluació. Cal respondre amb rigor les qüestions plantejades pel professor/a sobre: 
- Equilibri químic. Constants d’equilibri. 
- Factors que afecten, principi de Le Châtelier. 
- Equilibris heterogenis, equilibris de precipitació. 
- Teories àcid-base. Concepte de pH. 
- Força relativa d’àcids i bases. 
- Reaccions de neutralització, hidròlisi de sals. 
- Reaccions Redox. Ajustament. 
- Valoracions Redox. 
- Piles voltaiques i electròlisi. 
- Aplicacions electròlisi. 

 
Tercera avaluació. Criteris d’avaluació: 

- Cal haver realitzat satisfactòriament, en els terminis establerts en cada cas, més de la meitat de les 
activitats proposades pel professor a les plataformes digitals perquè es tinguin en consideració. 

- Les activitats es valoraran tenint en compte l’encert en les respostes dels alumnes. Les activitats 
no presentades es valoren amb 0, les activitats presentades es valoren amb 0-10. 

- Es valorarà la comunicació amb el professor/a, el lliurament de les tasques en el termini establert, 
la presentació (ortografia, polidesa, forma, …). 

Activitats de millora de la tercera avaluació. 
Aquells/es alumnes que vulguin millorar la nota de la 
tercera avaluació, i en conseqüència, millorar la nota 
final, podran fer les activitats proposades pel professor/a 
sobre els temes tractats al llarg del curs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

CURS CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL EXTRAORDINÀRIA ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 

2 ESO 25% Aplicar el mètode científic per resoldre qüestions senzilles de l’entorn proper. 
5% Reconèixer les principals unitats fonamentals del Sistema Internacional d’Unitats. 
20% Descriure els estats físics de la matèria utilitzant el model cineticomolecular i 
reconèixer els canvis d’estat,  punt de fusió i punt d’ebullició, i la  densitat. 
10% Diferenciar en exemples reals mescles homogènies i heterogènies. 
15%  Quantificar en massa: el solut,  dissolvent, dissolució i concentració d’una 
mescla homogènia. 
10% Descriure un moviment com a relatiu i classificar-lo segons la seva trajectòria. 
10% Utilitzar google.cat/maps per coneixer distàncies, temps i calcular velocitats. 

Cal respondre les qüestions que trobaran als dos formularis de Google 
següents: 
50%  https://forms.gle/w5wRS5eusSCBygMX6 
50%  https://forms.gle/x9RgyrootiNmtaQF7 

3 ESO Criteris generals de l’avaluació extraordinària: 
- Reconèixer les etapes del mètode científic en situacions contextualitzades 
- Saber què és el SI i quines són les seves magnituds bàsiques 
- Transformar les magnituds bàsiques en derivades, i les derivades en bàsiques 
- Reconèixer el material bàsic del laboratori 
- Realitzar correctament càlculs relacionats amb la densitat 
- Conèixer les escales principals de temperatura  
- Conèixer les lleis del gasos 
- Saber calcular les variables de les lleis dels gasos en diferents situacions.  
- Diferenciar entre element i compost 
- Conèixer els principals models atòmics i les seves característiques 
- Calcular quantitat de protons, neutrons i electrons de diferents àtoms o ions 
- Escriure la configuració electrònica d’un àtom  
- Explicar el tipus d’enllaç present en una molècula 
 
Criteris de de l’avaluació extraordinària pels alumnes del grup de diversitat 3r ESO A:  
- Reconèixer les etapes del mètode científic en situacions contextualitzades 
- Saber què és el SI i quines són les seves magnituds bàsiques 
- Transformar les magnituds bàsiques en derivades, i les derivades en bàsiques 
- Realitzar correctament càlculs relacionats amb la densitat 
- Explicar la teoria de Dalton i reconèixer la seva importància 
- Saber diferenciar les principals parts d’un àtom 
- Reconèixer les partícules subatòmiques en l’estructura de l’àtom 

Per aconseguir la qualificació de AS, caldrà entregar amb puntualitat i 
resoldre el següent dossier: 
https://drive.google.com/open?id=1icXQbQykea5nGli6ruUjISL5YM9ij
ptF 
Del qual si se n’obtenen 5 punts s’obtindrà la qualificació de AS.  
 
