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1. Composició del departament
Durant el curs 2019/2020, el departament de Física i Química està format únicament per professorat de Física-Química. Els professors encarregats d'impartir les matèries assignades al departament són Álvaro Granell García (tutor) i Laura Navarro Gómez (cap de departament). La distribució horària per aquest curs és la següent:
Nombre de grups i hores assignades al Departament:
Grups de 3r ESO: 2
Grups de 4t ESO: 3
Grups de 1r batxillerat: 2
Grups de 2n batxillerat: 1
Grups de Bloc 1 (Batxillerat en tres anys): 1
Grups de Bloc 2 (Batxillerat en tres anys): 1
Grups de Bloc 3 (Batxillerat en tres anys): 1
La distribució de grups i professorat és la següent:
Álvaro Granell
Grup

Assignatura

Hores lectives

3r ESO A i B

Física i química

4 hores

4t ESO A, B i C

Física i química

3 hores

3r ESO

Tutoria

1 hora

2n Batxillerat A, B

Física

4 hores

Repàs Bloc 2

Física i Química

1 hora

Tots els grups

Tutoria de matèria

1 hora

Grup

Assignatura

Hores lectives

4t ESO B

Ciències aplicades a l'activitat profes-

3 hores

Laura Navarro

sional
1r Batxillerat A

Física i Química

4 hores

1r Batxillerat B i Bloc 1

Física i Química

4 hores

2n Batxillerat A, B

Química

4 hores

Tots els grups

Tutoria de matèria

1 hora

Les reunions del departament de Física i Química es duran a terme cada divendres a les 8:00 h.
2. Adequació i la seqüenciació dels objectius generals de les àrees, matèries o àmbits
L'educació secundària obligatòria ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes les capacitats
que els permetin:
a.

Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets amb respecte
cap els altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i els
grups, exercitar-se en el diàleg garantint els drets humans i la igualtat de tracte i d'oportu-
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nitats entre homes i dones, com a valors comuns d'una societat plural, i preparar-se per a
l'exercici de la ciutadania democràtica.
b.

Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i feina individual i en equip com a
condició necessària per a una realització eficaç de les tasques de l'aprenentatge i com a
mitjà de desenvolupament personal.

c.

Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat d'oportunitats entre aquests. Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altre condició o circumstància personal o social. Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre
homes i dones, així com qualsevol manifestació de violència contra la dona.

d.

Enfortir les seves capacitats efectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seves
relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els perjudicis de qualsevol tipus, els
comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes.

e.

Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d'informació per adquirir,
amb sentit crític, nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica i responsable en el
camp de les tecnologies, especialment les de la informació i la comunicació.

f.

Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s'estructura en diferents disciplines, així com conèixer i aplicar els mètodes per identificar els problemes en els diversos camps del coneixement i l'experiència.

g.

Desenvolupar l'esperit creatiu i emprenedor i, a la vegada, desenvolupar actituds de confiança en un mateix, de participació, de sentit crític, d'iniciativa personal i la capacitat
d'aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.

h.

Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en llengua catalana i llengua
castellana, textos i missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l'estudi
de les seves literatures.

i.

Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada.

j.

Conèixer, valorar i respectar la cultura de la qual formen part les Illes Balears, així com la
seva història i el seu patrimoni artístic i cultural.

k.

Valorar la diversitat de cultures i societats, i desenvolupar actituds de respecte envers la
seva llengua, les seves tradicions, els seus costums i el seu patrimoni artístic i cultural.

l.

Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències,
consolidar els hàbits de cura i salut corporal i incorporar l'educació física i la pràctica de
l'esport per afavorir el desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió
humana de la sexualitat en tota la seva diversitat. Valorar críticament els hàbits socials
relacionats amb la salut, el consum, la cura dels éssers vius i el medi ambient, i contribuir
a conservar-lo i millorar-lo.

m.

Valorar, gaudir, interpretar críticament i produir amb propietat, autonomia i creativitat missatges que emprin codis artístics, científics i tècnics amb la finalitat d'enriquir les possibilitats de comunicació i d'expressió.

Objectius específics d’ESO
Els objectius de la matèria són els següents:
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a.

Concebre el coneixement científic com un saber integrat en distintes disciplines i que forma part del concepte universal de cultura.

b.

Conèixer i comprendre els fenòmens que tenen lloc a la natura, establint relacions entre
ells.

c.

Aplicar els coneixements i estratègies apresos a l’anàlisi i la resolució de problemes i situacions reals: observació, recerca d’informació, formulació d’hipòtesis, experimentació i/o
anàlisi de dades, càlcul i anàlisi de resultats i elaboració de conclusions.

d.

Dissenyar i dur a terme experiments per explicar fenòmens senzills, utilitzant el material
adient i respectant les normes de seguretat i el tractament de residus.

e.

Comprendre i reproduir amb claredat textos senzills de divulgació científica.

f.

Adquirir les destreses bàsiques per emprar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de feina en la resolució de situacions i problemes.

g.

Desenvolupar el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat d’aprendre a aprendre propis del pensament científic.

h.

Utilitzar de forma autònoma les fonts d’informació com a eina de recerca per adquirir nous
coneixements.

i.

Desenvolupar hàbits de feina individual i en equip de forma rigorosa i sistemàtica.

j.

Reconèixer i valorar la importància de la física i química en la millora dels hàbits de salut,
els hàbits de consum, la cura d'éssers vius i el medi ambient necessària per fer sostenible
el nostre planeta i contribuir al desenvolupament i a la millora de la societat en què vivim.

Objectius específics: Ciències aplicades a l’activitat professional (4t d’ESO)
a.

Conèixer les normes bàsiques de seguretat i higiene en el laboratori, així com els
procediments de desinfecció habituals.

b.

Tractar amb seguretat per a les persones i respecte per al medi ambient els residus produïts
al laboratori i contribuir en general a la millora de la reutilització i del reciclatge dins el centre
educatiu.

c.

Efectuar mesures de manera precisa amb diferents aparells i instruments i interpretar-ne els
resultats.

d.

Conèixer les principals biomolècules en els aliments.

e.

Conèixer els diferents tipus de contaminants i els processos de tractament de residus.

f.

Valorar la importància de l’R+D+I en el procés de millora de la productivitat.

g.

Desenvolupar les destreses bàsiques per emprar les tecnologies de la informació i la
comunicació com a instrument de feina en la selecció, l’anàlisi i la interpretació de textos
científics senzills i de divulgació.

h.

Utilitzar de forma autònoma les fonts d’informació com a eina de recerca per adquirir nous
coneixements.

i.

Desenvolupar el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat d’aprendre a aprendre propis
del treball científic.
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j.

Adquirir hàbits de feina individual i en equip de forma rigorosa i sistemàtica.

k.

Reconèixer i valorar la importància de la ciència en conjunt en la millora dels hàbits de salut i
de consum i en la cura del medi ambient, necessària per fer sostenible el nostre planeta i
contribuir al desenvolupament i a la millora de la societat en què vivim.

Objectius generals d'etapa: Batxillerat
El batxillerat ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes les capacitats que els permetin:
a)

Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència
cívica responsable, inspirada pels valors de la Constitució espanyola i pels drets humans,
que fomenti la coresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa

b)

Consolidar una maduresa personal i social que els permeti actuar de forma responsable i
autònoma i desenvolupar l’esperit crític.

c)

Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i socials.

d)

Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar
críticament les desigualtats i les discriminacions existents, i en particular la violència contra
la dona, i impulsar la igualtat real i la no-discriminació de les persones per qualsevol condició
o circumstància personal o social, amb una atenció especial a les persones amb
discapacitat.

e)

Consolidar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions a mitjà necessàries per
aprofitar eficaçment l’aprenentatge i com de desenvolupament personal.

f)

Dominar, tant en l’expressió oral com en l’escrita, la llengua catalana i la llengua castellana.

g)

Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una o més llengües estrangeres.

h)

Emprar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació.

i)

Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents
històrics i els principals factors de la seva evolució.

j)

Participar de forma solidària en el desenvolupament i la millora de l’entorn social.

k)

Conèixer, valorar críticament i respectar la cultura de la qual formen part les Illes
Balears, així com la seva història i el seu patrimoni artístic i cultural.

l)

Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats
bàsiques pròpies de la modalitat triada.

m)

Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes
científics. Conèixer i valorar de forma crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el
canvi de les condicions de vida, així com consolidar la sensibilitat i el respecte envers el
medi ambient.

n)

Consolidar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, feina en
equip, confiança en un mateix i sentit crític.

o)

Desenvolupar la sensibilitat artística i literària i el criteri estètic com a fonts de formació i
enriquiment cultural.

p)

Utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social.

q)

Consolidar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la seguretat viària.
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Objectius específics: Física i Química de 1r de Batxillerat
•

Conèixer i comprendre els conceptes bàsics, les lleis fonamentals, les teories i els models
més importants i generals de la física i de la química. Aplicar-los per explicar situacions reals
i de la vida quotidiana.

•

Tenir una visió global de la física i la química i una formació científica bàsica sòlida i
aplicable en futurs estudis.

•

Emprar el mètode científic per abordar la solució de problemes teòrics o reals qualitatius i
quantitatius mitjançant la formulació d’hipòtesis, la recerca d’informació, l’elaboració
d’estratègies de resolució, el disseny d’experiments, el tractament de dades, l’anàlisi de
resultats i l’elaboració dels corresponents informes.

•

Relacionar els nous continguts de l’assignatura amb els previs i amb els d’altres matèries
per construir un cos coherent de coneixements.

•

Expressar conceptes científics bàsics de la física i de la química i fer-los servir per raonar de
forma coherent i adequada al nivell corresponent de coneixements.

•

Utilitzar habitualment i amb destresa les tecnologies de la informació i la comunicació per fer
simulacions, tractar dades, i extreure i emprar informació de fonts diverses.

•

Dissenyar i dur a terme activitats experimentals, emprant els mitjans disponibles, i parant
especial atenció a les normes de seguretat i al tractament de residus.

•

Analitzar i comparar diferents plantejaments i hipòtesis de forma crítica, valorant la
importància del rigor i del raonament sobre les postures tancades o dogmàtiques.

•

Reconèixer la importància de la ciència en la societat, en la tecnologia i en el medi ambient,
el seu caràcter dinàmic i evolutiu, i la seva aportació al desenvolupament del pensament
humà.

Objectius específics: Física de 2n de Batxillerat
•
Comprendre els principals conceptes i models de la física i aplicar-los per explicar situacions
reals i per resoldre problemes físics qualitatius i quantitatius.
•

Utilitzar les eines matemàtiques adients per deduir expressions, resoldre problemes i tractar
dades.

•

Familiaritzar-se amb el material de laboratori i fer experiments bàsics respectant les normes
de seguretat.

•

Emprar el llenguatge científic de forma clara, precisa i coherent.

•

Comparar arguments que donen suport a diferents hipòtesis de forma crítica, valorant el
procés canviant i evolutiu de la física al llarg del temps, i mantenint la curiositat i un punt de
vista tolerant, sense dogmatismes.

•

Reconèixer els reptes als quals s’enfronta la física actualment i el canvi substancial que ha
experimentat a partir del segle XX.

7

•

Comprendre que la física no és una ciència aïllada, sinó que té una profunda
interacció amb altres àrees científiques i amb la tecnologia, i que el seu
desenvolupament és determinant per a la societat.

•

Fer servir de forma crítica diverses fonts per obtenir informació que permeti formar
opinions raonades, especialment a partir de les tecnologies de la informació i la
comunicació.

Objectius específics: Química de 2n de Batxillerat
•
Comprendre i usar els conceptes bàsics de la química, aplicant-los tant a situacions
teòriques com de la vida quotidiana, valorant la contribució de la química a la millora de la
qualitat de vida i a la sostenibilitat del medi ambient.
•

Usar la terminologia científica per poder expressar-se amb precisió en l’àmbit científic i
interpretar expressions relacionades amb la ciència i la tecnologia en el llenguatge quotidià.

