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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 
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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. 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-ne la 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. Diferenciar entre velocitat mitjana i instantània a partir de gràfiques espai-temps i 
velocitat-temps i deduir el valor de l’acceleració.  
 
9. Reconèixer la força gravitatòria com a responsable del pes i dels moviments dels astres. 
 
10. 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. 



 
11. Relacionar el magnetisme i el corrent elèctric i aplicar aquests coneixements per 
interpretar experiències i el funcionament d’aparells tecnològics en les quals intervingui el 
magnetisme o l’electromagnetisme.  
 
12. Analitzar circuits elèctrics senzills utilitzant els conceptes d’intensitat, voltatge, 
resistència i potència elèctrica, especialment pel que fa a les transferències i al consum 
energètic que es produeixen.  
 
13. Argumentar, amb criteris ambientals, l’ús que es fa de diferents fonts d’energia per a 
determinades aplicacions. 

 
 

       Instruments d’avaluació  

 

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

• Dossiers de classe, treball de practiques, 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.  
 

 
 


