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Presentació 

L’estudi de la Física i la Química ha de promoure en els joves l’interès per cercar                
respostes científiques als interrogants que els planteja el contacte directe amb el món             
de la fenomenologia del canvi físic i químic.  
La finalitat és comprendre el món de les ciències físiques i químiques i els canvis que                
l’activitat humana hi produeix i ajudar-los a prendre decisions, tot tenint en compte,             
els coneixements adquirits. Proporcionar als alumnes la informació necessària que          
els permeti formar-se una idea bastant realista de l’estat del coneixement actual de             
la física i la química, i proporcionar a l’alumnat el coneixement sobre les substàncies i               
els materials, així com la seva estructura i propietats i les reaccions que les              
transformen. 
 
 

Avaluació contínua 

L’assoliment de la matèria es donarà quan l’alumne obtingui com a mínim un 
assoliment suficient en cada trimestre (AS). 
 

 
 
      Dimensions i competències 

 
Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana 

 
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 
 
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 
 
Competència 5. 
Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic 
 
Competència 6. 
Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i validació 
del coneixement científic 
 
Dimensió medi ambient 

 
Competència 10. 
Prendre decisions amb criteris científics que permetin preveure, evitar 
o minimitzar l’exposició als riscos naturals 
 
Competència 11. 
Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes 
mediambientals derivats de la intervenció humana 
 
 

 
 
 
 

      Criteris d’avaluació  

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.Valorar la utilitat de les màquines simples en la transformació d’un           
moviment i la reducció de la força aplicada necessària. 
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.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. 



7.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. 
8.Establir la velocitat d’un cos com la relació entre el desplaçament i el             
temps emprat. 
9.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. 
10.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. 
 
 
       Instruments d’avaluació  
 

● Proves escrites, exàmens orals i avaluacions diverses: 60% 
 

● Dossiers de classe, treball de pràctiques, treballs, exposicions orals,: 30% 
 

● Implicació de l’alumne, qüestionaris d’autoavaluació, iniciativa personal 
actitud: 10% 

 
Per tal d’ajudar a que els alumnes prenguin consciència d’un mateix i s’impliquin amb el 
procés aprenentatge i per assolir satisfactoriament les competències pròpies de la matèria, 
s’utilitzaran els següents instruments d’avaluació:  
a) Proves escrites competencials . Fer al llarg de cada trimestre com a mínim dues proves 

escrites. 
  
b) Dossier de treball o carpeta d’aprenentatge que es recollirà el dia que el/la professor/a 

ho demani. Aquest dossier ha de contenir tots els apunts, així com totes les activitats 
teòriques i/o pràctiques que s’hagin realitzat a l’aula. 

  
c) Informe de les pràctiques que es realitzin. L’informe constarà dels  apartats següents: 

títol, objectiu, material, procediment, il·lustracions (si n´ hi ha), conclusions i qüestions. 
  
d) Exercicis, treballs i les activitats que el/la professor/a encomani. 
 
e) Exposicions i exàmens orals. 
 
f) Rúbriques 

 
g) Bases d’orientació 

 
h) Qüestionari d’Autoavaluació 

 

i) Observació directa 

 



 
 
 
       Recuperació com a matèria pendent del curs anterior: 
Durant el curs es realitzarà un examen de recuperació de 2n d’ESO amb l’entrega d’un 
dossier amb exercicis que l’alumne haurà hagut de realitzar. 
 
 
      Recuperació d’avaluacions suspeses 

A l’inici de cada trimestre es realitzarà una prova per recuperar l’avaluació anterior. 
 
 
      Recuperació al Juny 

Hi haurà una recuperació al juny per aquells alumnes que hagin suspés la materia. 
 
 
      Recuperació extraordinària de setembre 

Constarà d’un examen més un dossier, d’entrega obligatoria. La valoració conjunta de 
l’examen i el dossier servirá per acreditar o no el curs.  
 
 
 