•

Interpretar els resultats d’activitats experimentals de laboratori usant els coneixements
científics adquirits i saber manipular l’instrumental bàsic del laboratori de química respectant
les normes de seguretat.

•

Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, mitjançant aplicacions
informàtiques, per cercar informació o simular processos.

•

Reconèixer la química com una ciència en contínua evolució i valorar els reptes als quals
s’enfronta la recerca química de cara al futur.

•

Comprendre la relació de la química amb altres ciències i amb la tecnologia, valorant la seva
influència recíproca i la participació cooperativa de totes elles en el progrés i benestar de la
humanitat.

•

Mantenir actituds pròpies del pensament científic, com la curiositat, l’esperit crític, la
tolerància, l’absència de dogmatisme i el rigor.

3. Indicadors d’assoliment de cada un dels objectius plantejats
Per tal de determinar l'assoliment dels objectius generals d'etapa i específics de les matèries, es
prendran en compte els següents indicadors: indicadors de context, de procés i de progrés.
En general, els indicadors seran els que s'especifiquen a continuació, tot i que podran ser revisats
i modificats durant el curs.
✓

Superació de les proves d'avaluació i/o recuperació a nivell individual

✓

Percentatge d'aprovats a les diferents avaluacions

✓

Grau de desviament d'acord amb les mitjanes d'altres grups del centre educatiu, d'altres
anys del mateix centre educatiu, d'altres centres de Mallorca I d'altres centres de Balears

✓

Grau d'assoliment d'objectius d'alumnes amb NESE

✓

Superació de les proves d'avaluació i/o recuperació dels alumnes repetidors

✓

Grau d'absentisme i/o abandonament

En qualsevol moment, per acord del Departament, es podran fixar acords més específics al llarg
del curs escolar si així es considera necessari.
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En general, els indicadors s'observaran i analitzaran progressivament durant el curs escolar (avaluacions inicial, trimestrals i de seguiment) o a petició d'equips educatius o d'orientació.
Els indicadors han de servir per corregir tendències, canviar estratègies i prendre mesures adequades durant el curs escolar quan es detectin problemes d'aprenentatge, ja sigui a nivell de grup
o a nivell individual. D'altra banda, serviran per establir modificacions o canvis en les planificacions
i les estratègies que s’establiran de cara a futurs cursos.
4. Seqüenciació dels continguts al llarg de cada curs
L’organització dels continguts de la matèria gira al voltant de l’energia, la matèria, l’espai i el
temps, així com de les seves interaccions i canvis.
Aquests continguts es desenvolupen tenint en compte el caràcter experimental de la matèria, fomentant l’ús del mètode científic com a mètode d’adquisició de coneixement i de les tecnologies
de la informació i la comunicació com a eines de feina.
La matèria de física i química s’imparteix als dos cicles de l’educació secundària obligatòria, al
primer cicle a segon i al segon cicle a tercer i quart.
A primer i tercer d'ESO aquesta matèria s’ha de plantejar de manera fenomenològica, com una
continuació i alhora un aprofundiment dels coneixements adquirits en les ciències de la naturalesa
de primària, tot tenint en compte que es tracta d’una matèria troncal general, comuna per a tots els
alumnes, però per alguns d’ells, terminal. A quart de l’educació secundària obligatòria, ha de tenir
un enfocament formal, ja que esdevé una matèria troncal d’opció dels ensenyaments acadèmics, i
està, per tant, orientada a aquells alumnes que, majoritàriament, han de seguir cursant batxillerat
de ciències.
La física i química, tant al primer cicle de l’educació secundària obligatòria com al segons cicle,
està formada per cinc blocs, que en el primer cas es desenvolupen al llarg de dos anys.
El primer bloc, “L’activitat científica”, està orientat a desenvolupar el mètode científic, a conèixer
les magnituds i la mesura. Al primer cicle el tractament és més qualitatiu i de reconeixement dels
instruments i material de laboratori mentre que a quart es fa un tractament més quantitatiu a través de càlculs d’errors, anàlisi de dades i elaboració i interpretació de taules de dades, gràfics i
lleis. Al final d’aquest bloc s’ha d’elaborar un projecte d’investigació fent ús de les tecnologies de la
informació i comunicació.
El segon bloc, “La matèria”, parteix al primer cicle dels estats d’agregació, passant per substàncies pures i mescles, fins arribar als models atòmics, la taula periòdica i els enllaços, encetant la
formulació inorgànica amb els composts binaris. A quart, ja es parteix dels models atòmics i la taula periòdica, s’introdueixen les configuracions electròniques per interpretar l’enllaç i les forces intermoleculars. S’aprofundeix en la formulació inorgànica i s’introdueix la formulació orgànica.
El tercer bloc, “Els canvis”, s’enfoca al primer cicle de manera bàsicament qualitativa. A quart s’introdueixen el mol, les unitats de concentració i els càlculs estequiomètrics.
En el quart bloc s’introdueix la física a partir del moviment i de les causes que el provoquen, amb
un enfocament fenomenològic al primer cicle i ja formal a quart, on es desenvolupa, a més, el
concepte de pressió aplicant-lo a la física de l’atmosfera.
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I el cinquè bloc, “L’energia”, es fonamenta al primer cicle en els tipus i fonts d’energia així com en
el corrent elèctric i les seves relacions, a través de la llei d’Ohm. A quart s’introdueixen el principi
de conservació de l’energia, el treball i la calor.
En l’exercici de l’autonomia de centre, correspon al departament didàctic distribuir els continguts
entre els cursos de primer i tercer de l’educació secundària obligatòria. Al nostre centre no s'imparteix 2n d'ESO, per tant la nostra programació per a 3r d'ESO s'haurà d'adaptar a l'alumnat, ja
que hauran cursat 2n d'ESO a altres centres. La majoria de centres de les Illes han optat per a 2n
d'ESO impartir els blocs de Física i a tercer d'ESO els blocs corresponents a Química, per tant nosaltres hem fet el mateix, però també hem programat veure el tema d'electricitat per si a 2n no
s'ha vist, per manca de temps.

➢ Continguts de Física i Química de 3r d’ESO
BLOC 1. L'ACTIVITAT CIENTÍFICA
Continguts
El mètode científic: etapes
Sistema internacional d'unitats. Notació científica.
Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
El treball al laboratori.

BLOC 2. LA MATÈRIA
Continguts
Propietats de la matèria.
Estructura atòmica. Isòtops. Models atòmics.
El Sistema Periòdic dels elements.
Unions entre àtoms: molècules i cristalls.
Masses atòmiques i moleculars.
Elements i composts d’especial interès amb aplicacions industrials, tecnològiques i biomèdiques.
Estats d’agregació.
Canvis d’estat. Model cineticomolecular.
Lleis dels gasos.
Substàncies pures i mescles.
Mescles d’especial interès: dissolucions aquoses, aliatges i col·loides.
Mètodes de separació de mescles.
Formulació i nomenclatura de composts binaris seguint les normes IUPAC.
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BLOC 3. ELS CANVIS
Continguts
Canvis físics i canvis químics.
La reacció química.
Càlculs estequiomètrics senzills.
Llei de conservació de la massa.
La química en la societat i el medi ambient.

BLOC 4. ELECTRICITAT
Continguts
Electricitat i circuïts elèctrics. Llei d'Ohm.
Dispositius electrònics d'ús freqüent.
Aspectes industrials de l'energia.

➢ Continguts de Física i Química de 4t ESO
BLOC 1. L'ACTIVITAT CIENTÍFICA
Continguts
La investigació científica
Magnituds escalars i vectorials
Magnituds fonamentals i derivades. Equació de dimensions
Errors en la mesura
Expressió de resultats
Anàlisi de les dades experimentals
Tecnologies de la informació i la comunicació en el treball científic
Projecte d'investigació

BLOC 2. LA MATÈRIA
Continguts
Models atòmics.
Sistema Periòdic i configuració electrònica.
Enllaç químic: iònic, covalent i metàl·lic.
Forces intermoleculars.
Formulació i nomenclatura de composts inorgànics segons les normes IUPAC.
Introducció a la química orgànica.
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BLOC 3. ELS CANVIS
Continguts
Reaccions i equacions químiques.
Mecanisme, velocitat i energia de les reaccions.
Quantitat de substància: el mol.
Concentració molar.
Càlculs estequiomètrics.
Reaccions d’especial interès

BLOC 4. EL MOVIMENT I LES FORCES
Continguts
El moviment. Moviments rectilini uniforme, rectilini uniformement accelerat i circular.
Naturalesa vectorial de les forces.
Lleis de Newton.
Forces d’especial interès: pes, normal, fricció, centrípeta.
Llei de la gravitació universal.
Pressió.
Principis de la hidrostàtica.
Física de l’atmosfera

BLOC 5. L'ENERGIA
Continguts
Energies cinètica i potencial. Energia mecànica. Principi de conservació.
Formes d’intercanvi d’energia: el treball i la calor.
Treball i potència.
Efectes de la calor sobre els cossos.
Màquines tèrmiques.
➢ Continguts de Ciències Aplicades a l’activitat professional (4t d’ESO)
BLOC 1. TÈCNIQUES INSTRUMENTALS BÀSIQUES
Continguts
Laboratori: organització, materials i normes de seguretat.
Utilització de les TIC per al treball experimental del laboratori.
Tècniques d’experimentació en física, química, biologia i geologia.
Aplicacions de la ciència en les activitats laborals.
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BLOC 2. APLICACIONS DE LA CIÈNCIA EN LA CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT
Continguts
Contaminació: concepte i tipus.
Contaminació del sòl.
Contaminació de l’aigua.
Contaminació de l’aire.
Contaminació nuclear.
Tractament de residus.
Nocions bàsiques i experimentals sobre química ambiental.
Desenvolupament sostenible.

BLOC 3. RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ (R+D+I)
Continguts
Concepte d’R+D+I.
Importància per a la societat. Innovació.

BLOC 4. PROJECTE D'INVESTIGACIÓ
Continguts
Projecte d'investigació

➢ Continguts de Física i Química de 1r de Batxillerat
BLOC 1. L'ACTIVITAT CIENTÍFICA
Continguts
Estratègies necessàries en l'activitat científica
Tecnologies de la informació i la comunicació en el treball científic.
Projecte d'investigació

BLOC 2. REPÀS I AMPLIACIÓ FORMULACIÓ INORGÀNICA
Continguts
Formulació i nomenclatura de composts inorgànics segons les normes IUPAC.
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BLOC 3. ASPECTES QUANTITATIUS DE LA QUÍMICA
Continguts
Revisió de la teoria atòmica de Dalton. Lleis dels gasos. Equació d’estat dels gasos ideals.
Determinació de fórmules empíriques i moleculars.
Dissolucions: formes d’expressar la concentració, preparació i propietats col·ligatives.
Mètodes actuals per a l’anàlisi de substàncies: espectroscòpia i espectrometria

BLOC 4. REACCIONS QUÍMIQUES
Continguts
Estequiometria de les reaccions. Puresa dels reactius. Reactiu limitant i rendiment d’una reacció.
Química i indústria

BLOC 5. TRANSFORMACIONS ENERGÈTIQUES I ESPONTANEÏTAT EN LES
REACCIONS QUÍMIQUES
Continguts
Sistemes termodinàmics.
Primer principi de la termodinàmica. Energia interna.
Entalpia. Equacions termoquímiques.
Llei d’Hess.
Segon principi de la termodinàmica. Entropia.
Factors que intervenen en l’espontaneïtat d’una reacció química. Energia de Gibbs.
Conseqüències socials i mediambientals de les reaccions químiques de combustió.

BLOC 6. QUÍMICA DEL CARBONI
Continguts
Enllaços de l’àtom de carboni.
Composts de carboni:
Hidrocarburs, composts nitrogenats i oxigenats.
Aplicacions i propietats.
Formulació i nomenclatura IUPAC dels composts del carboni.
Isomeria estructural.
El petroli i els nous materials
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BLOC 7. CINEMÀTICA
Continguts
Sistemes de referència inercials. Principi de relativitat de Galileu.
Moviment circular uniformement accelerat.
Composició dels moviments rectilini uniforme i rectilini uniformement accelerat.
Descripció del moviment harmònic simple (MHS).