Els alumnes del grup de diversitat, 3 ESO A, l’avaluació extraordinària 
serà realitzant el següent dossier: 
https://drive.google.com/open?id=1gkOODv0ruqpHGPY8sjKBqZk5P
WSql4Tl 
Del qual si se n’obtenen 5 punts s’obtindrà la qualificació de AS.  
 
Si un alumne aconsegueix la qualificació de AS o superior en la matèria 
de 3r, es considerarà que ha superat la matèria de Física i Química de 2n 
ESO.  
 
 

 

https://forms.gle/w5wRS5eusSCBygMX6
https://forms.gle/x9RgyrootiNmtaQF7
https://drive.google.com/open?id=1icXQbQykea5nGli6ruUjISL5YM9ijptF
https://drive.google.com/open?id=1icXQbQykea5nGli6ruUjISL5YM9ijptF
https://drive.google.com/open?id=1gkOODv0ruqpHGPY8sjKBqZk5PWSql4Tl
https://drive.google.com/open?id=1gkOODv0ruqpHGPY8sjKBqZk5PWSql4Tl


 
 

- Saber comptar la quantitat de protons, neutrons i electrons d’àtoms senzills 
- Distingir entre cations i anions i reconèixer les seves característiques 
- Entendre el funcionament de la Taula Periòdica 
- Conèixer les propietats dels compostos iònics, covalents i metàl·lics 

4 ESO 

-Relacionar el mètode científic amb situacions contextualitzades 
- Conèixer l‘estructura de l’informe científic 
- Localitzar elements a la Taula Periòdica a partir del seu grup i període 
- Conèixer les propietats periòdiques  
- Explicar les propietats  i característiques de l’enllaç iònic, covalent i metàl·lic 
- Reconèixer en quines molècules hi ha forces intermoleculars 
- Anomenar molècules amb nomenclatura Stock i tradicional 
- Saber les propietats del principals models atòmics 
- Calcular el  nombre de protons, neutrons i electrons d’un àtom 
- Escriu la configuració electrònica d’un àtom 
 
Alumnes de 4t amb Física i Química de cursos anteriors pendent.  
50% Bloc “aspectes generals de les ciències experimentals i química. 
50% Bloc “Física”. 
La mitjana obtinguda als dos blocs ha superar el 5. 

Es realitzarà el següent qüestionari de google: 
https://drive.google.com/open?id=1u0G536fNU-JdBzvLAv7QCOrImny
MwmciRY_oW-QjzQk 
 
Del qual s’haurà de respondre correctament 5 preguntes per obtenir la 
qualificació AS.  
 
Si un alumne aconsegueix la qualificació de AS o superior en la matèria 
de 4t, es considerarà que ha superat la matèria de Física i Química dels 
cursos anteriors.  
 
Alumnes de 4t amb Física i Química de cursos anteriors pendent.  
-Bloc d’aspectes generals de les ciències experimentals i Química. Cal 
completar el dossier: https://forms.gle/epxyBh8BLXVh2Xsu5 
-Bloc de física. Cal completar el dossier: 
https://forms.gle/5zvkSd51DmY35V7c8  
 
Si un alumne/a aconsegueix la qualificació de AS o superior en la 
matèria de 4t, es considerarà que ha superat la matèria de Física i 
Química dels cursos anteriors.  
 

1 BAT 

Si la nota final ordinària és inferior a 5, l’alumne haurà de realitzar l’avaluació final 
extraordinària. 

L’avaluació final extraordinària consistirà en: 
- Activitats relacionades amb temes realitzats durant el curs (40%) 
- Prova oral per videoconferència (30%) 
- Comunicació amb el professor/a, lliurament de tasques dins del 

termini establert, presentació de les tasques (30%). 

 

https://drive.google.com/open?id=1u0G536fNU-JdBzvLAv7QCOrImnyMwmciRY_oW-QjzQk
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https://forms.gle/5zvkSd51DmY35V7c8


 
 

2 BAT 

Si la nota final ordinària és inferior a 5, l’alumne haurà de realitzar l’avaluació final 
extraordinària. 

L’avaluació final extraordinària consistirà en: 
- Activitats relacionades amb temes realitzats durant el curs (40%) 
- Prova oral per videoconferència (30%) 
- Comunicació amb el professor/a, lliurament de tasques dins del 

termini establert, presentació de les tasques (30%). 

 

 