BLOC 8. DINÀMICA
Continguts
La força com a interacció.
Forces de contacte. Dinàmica de cossos lligats.
Forces elàstiques. Dinàmica del MAS.
Sistema de dues partícules.
Conservació del moment lineal i impuls mecànic.
Dinàmica del moviment circular uniforme.
Lleis de Kepler.
Forces centrals. Moment d’una força i moment angular. Conservació del moment angular.
Llei de gravitació universal.
Interacció electrostàtica: llei de Coulomb.

BLOC 9. ENERGIA
Continguts
Energia mecànica i treball.
Sistemes conservatius.
Teorema de les forces vives.
Energies cinètica i potencial del moviment harmònic simple.
Diferència de potencial elèctric.

➢ Continguts de Física de 2n de Batxillerat
BLOC 1 L'ACTIVITAT CIENTÍFICA
Continguts
Estratègies pròpies de l’activitat científica.
Tecnologies de la informació i la comunicació.
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BLOC 2 INTERACCIÓ GRAVITATÒRIA
Continguts
Camp gravitatori.
Camps de força conservatius.
Intensitat del camp gravitatori.
Potencial gravitatori.
Relació entre energia i moviment orbital.
Caos determinista.

BLOC 3 INTERACCIÓ ELECTROMAGNÈTICA
Continguts
Camp elèctric.
Intensitat del camp.
Potencial elèctric.
Flux elèctric i llei de Gauss. Aplicacions.
Camp magnètic.
Efecte dels camps magnètics sobre càrregues en moviment.
El camp magnètic com a camp no conservatiu.
Camp creat per diferents elements de corrent.
Llei d’Ampere.
Inducció electromagnètica.
Flux magnètic.
Lleis de Faraday-Henry i de Lenz. Força electromotriu.
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BLOC 4 ONES
Continguts
Classificació i magnituds que caracteritzen les ones.
Equació de les ones harmòniques.
Energia i intensitat.
Ones transversals en una corda.
Fenòmens ondulatoris: interferència i difracció, reflexió i refracció.
Efecte Doppler.
Ones longitudinals. El so.
Energia i intensitat de les ones sonores. Contaminació acústica.
Aplicacions tecnològiques del so.
Ones electromagnètiques.
Naturalesa i propietats de les ones electromagnètiques.
L’espectre electromagnètic.
Dispersió. El color.
Transmissió de la comunicació.

BLOC 5 ÒPTICA GEOMÈTRICA
Continguts
Lleis de l’òptica geomètrica.
Sistemes òptics: lents i miralls.
L’ull humà. Defectes visuals.
Aplicacions tecnològiques: els instruments òptics i la fibra òptica.
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BLOC 6. FÍSICA DEL SEGLE XX
Continguts
Introducció a la teoria de la relativitat especial.
Energia relativista. Energia total i energia en repòs.
Física quàntica.
Insuficiència de la física clàssica.
Orígens de la física quàntica. Problemes precursors.
Interpretació probabilística de la física quàntica.
Aplicacions de la física quàntica. El làser.
Física nuclear.
La radioactivitat. Tipus.
El nucli atòmic. Lleis de la desintegració radioactiva.
Fusió i fissió nuclears.
Interaccions fonamentals de la naturalesa i partícules fonamentals.
Les quatre interaccions fonamentals de la naturalesa: gravitatòria, electromagnètica, nuclear
forta i nuclear feble.
Partícules fonamentals constitutives de l’àtom: electrons i quarks.
Història i composició de l’Univers.
Fronteres de la física.

➢ Continguts de Química de 2n de Batxillerat

BLOC 1 L'ACTIVITAT CIENTÍFICA
Continguts
Utilització d’estratègies bàsiques de l’activitat científica.
Investigació científica: documentació, elaboració d’informes, comunicació i difusió de resultats.
Importància de la investigació científica en la indústria i en l’empresa.
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BLOC 2. ORIGEN I EVOLUCIÓ DELS COMPONENTS DE L'UNIVERS.
ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA. L'ÀTOM, LA TAULA PERIÒDICA I L'ENLLAÇ
QUÍMIC
Continguts
Estructura de la matèria. Hipòtesi de Planck. Model atòmic de Bohr.
Mecànica quàntica: Hipòtesi de De Broglie, Principi d’Incertesa d’Heisenberg.
Orbitals atòmics. Nombres quàntics i la seva interpretació.
Partícules subatòmiques: origen de l’Univers.
Classificació dels elements segons la seva estructura electrònica: sistema periòdic.
Propietats dels elements segons la seva posició en el sistema periòdic: energia d’ionització,
afinitat electrònica, electronegativitat, radi atòmic.
Enllaç químic.
Enllaç iònic.
Propietats de les substàncies amb enllaç iònic.
Enllaç covalent. Geometria i polaritat de les molècules.
Teoria de l’enllaç de valència (TEV) i hibridació
Teoria de repulsió de parells electrònics de la capa de valència (TRPECV)
Propietats de les substàncies amb enllaç covalent.
Enllaç metàl·lic.
Model del gas electrònic i teoria de bandes.
Propietats dels metalls. Aplicacions de superconductors i semiconductors.
Enllaços presents en substàncies d’interès biològic.
Naturalesa de les forces intermoleculars.
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BLOC 3. REACCIONS QUÍMIQUES
Continguts
Concepte de velocitat de reacció.
Teoria de col·lisions.
Factors que influeixen en la velocitat de les reaccions químiques.
Utilització de catalitzadors en processos industrials.
Equilibri químic. Llei d’acció de masses. La constant d’equilibri: formes d’expressar-la.
Factors que afecten l’estat d’equilibri: principi de Le Chatelier.
Equilibris amb gasos.
Equilibris heterogenis: reaccions de precipitació.
Aplicacions i importància de l’equilibri químic en processos industrials i en situacions de la vida
quotidiana.
Equilibri àcid-base.
Concepte d’àcid-base.
Teoria de Brönsted-Lowry.
Força relativa dels àcids i de les bases, grau d’ionització.
Equilibri iònic de l’aigua.
Concepte de pH. Importància del pH a nivell biològic.
Volumetries de neutralització àcid-base.
Estudi qualitatiu de la hidròlisi de sals.
Estudi qualitatiu de les dissolucions reguladores de pH.
Àcids i bases rellevants a nivell industrial i de consum. Problemes mediambientals.
Equilibri redox.
Concepte d’oxidació-reducció. Oxidants i reductors. Nombre d’oxidació.
Ajust redox pel mètode de l’ió-electró. Estequiometria de les reaccions redox.
Potencial de reducció estàndard. Volumetries redox.
Lleis de Faraday de l’electròlisi. Aplicacions i repercussions de les reaccions d’oxidació
reducció: bateries elèctriques, piles de combustible, prevenció de la corrosió de metalls.

20

BLOC 4. SÍNTESI ORGÀNICA I NOUS MATERIALS
Continguts
Estudi de funcions orgàniques.
Nomenclatura i formulació orgànica segons les normes de la IUPAC.
Funcions orgàniques d’interès: oxigenades i nitrogenades, derivats halogenats, tiols, peràcids.
Composts orgànics polifuncionals.
Tipus d’isomeria.
Tipus de reaccions orgàniques.
Principals composts orgànics d’interès biològic i industrial: materials polímers i medicaments
Macromolècules i materials polímers.
Polímers d’origen natural i sintètic: propietats.
Reaccions de polimerització.
Fabricació de materials plàstics i seus transformats: impacte mediambiental.
Importància de la Química del Carboni en el desenvolupament de la societat del benestar.

5. Mètodes pedagògics, materials i recursos didàctics
Les aules del centre disposen de pissarres convencionals, pissarres digitals, projectors i altaveus.
Per aprofitar aquests recursos en l’àmbit docent, el professorat del departament desenvoluparà
activitats en l’entorn de l’aplicació Google Classroom amb dues finalitats: reforçar i ampliar els
conceptes i les activitats propostes als llibres de text corresponents (realitzades a classe per tot el
grup) i proporcionar material didàctic als alumnes que hagin de faltar per compromisos esportius,
per tal de que puguin seguir el ritme de les classes a les quals deixen d’assistir.
A més a més del Google Classroom, s’utilitzaran altres aplicacions com Socrative o Kahoot, tant a
l’aula ordinària del grup mitjançant els Chromebooks dels quals disposa el centre com als
ordinadors de l’aula d’informàtica.
A classe, els alumnes comptaran amb els recursos audiovisuals proporcionats a l’entorn del
Google Classroom (vídeos explicatius, esquemes, presentacions...) així com del llibre de text de
l’assignatura corresponent i una calculadora científica.
Apart de les activitats que es puguin realitzar a l’aula ordinària, a totes les assignatures impartides
pel departament es realitzaran experiències pràctiques al laboratori del centre (compartit amb el
departament de Biologia i Geologia).
Durant aquestes experiències i gràcies als desdoblaments corresponents, els dos professors del
departament podran explicar i atendre millor l’alumnat durant la realització d'aquestes activitats.
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6. Distribució espai-temps
Els continguts de les diferents matèries impartides pel departament de Física i Química es duen a
terme en sessions de 50 minuts. La distribució horària és la següent:
Assignatura/curs

Distribució horària
1 hora (aula)

Física i Química 3r d’ESO
1 hora (desdoblament: laboratori)
2 hores (aula)
Física i Química 4t d’ESO
1 hora (desdoblament: laboratori)
1 hora (aula)
Ciències aplicades a l’activitat professional
4t d’ESO

1 hora (aula d’informàtica)
1 hora (laboratori)
3 hores (aula)

Física i Química 1r de Batxillerat
1 hora (desdoblament: aula/laboratori)
Física 2n de Batxillerat

4 hores (aula)

Química de 2n de Batxillerat

4 hores (3 hores a l'aula i 1 al laboratori)

A les sessions a l’aula ordinària, els alumnes fan feina en grups de dos; en determinades activitats, poden formar grups de fins a 4 alumnes. Quan les sessions són pràctiques i es desenvolupen
al laboratori, el alumnes es col·loquen sempre a la mateixa taula i amb el company (en grups de 2)
assignat a començament de curs.
7. Activitats d’ampliació i reforç
Donat les característiques del nostre alumnat, la majoria d'ells necessita reforç en qualque
moment del curs, principalment per no poder assistir a classe per raons de competicions
esportives. El professorat d'aquest centre té una hora setmanal per realitzar reforç a l'alumnat que
ho necessiti. També cada professor s'encarrega de proposar activitats d'ampliació si l'alumnat ho
requereix.
8. Criteris d’avaluació i de qualificació
Física i Química de 3r d’ESO
⇒ Criteris d’avaluació
L'alumne serà avaluat en base a l'observació del seu treball i el seu assoliments dels objectius de
l'assignatura. Les activitats que es duran a terme per aconseguir-ho podran ser:
- Activitats de classe: estan estructurades i dissenyades per assolir la fixació dels coneixements
teòrics i per desenvolupar les actituds i procediments programats
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- Activitats de laboratori: Consistiran en l'anàlisi de les pràctiques i la consecució d'altres objectius,
com són ara l'ordre en els mètodes de treball, anàlisi i discussió dels resultats, aprofundiment amb
l'aplicació del mètode científic a situacions quotidianes, etc.

BLOC 1. L'ACTIVITAT CIENTÍFICA
Criteris d'avaluació
1. Reconèixer i identificar les característiques del mètode científic.
2. Valorar la investigació científica i el seu impacte en la indústria i en el
desenvolupament de la societat.
3. Conèixer els procediments científics per determinar magnituds.
4. Reconèixer els materials, i instruments bàsics presents al laboratori de física i en el
de química; conèixer i respectar les normes de seguretat i d’eliminació de residus per a
la protecció del medi ambient.
5. Interpretar la informació sobre temes científics de caràcter divulgatiu que apareix en
publicacions i mitjans de comunicació.
6. Desenvolupar petits treballs d’investigació en els quals es posi en pràctica l’aplicació
del mètode científic i l’ús de les TIC.
BLOC 2. LA MATÈRIA
Criteris d'avaluació
1. Reconèixer les propietats generals i característiques específiques de la matèria i relacionarles amb la seva naturalesa i les seves aplicacions.
2. Reconèixer que els models atòmics són instruments interpretatius de les diferents teories i la
necessitat d’utilitzar-los per interpretar i comprendre l’estructura interna de la matèria.
3. Analitzar la utilitat científica i tecnològica dels isòtops radioactius.
4. Interpretar l’ordenació dels elements a la taula periòdica i reconèixer els més rellevants a
partir dels seus símbols.
5. Conèixer com s’uneixen els àtoms per formar estructures més complexes i explicar les
propietats de les agrupacions resultants.
6 Diferenciar entre àtoms i molècules, i entre elements i composts en substàncies d’ús freqüent
i conegut.
7. Justificar les propietats dels diferents estats d’agregació de la matèria i els seus canvis
d’estat, a través del model cineticomolecular.
8. Establir les relacions entre les variables de què depèn l’estat d’un gas a partir de
representacions gràfiques i/o taules de resultats obtinguts en experiències de laboratori o
simulacions per ordinador.

23

9. Identificar sistemes materials com a substàncies pures o mescles i valorar la importància i les
aplicacions de mescles d’especial interès.
10. Proposar mètodes de separació dels components d’una mescla.
11. Formular i anomenar composts binaris seguint les normes IUPAC.

BLOC 3. ELS CANVIS
Criteris d'avaluació
1. Distingir entre canvis físics i químics mitjançant la realització d’experiències senzilles que
posin de manifest si es formen o no substàncies noves.
2. Caracteritzar les reaccions químiques com a transformacions d’unes substàncies en d’altres.
3. Descriure a nivell molecular el procés pel qual els reactius es transformen en productes en
termes de la teoria de col·lisions.
4. Deduir la llei de conservació de la massa i reconèixer reactius i productes a través
d’experiències senzilles al laboratori i/o de simulacions per ordinador.
5. Comprovar mitjançant experiències senzilles de laboratori la influència de determinats factors
en la velocitat de les reaccions químiques.
6. Reconèixer la importància de la química en l’obtenció de noves substàncies i la seva
importància en la millora de la qualitat de vida de les persones.
7. Valorar la importància de la indústria química en la societat i la seva influència en el medi
ambient.

BLOC 4. ELECTRICITAT
Criteris d'avaluació
1. Explicar el fenomen físic del corrent elèctric i interpretar el significat de les magnituds
intensitat de corrent, diferència de potencial i resistència, així com les relacions entre elles.
2. Comprovar els efectes de l’electricitat i les relacions entre les magnituds elèctriques
mitjançant el disseny i construcció de circuits elèctrics i electrònics senzills, al laboratori o
mitjançant aplicacions virtuals interactives.
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BLOC 5. L’ENERGIA
Criteris d'avaluació
1. Analitzar les transformacions entre energia cinètica i energia potencial, aplicant el principi de
conservació de l’energia mecànica quan es menysprea la força de fricció, i el principi general de
conservació de l’energia quan hi ha dissipació d’aquesta deguda a la fricció.
2. Reconèixer que la calor i el treball són dues formes de transferència d’energia, identificant les
situacions en les quals es produeixen.
3. Relacionar els conceptes de treball i potència en la resolució de problemes i expressar els
resultats en unitats del sistema internacional així com altres d’ús comú.
4. Relacionar qualitativament i quantitativament la calor amb els efectes que produeix als
cossos: variació de temperatura, canvis d’estat i dilatació.
5. Valorar la rellevància històrica de les màquines tèrmiques com a desencadenants de la
revolució industrial, així com la seva importància actual en la indústria i el transport.
6. Comprendre la limitació que el fenomen de la degradació de l’energia suposa per a
l’optimització dels processos d’obtenció d’energia útil a les màquines tèrmiques, i el repte
tecnològic que suposa la millora del rendiment d’aquestes per a la investigació, la innovació i
l’empresa.
⇒ Criteris de qualificació
L'avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat la realitzarà el professor corresponent i serà
continuada, individualitzada i reflectirà el desenvolupament global de l'alumnat. Tindrà com a
referents els diferents elements del currículum: objectius, competències bàsiques, continguts,
mètodes pedagògics i criteris d’avaluació.
Els criteris d’avaluació són el referent fonamental per valorar tant el grau d’adquisició de les
competències bàsiques com el de consecució dels objectius. Durant el curs es realitzaran tres
avaluacions, la qualificació de les quals es basarà en :
-Proves escrites sobre les qüestions estudiades a cada tema que contindrà els conceptes i
continguts treballats..
El professor podrà realitzar, al seu parer, proves escrites més globalitzades, que abastin algunes
unitats temàtiques que tinguin coherència interna o tot un període d’avaluació.
-El treball diari a classe i a casa: es durà un control de deures fets a casa i a classe, es farà un
seguiment del quadern de l’alumne, es valorarà l’entrega puntual correcta i ben presentada dels
informes de pràctiques de laboratori i treballs proposats, tant individualment com en grup.
- L’actitud general de l’alumne: conducta adequada, assistència i puntualitat, tracte respectuós
cap als companys i el professor, actitud positiva cap a l’assignatura, dur a classe el material, tenir
cura del material de l’aula i laboratori.
En cas que es facin proves de recuperació seran semblants, en plantejament i grau de dificultat a
les realitzades en els períodes d’avaluació. Es realitzaran

segons un calendari elaborat pel

professor i consultat als alumnes. Els criteris de qualificació i correcció es basaran en l’assoliment
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dels objectius generals de l’àrea i en els continguts, criteris i estàndards d’avaluació que figuren en
les respectives programacions.
Per superar les proves escrites, els exercicis, les qüestions orals i l’actitud els alumnes hauran
d’obtenir, si no s’indica altre sistema, un 5 de nota mínima.
La qualificació de l’alumne a les diferents avaluacions es fera seguint el següent esquema:
• 75% de la qualificació: proves escrites, la nota mínima de la prova ha d’ésser un 3, per fer la
mitja de tots els exàmens i per poder aplicar aquest percentatge.
• 15% de la qualificació. treballs de resolució d'exercicis, informes de pràctiques i treballs
proposats. Cada dia de retard en el lliurament de qualsevol feina suposa 1 punt menys.
• 10% de la qualificació: actitud, feina diària i quadern de classe (exercicis corregits, apunts de
classe,...).
També es considerarà part de la nota, tant als exàmens, com als treballs i quadern, l’expressió
escrita i les faltes d’ortografia. Segons l’acord pres pel Centre, cada falta restarà 0.05 punts fins
un màxim d’un punt.
En tot cas es tindrà en compte el comportament de l’alumne a classe i a pràctiques, i l’actitud
envers l’assignatura. Les pràctiques seran qualificades en funció de l'interès, l'habilitat manual i la
participació. L'alumne elaborarà un informe o memòria de la pràctica i el professor de la pràctica
serà el responsable de la qualificació. Els quaderns dels alumnes es revisaran i qualificaran per
tal de seguir el seu mecanisme d'aprenentatge i els hàbits de treball.
En general, no lliurar al professor els treballs, les tasques encomanades o els informes de
pràctiques suposarà suspendre l'avaluació. En el cas que en una avaluació no es pugui valorar i
qualificar alguns dels apartats indicats, s’utilitzaran els altres apartats o la informació disponible
per obtenir una qualificació global.
Si l’alumne té una o més avaluacions suspeses (nota inferior a 5) tindrà l’opció de recuperar-les
fent una prova.
La nota de l’avaluació final serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, sempre i quan tingui
totes les avaluacions aprovades (5 ó més).
En el cas de qualque alumne amb nota final inferior a 5 se li fera la mitjana de les qualificacions
de l'apartat de Física i la mitjana de l'apartat de Química.
A efectes de promoció, es farà la mitjana aritmètica sobre la nota final únicament si l'alumne té
més d'un 4,0 de qualificació global en cada matèria (Física i Química) i la mitjana és igual o
superior a 5. En cas contrari l'alumne suspendrà l’assignatura que comptabilitzarà com a una sola
matèria suspesa a efectes de promoció.
En cas d'haver d'examinar-se a la convocatòria de setembre, hi ha la possibilitat de guardar la
nota d'una de les matèries (Física o Química) en cas de que estigui avaluat positivament. Si al
setembre no es supera l'assignatura, no es guarda cap nota per el curs següent.
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Física i Química 4t d’ESO
BLOC 1. L’ACTIVITAT CIENTÍFICA
Criteris d'avaluació
1. Reconèixer que la investigació en ciència és una tasca col·lectiva i interdisciplinària en
constant evolució i influïda pel context econòmic i polític.
2. Analitzar el procés que ha de seguir una hipòtesi des que es formula fins que és aprovada
per la comunitat científica.
3. Comprovar la necessitat d’usar vectors per a la definició de determinades magnituds.
4. Relacionar les magnituds fonamentals amb les derivades a través d’equacions de magnituds.
5. Comprendre que no és possible fer mesures sense cometre errors i distingir entre error
absolut i relatiu.
6. Expressar el valor d’una mesura usant l’arrodoniment i el nombre de xifres significatives
correctes.
7. Fer i interpretar representacions gràfiques de processos físics o químics a partir de taules de
dades i de les lleis o principis involucrats.
8. Elaborar i defensar un projecte d’investigació, aplicant les TIC.

BLOC 2. LA MATÈRIA
Criteris d'avaluació
1. Reconèixer la necessitat d’usar models per interpretar l’estructura de la matèria utilitzant
aplicacions virtuals interactives per a la seva representació i identificació.
2. Relacionar les propietats d’un element amb la seva posició a la taula periòdica i la seva
configuració electrònica.
3. Agrupar per famílies els elements representatius i els elements de transició segons les
recomanacions de la IUPAC.
4. Interpretar els diferents tipus d’enllaç químic a partir de la configuració electrònica dels
elements implicats i la seva posició a la taula periòdica.
5. Justificar les propietats d’una substància a partir de la naturalesa del seu enllaç químic.
6. Anomenar i formular composts inorgànics ternaris segons les normes IUPAC.
7. Reconèixer la influència de les forces intermoleculars en l’estat d’agregació i propietats de
substàncies d’interès.
8. Establir les raons de la singularitat del carboni i valorar la seva importància en la constitució
d’un elevat nombre de composts naturals i sintètics.
9. Identificar i representar hidrocarburs senzills mitjançant les diferents fórmules, relacionar-les
amb models moleculars físics o generats per ordinador, i conèixer algunes aplicacions
d’especial interès.
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10. Reconèixer els grups funcionals presents en molècules d’especial interès.

BLOC 3. ELS CANVIS
Criteris d'avaluació
1. Comprendre el mecanisme d’una reacció química i deduir la llei de conservació de la massa
a partir del concepte de la reorganització atòmica que hi té lloc.
2. Raonar com s’altera la velocitat d’una reacció en modificar algun dels factors que hi
influeixen, utilitzant el model cineticomolecular i la teoria de col·lisions per justificar aquesta
predicció.
3. Interpretar equacions termoquímiques i distingir entre reaccions endotèrmiques i
exotèrmiques.
4. Reconèixer la quantitat de substància com a magnitud fonamental i el mol com la seva unitat
en el sistema internacional d’unitats.
5. Dur a terme càlculs estequiomètrics amb reactius purs suposant un rendiment complet de la
reacció, partint de l’ajustament de l’equació química corresponent.
6. Identificar àcids i bases, conèixer el seu comportament químic i mesurar la seva fortalesa fent
servir indicadors i el pH-metre digital.
7. Dur a terme experiències de laboratori en les quals tinguin lloc reaccions de síntesi,
combustió i neutralització, interpretant els fenòmens observats.
8. Valorar la importància de les reaccions de síntesi, combustió i neutralització en processos
biològics, aplicacions quotidianes i en la indústria, així com la seva repercussió mediambiental.

BLOC 4. EL MOVIMENT I LES FORCES
Criteris d'avaluació
1. Justificar el caràcter relatiu del moviment i la necessitat d’un sistema de referència i de
vectors per descriure’l adequadament, aplicant-ho a la representació de diferents tipus de
desplaçament.
2. Distingir els conceptes de velocitat mitjana i velocitat instantània i justificar la seva necessitat
segons el tipus de moviment.
3. Expressar correctament les relacions matemàtiques que existeixen entre les magnituds que
defineixen els moviments rectilinis i circulars.
4. Resoldre problemes de moviments rectilinis i circulars, utilitzant una representació
esquemàtica amb les magnituds vectorials implicades, expressant el resultat en les unitats del
sistema internacional.
5. Elaborar i interpretar gràfics 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.

28

6. Reconèixer el paper de les forces com a causa dels canvis en la velocitat dels cossos i
representar-les mitjançant vectors.
7. Emprar el principi fonamental de la dinàmica en la resolució de problemes en què intervenen
diverses forces.
8. Aplicar les lleis de Newton a la interpretació de fenòmens quotidians.
9. Valorar la rellevància històrica i científica que la llei de la gravitació universal va suposar per a
la unificació de les mecàniques terrestre i celeste, i interpretar la seva expressió matemàtica.
10. Comprendre que la caiguda lliure dels cossos i el moviment orbital són dues manifestacions
de la llei de la gravitació universal.
11. Identificar les aplicacions pràctiques dels satèl·lits artificials i la problemàtica plantejada per
les escombraries espacials que generen.
12. Reconèixer que l’efecte d’una força no sols depèn de la seva intensitat sinó també de la
superfície sobre la qual actua.
13. Interpretar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques en relació amb els principis de la
hidrostàtica, i resoldre problemes aplicant-hi les seves expressions matemàtiques.
14. Dissenyar i presentar experiències o dispositius que il·lustrin el comportament dels fluids i
que posin de manifest els coneixements adquirits així com la iniciativa i la imaginació.
15. Aplicar els coneixements sobre la pressió atmosfèrica a la descripció de fenòmens
meteorològics i a la interpretació de mapes del temps, reconeixent termes i símbols específics
de la meteorologia.

⇒ Criteris de qualificació
L'avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat la realitzarà el professor corresponent i serà
continuada, individualitzada i reflectirà el desenvolupament global de l'alumnat. Tindrà com a
referents els diferents elements del currículum: objectius, competències bàsiques, continguts,
mètodes pedagògics i criteris d’avaluació. Els criteris d’avaluació són el referent fonamental per
valorar tant el grau d’adquisició de les competències bàsiques com el de consecució dels
objectius. Durant el curs es realitzaran tres avaluacions, la qualificació de les quals es basarà en :
-Proves escrites sobre les qüestions estudiades a cada tema que contindrà els conceptes i
continguts treballats..
El professor podrà realitzar, al seu parer, proves escrites més globalitzades, que abastin algunes
unitats temàtiques que tinguin coherència interna o tot un període d’avaluació.
-El treball diari a classe i a casa: es durà un control de deures fets a casa i a classe, es farà un
seguiment del quadern de l’alumne, es valorarà l’entrega puntual correcta i ben presentada dels
informes de pràctiques de laboratori i treballs proposats, tant individualment com en grup.
- L’actitud general de l’alumne: conducta adequada, assistència i puntualitat, tracte respectuós
cap als companys i el professor, actitud positiva cap a l’assignatura, dur a classe el material, tenir
cura del material de l’aula i laboratori.
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En cas que es facin proves de recuperació seran semblants, en plantejament i grau de
dificultat a les realitzades en els períodes d’avaluació. Es realitzaran segons un calendari
elaborat pel professor i consultat als alumnes. Els criteris de qualificació i correcció es
basaran en l’assoliment dels objectius generals de l’àrea i en els continguts, criteris i
estàndards d’avaluació que figuren en les respectives programacions.
Per superar les proves escrites, els exercicis, les qüestions orals i l’actitud els alumnes
hauran d’obtenir, si no s’indica altre sistema, un 5 de nota mínima.
La qualificació de l’alumne a les diferents avaluacions es fera seguint el següent esquema:
• 75% de la qualificació: proves escrites, la nota mínima de la prova ha d’ésser un 3, per fer la
mitja de tots els exàmens i per poder aplicar aquest percentatge.
• 15% de la qualificació. treballs de resolució d'exercicis, informes de pràctiques i treballs
proposats. Cada dia de retard en el lliurament de qualsevol feina suposa 1 punt menys.
• 10% de la qualificació: actitud, feina diària i quadern de classe (exercicis corregits, apunts de
classe,...).
També es considerarà part de la nota, tant als exàmens, com als treballs i quadern, l’expressió
escrita i les faltes d’ortografia. Segons l’acord pres pel Centre, cada falta restarà 0.05 punts fins
un màxim d’un punt.
En tot cas es tindrà en compte el comportament de l’alumne a classe i a pràctiques, i l’actitud
envers l’assignatura. Les pràctiques seran qualificades en funció de l'interès, l'habilitat manual i la
participació. L'alumne elaborarà un informe o memòria de la pràctica i el professor de la pràctica
serà el responsable de la qualificació. Els quaderns dels alumnes es revisaran i qualificaran per
tal de seguir el seu mecanisme d'aprenentatge i els hàbits de treball.
En general, no lliurar al professor els treballs, les tasques encomanades o els informes de
pràctiques suposarà suspendre l'avaluació. En el cas que en una avaluació no es pugui valorar i
qualificar alguns dels apartats indicats, s’utilitzaran els altres apartats o la informació disponible
per obtenir una qualificació global.
Si l’alumne té una o més avaluacions suspeses (nota inferior a 5) tindrà l’opció de recuperar-les
fent una prova.
La nota de l’avaluació final serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, sempre i quan tingui
totes les avaluacions aprovades (5 ó més).
En el cas de qualque alumne amb nota final inferior a 5 se li farà la mitjana de les qualificacions
de l'apartat de Física i la mitjana de l'apartat de Química.
A efectes de promoció, es farà la mitjana aritmètica sobre la nota final únicament si l'alumne té
més d'un 4,0 de qualificació global en cada matèria (Física i Química) i la mitjana és igual o
superior a 5. En cas contrari l'alumne suspendrà l’assignatura que comptabilitzarà com a una sola
matèria suspesa a efectes de promoció.

En cas d'haver d'examinar-se a la convocatòria de setembre, hi ha la possibilitat de
guardar la nota d'una de les matèries (Física o Química) en cas de que estigui avaluat
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positivament. Si al setembre no es supera l'assignatura, no es guarda cap nota per el curs
següent.

Ciències aplicades a l’activitat professional 4t d’ESO
BLOC 1. TÈCNIQUES INSTRUMENTALS BÀSIQUES
Criteris d'avaluació
1. Emprar correctament els materials i els productes del laboratori.
2. Complir i respectar les normes de seguretat i higiene del laboratori.
3. Contrastar algunes hipòtesis basant-se en l’experimentació, la recopilació de dades i l’anàlisi
de resultats.
4. Aplicar les tècniques i l’instrumental apropiats per mesurar magnituds.
5. Preparar dissolucions de diversa índole, utilitzant estratègies pràctiques.
6. Separar els components d’una mescla emprant les tècniques instrumentals apropiades.
7. Predir quin tipus de biomolècules són presents en diferents tipus d’aliments.
8. Determinar quines tècniques habituals de desinfecció cal emprar segons l’ús que es faci del
material instrumental.
9. Precisar les fases i els procediments habituals de desinfecció de materials d’ús quotidià als
establiments sanitaris, d’imatge personal, de tractaments de benestar i en les indústries i locals
relacionats amb les indústries alimentàries i les seves aplicacions.
10. Analitzar els procediments instrumentals que s’utilitzen en diverses indústries com
l’alimentària, l’agrària, la farmacèutica, la sanitària, d’imatge personal, etc.
11. Contrastar les possibles aplicacions científiques en els camps professionals directament
relacionats amb el seu entorn.

BLOC 2. APLICACIONS DE LA CIÈNCIA EN LA CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT
Criteris d'avaluació
1. Precisar en què consisteix la contaminació i categoritzar-ne els tipus més representatius.
2. Contrastar en què consisteixen els diferents efectes mediambientals com ara la pluja àcida,
l’efecte hivernacle, la destrucció de la capa d’ozó i el canvi climàtic.
3. Precisar els efectes contaminants que es deriven de l’activitat industrial i agrícola,
principalment sobre el sòl.
4. Precisar els agents contaminants de l’aigua i informar sobre el tractament de depuració
d’aquesta. Recopilar dades d’observació i experimentació per detectar contaminants en l’aigua.
5. Precisar en què consisteix la contaminació nuclear, reflexionar sobre la gestió dels residus
nuclears i valorar críticament la utilització de l’energia nuclear.
6. Identificar els efectes de la radioactivitat sobre el medi ambient i la seva repercussió sobre el
futur de la humanitat.
7. Precisar les fases procedimentals que intervenen en el tractament de residus.
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8. Contrastar arguments a favor de la recollida selectiva de residus i la seva repercussió en
l’àmbit familiar i social.
9. Fer servir assajos de laboratori relacionats amb la química ambiental, conèixer què és una
mesura de pH i com s’empra per controlar el medi ambient.
10. Analitzar i contrastar opinions sobre el concepte de desenvolupament sostenible i les seves
repercussions per a l’equilibri mediambiental.
11. Participar en campanyes de sensibilització, en l’àmbit del centre educatiu, sobre la
necessitat de controlar l’ús dels recursos energètics o d’un altre tipus.
12. Dissenyar estratègies per donar a conèixer als companys i persones properes la necessitat
de mantenir el medi ambient.

BLOC 3. RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ (R+D+I)
Criteris d'avaluació
1. Analitzar la incidència de l’R+D+I en la millora de la productivitat i l’augment de la
competitivitat en el marc globalitzador actual.
2. Investigar, argumentar i valorar sobre tipus d’innovació, ja sigui en productes o en processos,
valorant críticament totes les aportacions que s’hi fan ja sigui d’organismes estatals o
autonòmics o d’organitzacions de diversa índole.
3. Recopilar, analitzar i discriminar informació sobre diferents tipus d’innovació en productes i
processos, a partir d’exemples d’empreses capdavanteres en innovació.
4. Empra adequadament les TIC per cercar, seleccionar i processar la informació en la
investigació o l’estudi que relacioni el coneixement científic aplicat a l’activitat professional.

BLOC 4. PROJECTE D'INVESTIGACIÓ
Criteris d'avaluació
1. Planejar, aplicar i integrar les destreses i les habilitats pròpies de treball científic.
2. Elaborar hipòtesis i contrastar-les a través de l’experimentació o l’observació i l’argumentació.
3. Discriminar i decidir sobre les fonts d’informació i els mètodes usats per obtenir-la.
4. Participar, valorar i respectar la feina individual i en grup.
5. Presentar i defensar en públic el projecte d’investigació duit a terme.
Física i Química de 1r de Batxillerat
⇒ Criteris d’avaluació
L’avaluació serà individualitzada i reflectirà el desenvolupament global de l’alumnat. Durant el curs
es realitzaran tres avaluacions, la qualificació de les quals es basarà en:
-

Proves escrites sobre el tema estudiat. Aquestes proves procuraran avaluar conceptes,

procediments i actituds.
-

Consultes orals, exercicis pràctics i treballs de classe, etc.
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Normalment cada bloc temàtic anirà seguit d’una prova escrita i un seguit d’exercicis i activitats
avaluades.
El professorat podrà realitzar, al seu parer, proves escrites més globalitzades, que abastin
algunes unitats didàctiques que tinguin coherència interna o tot un període d’avaluació.
Durant el curs es faran proves de recuperació per aquells alumnes que es consideri necessari.
Aquestes proves seran semblants, en plantejament i grau de dificultat a les realitzades en els
períodes d’avaluació. Es realitzaran segons un calendari elaborat pel professor i consensuat amb
els alumnes.
BLOC 1. L’ACTIVITAT CIENTÍFICA

Criteris d'avaluació
1. Reconèixer i emprar les estratègies bàsiques de l’activitat científica com plantejar
problemes, formular hipòtesis, proposar models, elaborar estratègies de resolució de
problemes, dissenys experimentals i anàlisi dels resultats.
2. Conèixer, utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l’estudi
dels fenòmens físics i químics.
BLOC 2. REPÀS I AMPLIACIÓ DE FORMULACIÓ INORGÀNICA

Criteris d'avaluació
1. Anomenar i formular composts inorgànics binaris i ternaris segons les normes IUPAC.
BLOC 3. ASPECTES QUANTITATIUS DE LA QUÍMICA

Criteris d'avaluació
1. Conèixer la teoria atòmica de Dalton així com les lleis bàsiques associades al seu
establiment.
2. Utilitzar l’equació d’estat dels gasos ideals per establir relacions entre la pressió, el
volum i la temperatura.
3. Aplicar l’equació dels gasos ideals per calcular masses moleculars i determinar
fórmules moleculars.
4. Dur a terme els càlculs necessaris per preparar dissolucions d’una concentració
donada i expressar-la en qualsevol de les formes establertes.
5. Explicar la variació de les propietats col·ligatives entre una dissolució i el dissolvent
pur.
6. Utilitzar les dades obtingudes mitjançant tècniques espectromètriques per calcular
masses atòmiques.
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7. Reconèixer la importància de les tècniques espectroscòpiques que permeten l’anàlisi
de substàncies i les seves aplicacions per detectar-les en quantitats molt petites de
mostres.
BLOC 4. REACCIONS QUÍMIQUES
Criteris d'avaluació
1 Formular i anomenar correctament les substàncies que intervenen en una reacció química.
2. Interpretar les reaccions químiques i resoldre problemes de reaccions amb reactius limitant,
amb reactius impurs i amb rendiment incomplet.
3. Identificar les reaccions químiques implicades en l’obtenció de diferents composts inorgànics
relacionats amb processos industrials.
4. Conèixer els processos bàsics de la siderúrgia i les aplicacions dels productes resultants.
5. Valorar la importància de la investigació científica en el desenvolupament de nous materials
aplicables en la millora de la qualitat de vida.

BLOC 5. TRANSFORMACIONS ENERGÈTIQUES I ESPONTANEÏTAT EN LES
REACCIONS QUÍMIQUES
Criteris d'avaluació
1. Interpretar el primer principi de la termodinàmica com el principi de conservació de l’energia
en sistemes en els quals es produeixen intercanvis de calor i treball.
2. Reconèixer la unitat de la calor en el sistema internacional i el seu equivalent mecànic.
3. Interpretar equacions termoquímiques i distingir entre reaccions endotèrmiques i
exotèrmiques.
4. Conèixer les possibles formes de calcular l’entalpia d’una reacció química.
5. Donar resposta a qüestions conceptuals senzilles sobre el segon principi de la termodinàmica
en relació amb els processos espontanis.
6. Predir, de forma qualitativa i quantitativa, l’espontaneïtat d’un procés químic en determinades
condicions a partir de l’energia de Gibbs.
7. Distingir els processos reversibles dels irreversibles, i la relació de la reversibilitat amb
l’entropia i el segon principi de la termodinàmica.
8. Analitzar la influència de les reaccions de combustió en l’àmbit social, industrial i
mediambiental i les seves aplicacions.
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BLOC 6. QUÍMICA DEL CARBONI
Criteris d'avaluació
1. Reconèixer els hidrocarburs saturats, els insaturats i els aromàtics, i conèixer la seva relació
amb composts d’interès biològic i industrial.
2. Identificar composts orgànics que contenguin funcions oxigenades i nitrogenades.
3. Representar els diferents tipus d’isomeria.
4. Explicar els fonaments químics relacionats amb la indústria del petroli i del gas natural.
5. Diferenciar les diferents estructures que presenta el carboni en el grafit, el diamant, el grafè,
el fullerè i els nanotubs i relacionar-les amb les seves aplicacions.
6. Valorar el paper de la química del carboni en les nostres vides i reconèixer la necessitat
d’adoptar actituds i mesures mediambientalment sostenibles.

BLOC 7. CINEMÀTICA
Criteris d'avaluació
1. Distingir entre sistemes de referència inercial i no inercial.
2. Representar gràficament les magnituds vectorials que descriuen el moviment en un sistema
de referència adequat.
3. Reconèixer les equacions dels moviments rectilini i circular i aplicar-les a situacions
concretes.
4. Interpretar representacions gràfiques dels moviments rectilini i circular.
5. Determinar velocitats i acceleracions instantànies a partir de l’expressió del vector de posició
en funció del temps.
6. Descriure el moviment circular uniformement accelerat i expressar l’acceleració en funció dels
seus components intrínsecs.
7. Relacionar en un moviment circular les magnituds angulars amb les lineals.
8. Identificar el moviment no circular d’un mòbil en un pla com la composició de dos moviments
unidimensionals rectilini uniforme (MRU) i/o rectilini uniformement accelerat (MRUA).
9. Conèixer el significat físic dels paràmetres que descriuen el moviment harmònic simple
(MHS) i associar-ho al moviment d’un cos que oscil·la.
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BLOC 8. DINÀMICA
Criteris d'avaluació
1. Identificar totes les forces que actuen sobre un cos.
2. Resoldre situacions des d’un punt de vista dinàmic que involucren plans inclinats i/o politges.
3. Reconèixer les forces elàstiques en situacions quotidianes i descriure els seus efectes.
4. Aplicar el principi de conservació del moment lineal a sistemes de dos cossos i predir-ne el
moviment a partir de les condicions inicials.
5. Justificar la necessitat de l’existència de forces perquè es produeixi un moviment circular.
6. Contextualitzar les lleis de Kepler en l’estudi del moviment planetari.
7. Associar el moviment orbital amb l’actuació de forces centrals i la conservació del moment
angular.
8. Determinar i aplicar la llei de gravitació universal a l’estimació del pes dels cossos i a la
interacció entre cossos celestes tenint-ne en compte el caràcter vectorial.
9. Conèixer la llei de Coulomb i caracteritzar la interacció entre dues càrregues elèctriques
puntuals.
10. Valorar les diferències i semblances entre les interaccions elèctrica i gravitatòria.

BLOC 9. ENERGIA
Criteris d'avaluació
1. Establir la llei de conservació de l’energia mecànica i aplicar-la a la resolució de casos
pràctics.
2. Reconèixer sistemes conservatius com aquells en què és possible associar una energia
potencial. Representar-hi la relació entre treball i energia.
3. Conèixer les transformacions energètiques que tenen lloc en un oscil·lador harmònic.
4. Vincular la diferència de potencial elèctric amb el treball necessari per transportar una
càrrega entre dos punts d’un camp elèctric i conèixer la seva unitat en el sistema internacional.
⇒ Criteris de qualificació
Els criteris de qualificació i correcció es basaran en l’assoliment dels objectius generals de l’àrea,
els continguts esmentats, els criteris i estàndards d'avaluació que figuren en les respectives
programacions.
Per superar les proves escrites, els exercicis i les qüestions orals els alumnes hauran d’assolir, si
no s’indica altre sistema, un 5 de nota mínima.
En general se seguirà el següent esquema per a la qualificació de l'alumnat, que té caràcter
indicatiu:
- 90% de la qualificació: proves escrites: aproximadament, la nota mínima de la prova ha d’ésser
un 3, per fer la mitja de tots els exàmens i per poder aplicar aquest percentatge.
- 10% de la qualificació: qüestions orals, exercicis en temps de classe, treballs i tasques
encomanades, revisió de quaderns, pràctiques de laboratori, activitats pràctiques, ... i actitud.
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També es considerarà part de la nota, tant als exàmens, com als treballs i quadern, l’ expressió
escrita i les faltes d’ortografia. Segons l’acord pres pel Centre, cada falta restarà 0.1 punt fins un
màxim de dos punts.
En tot cas es tindrà en compte el comportament de l’alumne a classe i a pràctiques, i l’actitud
envers l’assignatura. Les activitats pràctiques seran qualificades en funció de l’interès, l’habilitat
manual i la participació.
En general, no lliurar al professor els treballs, les tasques encomanades, els informes sol·licitats,
exercicis encomanats, etc. suposarà suspendre l’avaluació. En el cas que en una avaluació no es
pugui valorar i qualificar alguns dels apartats indicats, s’utilitzaran els altres apartats o la
informació disponible per obtenir una qualificació global.
Si l’alumne té una o més avaluacions suspeses (nota inferior a 5) tindrà l’opció de recuperar-les
fent una prova.
La nota de l’avaluació final serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, sempre i quan tingui
totes les avaluacions aprovades (5 ó més).
En el cas de qualque alumne amb nota final inferior a 5 se li fera la mitjana de les qualificacions
de l'apartat de Física i la mitjana de l'apartat de Química.
A efectes de promoció, es farà la mitjana aritmètica sobre la nota final únicament si l'alumne té
més d'un 4,0 de qualificació global en cada matèria (Física i Química) i la mitjana és igual o
superior a 5. En cas contrari l'alumne suspendrà l’assignatura que comptabilitzarà com a una sola
matèria suspesa a efectes de promoció.
En cas d'haver d'examinar-se a la convocatòria de setembre, hi ha la possibilitat de guardar la
nota d'una de les matèries (Física o Química) en cas de que estigui avaluat positivament. Si al
setembre no es supera l'assignatura, no es guarda cap nota per el curs següent.
Física de 2n de Batxillerat
⇒ Criteris d’avaluació
Els criteris de qualificació i correcció es basaran en l’assoliment dels objectius generals de l’àrea,
els continguts esmentats i els criteris que figuren en les respectives programacions.

BLOC 1. L'ACTIVITAT CIENTÍFICA
Criteris d'avaluació
1. Reconèixer i emprar les estratègies bàsiques de l’activitat científica.
2. Conèixer, utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l’estudi dels
fenòmens físics.
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BLOC 2 INTERACCIÓ GRAVITATÒRIA
Criteris d'avaluació
1. Associar el camp gravitatori a l’existència de massa i caracteritzar-lo per la intensitat
del camp i el potencial.
2. Reconèixer el caràcter conservatiu del camp gravitatori per la seva relació amb una
força central i associar-hi en conseqüència un potencial gravitatori.
3. Interpretar les variacions d’energia potencial i el seu signe en funció de l’origen de
coordenades energètiques triat.
4. Justificar les variacions energètiques d’un cos en moviment dins camps gravitatoris.
5. Relacionar el moviment orbital d’un cos amb el radi de l’òrbita i la massa generadora
del camp.
6. Conèixer la importància dels satèl·lits artificials de comunicacions, GPS i
meteorològics i les característiques de les seves òrbites.
7. Interpretar el caos determinista en el context de la interacció gravitatòria.
BLOC 3 INTERACCIÓ ELECTROMAGNÈTICA
Criteris d'avaluació
1. Associar el camp elèctric a l’existència de càrrega i caracteritzar-lo per la intensitat de camp i
el potencial.
2. Reconèixer el caràcter conservatiu del camp elèctric per la seva relació amb una força central
i associar-hi en conseqüència un potencial elèctric.
3. Caracteritzar el potencial elèctric en diferents punts d’un camp generat per una distribució de
càrregues puntuals i descriure el moviment d’una càrrega lliure dins el camp.
4. Interpretar les variacions d’energia potencial d’una càrrega en moviment dins camps
electrostàtics en funció de l’origen de coordenades energètiques triat.
5. Associar les línies de camp elèctric amb el flux a través d’una superfície tancada i establir la
llei de Gauss per determinar la intensitat del camp elèctric creat per una esfera carregada.
6. Valorar la llei de Gauss com a mètode de càlcul de camps electrostàtics.
7. Aplicar el principi d’equilibri electrostàtic per explicar l’absència de camp elèctric en l’interior
dels conductors i associar-ho a casos concrets de la vida quotidiana.
8. Conèixer el moviment d’una partícula carregada al si d’un camp magnètic.
9. Comprendre i comprovar que els corrents elèctrics generen camps magnètics.
10. Reconèixer la força de Lorentz com la força que s’exerceix sobre una partícula carregada
que es mou en una regió de l’espai on actuen un camp elèctric i un camp magnètic.
11. Interpretar el camp magnètic com a camp no conservatiu i la impossibilitat d’associar-hi una
energia potencial.
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12. Descriure el camp magnètic originat per un corrent rectilini, per una espira de corrent o per
un solenoide en un punt determinat.
13. Identificar i justificar la força d’interacció entre dos conductors rectilinis i paral·lels.
14. Conèixer que l’ampere és una unitat fonamental del sistema internacional.
15. Valorar la llei d’Ampère com a mètode de càlcul de camps magnètics.
16. Relacionar les variacions del flux magnètic amb la creació de corrents elèctrics i determinarne el sentit.
17. Conèixer les experiències de Faraday i de Henry que van dur a establir les lleis de Faraday i
de Lenz.
18. Identificar els elements fonamentals de què consta un generador de corrent altern i la seva
funció.

BLOC 4 ONES
Criteris d'avaluació
1. Associar el moviment ondulatori amb el moviment harmònic simple.
2. Identificar en experiències quotidianes o conegudes els principals tipus d’ones i les seves
característiques.
3. Expressar l’equació d’una ona en una corda i indicar el significat físic dels paràmetres
característics.
4. Interpretar la doble periodicitat d’una ona a partir de la freqüència i el nombre d’ona.
5. Valorar les ones com un mitjà de transport d’energia però no de massa.
6. Utilitzar el principi de Huygens per comprendre i per interpretar la propagació de les ones i els
fenòmens ondulatoris.
7. Reconèixer la difracció i les interferències com a fenòmens propis del moviment ondulatori.
8. Emprar les lleis de Snell per explicar els fenòmens de reflexió i refracció.
9. Relacionar els índexs de refracció de dos materials amb el cas concret de la reflexió total.
10. Explicar i reconèixer l’efecte Doppler en els sons.
11. Conèixer l’escala de mesurament de la intensitat sonora i la seva unitat.
12. Identificar els efectes de la ressonància en la vida quotidiana: soroll, vibracions, etc.
13. Reconèixer determinades aplicacions tecnològiques del so com les ecografies, els radars, el
sonar, etc.
14. Establir les propietats de la radiació electromagnètica com a conseqüència de la unificació
de l’electricitat, el magnetisme i l’òptica en una única teoria.
15. Comprendre les característiques i les propietats de les ones electromagnètiques, com la
longitud d’ona, la polarització o l’energia, en fenòmens de la vida quotidiana.
16. Identificar el color dels cossos com la interacció de la llum amb aquests.
17. Reconèixer els fenòmens ondulatoris estudiats en fenòmens relacionats amb la llum.
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18. Determinar les principals característiques de la radiació a partir de la seva situació en
l’espectre electromagnètic.
19. Conèixer les aplicacions de les ones electromagnètiques de l’espectre no visible.
20. Reconèixer que la informació es transmet mitjançant ones, a través de diferents suports.

BLOC 5 ÒPTICA GEOMÈTRICA
Criteris d'avaluació
1. Formular i interpretar les lleis de l’òptica geomètrica.
2. Valorar els diagrames de rajos lluminosos i les equacions associades com a mitjà que permet
predir les característiques de les imatges formades en sistemes òptics.
3. Conèixer el funcionament òptic de l’ull humà i els seus defectes, i comprendre l’efecte de les
lents en la correcció d’aquests defectes.
4. Aplicar les lleis de les lents primes i miralls plans a l’estudi dels instruments òptics.

BLOC 6. FÍSICA DEL SEGLE XX
Criteris d'avaluació
1. Valorar la motivació de Michelson i Morley per dur a terme el seu experiment i discutir les
implicacions que se’n van derivar.
2. Aplicar les transformacions de Lorentz al càlcul de la dilatació temporal i al de la contracció
espacial que sofreix un sistema quan es desplaça a velocitats properes a les de la llum respecte
a un altre.
3. Conèixer i explicar els postulats i les aparents paradoxes de la física relativista.
4. Establir l’equivalència entre la massa i l’energia, i les conseqüències que té en l’energia
nuclear.
5. Analitzar les fronteres de la física a final del segle XIX i principi del segle XX i posar de
manifest la incapacitat de la física clàssica per explicar determinats processos.
6. Conèixer la hipòtesi de Planck i relacionar l’energia d’un fotó amb la seva freqüència o amb la
seva longitud d’ona.
7. Valorar la hipòtesi de Planck en el marc de l’efecte fotoelèctric.
8. Aplicar el model quàntic a l’estudi dels espectres atòmics i inferir la necessitat del model
atòmic de Bohr.
9. Presentar la dualitat ona-corpuscle com una de les grans paradoxes de la física quàntica.
10. Reconèixer el caràcter probabilístic de la mecànica quàntica en contraposició amb el
caràcter determinista de la mecànica clàssica.
11. Descriure les característiques fonamentals de la radiació làser, els principals tipus de làsers
existents, el seu funcionament bàsic i les seves principals aplicacions.
12. Distingir els diferents tipus de radiacions i el seu efecte sobre els éssers vius.
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13. Establir la relació entre la composició nuclear i la massa nuclear amb els processos
nuclears de desintegració.
14. Valorar les aplicacions de l’energia nuclear en la producció d’energia elèctrica, la
radioteràpia, la datació en arqueologia i la fabricació d’armes nuclears.
15. Justificar els avantatges, els desavantatges i les limitacions de la fissió i la fusió nuclears.
16. Distingir les quatre interaccions fonamentals de la naturalesa i els principals processos en
què intervenen.
17. Reconèixer la necessitat de trobar un formalisme únic per descriure tots els processos de la
natura.
18. Conèixer les teories més rellevants sobre la unificació de les interaccions fonamentals de la
naturalesa.
19. Utilitzar el vocabulari bàsic de la física de partícules i conèixer les partícules elementals que
constitueixen la matèria.
20. Descriure la composició de l’Univers al llarg de la història en termes de les partícules que el
constitueixen i establir-ne una cronologia a partir del Big Bang.
21. Analitzar els interrogants a què s’enfronten els físics avui en dia.
Química de 2n de Batxillerat
⇒ Criteris d’avaluació
Els criteris de qualificació i correcció es basaran en l’assoliment dels objectius generals de l’àrea,
els continguts esmentats i els criteris que figuren en les respectives programacions.

BLOC 1 L'ACTIVITAT CIENTÍFICA
Criteris d'avaluació
1. Fer interpretacions, prediccions i representacions de fenòmens químics a partir de les dades
d’una investigació científica i obtenir-ne conclusions.
2. Aplicar la prevenció de riscs al laboratori de química i conèixer la importància dels fenòmens
químics i les seves aplicacions als individus i a la societat.
3. Emprar adequadament les TIC per a la recerca d’informació, l’ús d’aplicacions de simulació
de proves de laboratori, l’obtenció de dades i l’elaboració d’informes.
4. Dissenyar, elaborar, comunicar i defensar informes de caràcter científic fent una investigació
basada en la pràctica experimental.

BLOC 2. ORIGEN I EVOLUCIÓ DELS COMPONENTS DE L'UNIVERS. ESTRUCTURA
DE LA MATÈRIA. L'ÀTOM, LA TAULA PERIÒDICA I L'ENLLAÇ QUÍMIC
Criteris d'avaluació
1. Analitzar cronològicament els models atòmics fins al model actual discutint-ne les limitacions i
la necessitat d’un nou model.
2. Reconèixer la importància de la mecànica quàntica per al coneixement de l’àtom.
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3. Explicar els conceptes bàsics de la mecànica quàntica: la dualitat ona-corpuscle i la
incertesa.
4. Descriure les característiques fonamentals de les partícules subatòmiques diferenciant-ne els
diferents tipus.
5. Establir la configuració electrònica d’un àtom relacionant-la amb la seva posició a la taula
periòdica.
6. Identificar els nombres quàntics per a un electró segons l’orbital on es troba.
7. Conèixer l’estructura bàsica del sistema periòdic actual, definir les propietats periòdiques
estudiades i descriure la seva variació al llarg d’un grup o període.
8. Utilitzar el model d’enllaç corresponent per explicar la formació de molècules, de cristalls i
d’estructures macroscòpiques i deduir-ne les propietats.
10. Construir cicles energètics del tipus Born-Haber per calcular l’energia de xarxa, i analitzar de
forma qualitativa la variació d’energia de xarxa en diferents composts.
11. Descriure les característiques bàsiques de l’enllaç covalent emprant diagrames de Lewis i
emprar la TEV per a la seva descripció més complexa.
12. Emprar la teoria de la hibridació per explicar l’enllaç covalent i la geometria de diferents
molècules.
13. Conèixer les propietats dels metalls emprant les diferents teories estudiades per a la
formació de l’enllaç metàl·lic.
14. Explicar la possible conductivitat elèctrica d’un metall emprant la teoria de bandes.
15. Reconèixer els diferents tipus de forces intermoleculars i explicar com afecten les propietats
de determinats composts en casos concrets.
16. Diferenciar les forces intramoleculars de les intermoleculars en composts iònics o covalents.

BLOC 3. REACCIONS QUÍMIQUES
Criteris d'avaluació
1. Definir velocitat d’una reacció i aplicar les teories de les col·lisions i de l’estat de transició fent
servir el concepte d’energia d’activació.
2. Justificar com la naturalesa i la concentració dels reactius, la temperatura i la presència de
catalitzadors modifiquen la velocitat de reacció.
3. Conèixer que la velocitat d’una reacció química depèn de l’etapa limitant segons el seu
mecanisme de reacció establert.
4. Aplicar el concepte d’equilibri químic per predir l’evolució d’un sistema.
5. Expressar matemàticament la constant d’equilibri d’un procés, en què intervenen gasos, en
funció de la concentració i de les pressions parcials.
6. Relacionar Kc i Kp en equilibris amb gasos, interpretant el seu significat.
7. Resoldre problemes d’equilibris homogenis, en particular en reaccions en fase gas, i
d’equilibris heterogenis, amb especial atenció als de dissolució-precipitació.
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8. Aplicar el principi de Le Chatelier a diferents tipus de reaccions tenint en compte l’efecte de la
temperatura, la pressió, el volum i la concentració de les substàncies presents, predient
l’evolució del sistema.
9. Valorar la importància del principi Le Chatelier en diversos processos industrials.
10. Explicar la variació de la solubilitat d’una sal per l’efecte d’un ió comú.
11. Aplicar la teoria de Brönsted per reconèixer el possible comportament àcid o bàsic d’una
substància.
12. Determinar el valor del pH de dissolucions de diferents tipus d’àcids i de bases.
13. Explicar les reaccions àcid-base, la importància d’alguna d’elles i les seves aplicacions
pràctiques.
14. Justificar el pH resultant en la hidròlisi d’una sal.
15. Utilitzar els càlculs estequiomètrics necessaris per dur a terme una reacció de neutralització
o volumetria àcid-base.
16. Conèixer diferents aplicacions dels àcids i les bases en la vida quotidiana: com a productes
de neteja, de cosmètica, etc.
17. Determinar el nombre d’oxidació d’un element químic identificant si s’oxida o es redueix en
una reacció química.
18. Ajustar reaccions d’oxidació-reducció utilitzant el mètode de l’ió-electró i fer els càlculs
estequiomètrics corresponents.
19. Comprendre el significat de potencial estàndard de reducció d’un parell redox i emprar-ho
per predir l’espontaneïtat d’un procés entre dos parells redox.
20. Fer els càlculs estequiomètrics necessaris per aplicar a les volumetries redox.
21. Determinar la quantitat de substància dipositada als elèctrodes d’una cuba electrolítica
emprant les lleis de Faraday.
22. Conèixer algunes de les aplicacions de l’electròlisi, com la prevenció de la corrosió, la
fabricació de piles de diferents tipus (galvàniques, alcalines, de combustible) i l’obtenció
d’elements purs.

BLOC 4. SÍNTESI ORGÀNICA I NOUS MATERIALS
Criteris d'avaluació
1. Reconèixer els composts orgànics, segons la funció que els caracteritza.
2. Formular composts orgànics senzills amb diverses funcions.
3. Representar isòmers corresponents a determinada fórmula molecular.
4. Identificar els principals tipus de reaccions orgàniques: substitució, addició, eliminació,
condensació i redox.
5. Escriure i ajustar reaccions d’obtenció o transformació de composts orgànics en funció del
grup funcional present.
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6. Valorar la importància de la química orgànica vinculada a altres àrees de coneixement i
interès social.
7. Determinar les característiques més importants de les macromolècules.
8. Representar la fórmula d’un polímer a partir dels seus monòmers i viceversa.
9. Descriure els mecanismes més senzills de polimerització i les propietats d’alguns dels
principals polímers d’interès industrial.
10. Conèixer les propietats i l’obtenció d’alguns composts d’interès en biomedicina i en general
en les diferents branques de la indústria.
11. Distingir les principals aplicacions dels materials polímers segons el seu ús en diferents
àmbits.
12. Valorar la utilització de les substàncies orgàniques en el desenvolupament de la societat
actual i els problemes mediambientals que se’n poden derivar.
⇒ Criteris de qualificació
En general se seguirà el següent esquema per a la qualificació de l'alumnat:
- 90% de la qualificació: proves escrites: aproximadament, la nota mínima de la prova ha
d’ésser un 3, per fer la mitja de tots els exàmens i per poder aplicar aquest percentatge.
- 10% de la qualificació: qüestions orals, exercicis en temps de classe, treballs i tasques
encomanades, revisió de quaderns, pràctiques de laboratori, activitats pràctiques i actitud.
També es considerarà part de la nota, tant als exàmens, com als treballs i quadern, l’ expressió
escrita i les faltes d’ortografia. Segons l’ acord pres pel Centre, cada falta restarà 0.1 punt fins un
màxim de dos punts.
En tot cas es tindrà en compte el comportament de l’alumne a classe i a pràctiques, i l’actitud
envers l’assignatura. Les activitats pràctiques seran qualificades en funció de l’interès, l’habilitat
manual i la participació.
En general, no lliurar al professor/a els treballs, les tasques encomanades, els informes
sol·licitats, exercicis encomanats, etc. suposarà suspendre l’avaluació.
En el cas que en una avaluació no es pugui valorar i qualificar alguns dels apartats indicats,
s’utilitzaran els altres apartats o la informació disponible per obtenir una qualificació global.
Si l’alumne té una o més avaluacions suspeses (nota inferior a 5) tindrà l’opció de recuperar-les
fent una prova.
La nota de l’avaluació final serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, sempre i quan tingui
totes les avaluacions aprovades (5 ó més).
Si al juny no es supera l’assignatura es disposarà d’una convocatòria extraordinària al setembre.
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9. Estàndards d’aprenentatge avaluables
Física i Química de 3r d’ESO

BLOC 1. L'ACTIVITAT CIENTÍFICA
Estàndards d'aprenentatge avaluables

1.1. Formula hipòtesis per explicar fenòmens quotidians emprant teories i models científics.
1.2. Registra observacions, dades i resultats de manera organitzada i rigorosa, i els comunica de
forma oral i escrita utilitzant esquemes, gràfics, taules i expressions matemàtiques.
2.1. Relaciona la investigació científica amb les aplicacions tecnològiques en la vida quotidiana.
3.1. Estableix relacions entre magnituds i unitats emprant, preferentment, el sistema internacional
d’unitats i la notació científica per expressar els resultats.
4.1. Reconeix i identifica els símbols més freqüents usats en l’etiquetatge de productes químics i
instal·lacions, i n’interpreta el significat.
4.2. Identifica material i instruments bàsics de laboratori i sap com s’empren per dur a terme
experiències respectant les normes de seguretat i identificant actituds i mesures d’actuació
preventives.
5.1. Selecciona, comprèn i interpreta informació rellevant en un text de divulgació científica i
transmet les conclusions obtingudes utilitzant el llenguatge oral i escrit amb propietat.
5.2. Identifica les principals característiques lligades a la fiabilitat i objectivitat del flux d’informació
existent a Internet i altres mitjans digitals.
6.1. Elabora petits treballs d’investigació sobre algun tema objecte d’estudi aplicant el mètode
científic, i emprant les TIC per cercar i seleccionar informació i presentar conclusions.
6.2. Participa, valora, gestiona i respecta la feina individual i en equip.

BLOC 2. LA MATÈRIA
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Distingeix entre propietats generals i propietats característiques de la matèria, i utilitza
aquestes darreres per a la caracterització de substàncies.
1.2. Relaciona propietats dels materials del nostre entorn amb l’ús que se’n fa.
1.3. Descriu la determinació experimental del volum i de la massa d’un sòlid i calcula la seva
densitat.
2.1. Representa l’àtom, a partir del nombre atòmic i el nombre màssic, emprant el model planetari.
2.2. Descriu les característiques de les partícules subatòmiques bàsiques i la seva localització a
l’àtom.
2.3. Relaciona la notació amb el nombre atòmic, el nombre màssic determinant el nombre de cada
una dels tipus de partícules subatòmiques bàsiques.
3.1. Explica en què consisteix un isòtop i comenta aplicacions dels isòtops radioactius, la
problemàtica dels residus originats i les solucions per gestionar-los.
4.1. Justifica l’actual ordenació dels elements en grups i períodes a la taula periòdica.
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4.2. Relaciona les principals propietats de metalls, no metalls i gasos nobles amb la seva posició a
la taula periòdica i amb la seva tendència a formar ions, prenent com a referència el gas noble
més pròxim.
5.1. Coneix i explica el procés de formació d’un ió a partir de l’àtom corresponent, utilitzant la
notació adequada per a la seva representació.
5.2. Explica com alguns àtoms tendeixen a agrupar-se per formar molècules interpretant aquest
fet en substàncies d’ús freqüent i calcula les seves masses moleculars.
6.1. Reconeix els àtoms i les molècules que componen substàncies d’ús freqüent, classificant-les
en elements o composts, basant-se en la seva expressió química.
6.2. Presenta, emprant les TIC, les propietats i aplicacions d’algun element i/o compost químic
d’especial interès a partir d’una recerca guiada d’informació bibliogràfica i/o digital.
7.1. Justifica que una substància pot presentar-se en diferents estats d’agregació depenent de les
condicions de pressió i temperatura en les quals es trobi.
7.2. Explica les propietats dels gasos, líquids i sòlids emprant el model cineticomolecular.
7.3. Descriu i interpreta els canvis d’estat de la matèria utilitzant el model cineticomolecular i
l’aplica en la interpretació de fenòmens quotidians.
7.4. Dedueix a partir dels gràfics d’escalfament d’una substància els punts de fusió i d’ebullició, i la
identifica fent servir les taules de dades necessàries.
8.1. Justifica el comportament dels gasos en situacions quotidianes relacionant-lo amb el model
cinèticomolecular.
8.2. Interpreta gràfics, taules de resultats i experiències que relacionen la pressió, el volum i la
temperatura d’un gas emprant el model cineticomolecular i les lleis dels gasos.
9.1. Distingeix i classifica sistemes materials d’ús quotidià en substàncies pures i mescles,
especificant en aquest darrer cas si es tracta de mescles homogènies, heterogènies o col·loides.
9.2. Identifica el dissolvent i el solut en analitzar la composició de mescles homogènies d’especial
interès.
9.3. Duu a terme experiències senzilles de preparació de dissolucions, descriu el procediment
seguit i el material emprat, determina la concentració i l’expressa en grams per litre.
10.1. Dissenya mètodes de separació de mescles segons les propietats característiques de les
substàncies que les componen, descrivint el material de laboratori adequat.
11.1. Utilitza el llenguatge químic per anomenar i formular composts binaris seguint les normes
IUPAC.

BLOC 3. ELS CANVIS
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Distingeix entre canvis físics i químics en accions de la vida quotidiana en funció que hi hagi o
no formació de noves substàncies.
1.2. Descriu el procediment de realització d’experiments senzills en els quals es posi de manifest
la formació de noves substàncies i reconeix que es tracta de canvis químics.
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2.1. Identifica quins són els reactius i els productes de reaccions químiques senzilles interpretant
la representació esquemàtica d’una reacció química.
3.1. Representa i interpreta una reacció química a partir de la teoria atòmica i molecular i la teoria
de col·lisions.
4.1. Reconeix quins són els reactius i els productes a partir de la representació de reaccions
químiques senzilles, i comprova experimentalment que es compleix la llei de conservació de la
massa.
5.1. Proposa el desenvolupament d’un experiment senzill que permeti comprovar
experimentalment l’efecte de la concentració dels reactius en la velocitat de formació dels
productes d’una reacció química, justificant aquest efecte en termes de la teoria de col·lisions.
5.2. Interpreta situacions quotidianes en les quals la temperatura influeix significativament en la
velocitat de la reacció.
6.1. Classifica alguns productes d’ús quotidià en funció de la seva procedència natural o sintètica.
6.2. Identifica i associa productes procedents de la indústria química amb la seva contribució a la
millora de la qualitat de vida de les persones.
7.1. Descriu l’impacte mediambiental del diòxid de carboni, els òxids de sofre, els òxids de
nitrogen i els CFC i altres gasos d’efecte hivernacle relacionant-lo amb els problemes
mediambientals d’àmbit global.
7.2. Proposa mesures i actituds, a nivell individual i col·lectiu, per mitigar els problemes
mediambientals d’importància global.
7.3. Defensa raonadament la influència que el desenvolupament de la indústria química ha tingut
en el progrés de la societat, a partir de fonts científiques de diferent procedència.

BLOC 4. ELECTRICITAT
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Explica el corrent elèctric coma càrregues en moviment a través d’un conductor.
1.2. Comprèn el significat de les magnituds elèctriques intensitat de corrent, diferència de
potencial i resistència, i les relaciona entre si utilitzant la llei d’Ohm.
1.3. Distingeix entre conductors i aïllants reconeixent els principals materials usats com tals.
2.1. Descriu el fonament d'una màquina elèctrica, en la qual l'electricitat es transforma en
moviment, llum, so, calor, etc mitjançant exemples de la vida quotidiana identificant els seus
elements principals.
2.2. Construeix circuits elèctrics amb diferents tipus de connexions entre els seus elements,
deduint de forma experimental la conseqüències de la connexió de generadors i receptors en sèrie
o paral·lel.
2.3. Aplica la llei d’Ohm a circuits senzills per calcular una de les magnituds involucrades a partir
de les dues, expressant el resultat en les unitats del sistema internacional.
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∗

Física i Química de 4t ESO
BLOC 1. L'ACTIVITAT CIENTÍFICA
Estàndards d'aprenentatge avaluables

1.1. Descriu fets històrics rellevants en els quals ha estat definitiva la col·laboració de científics i
científiques de diferents àrees de coneixement.
1.2. Argumenta amb esperit crític el grau de rigor científic d’un article o una notícia, analitzant el
mètode de treball i identificant les característiques del treball científic.
2.1. Distingeix entre hipòtesis, lleis i teories, i explica els processos que corroboren una hipòtesi i
la doten de valor científic.

3.1. Identifica una determinada magnitud com a escalar o vectorial i descriu els elements que
defineixen a aquesta darrera.
4.1. Comprova l’homogeneïtat d’una fórmula aplicant l’equació de dimensions als dos membres.
5.1. Calcula i interpreta l’error absolut i l’error relatiu d’una mesura conegut el valor real.
6.1. Calcula i expressa correctament, partint d’un conjunt de valors resultants de la mesura d’una
mateixa magnitud, el valor de la mesura, utilitzant les xifres significatives adequades.
7.1. Representa gràficament els resultats obtinguts de la mesura de dues magnituds relacionades
inferint, en el seu cas, si es tracta d’una relació lineal, quadràtica o de proporcionalitat inversa, i
deduint la fórmula.
8.1. Elabora i defensa un projecte d’investigació sobre un tema d’interès científic emprant les TIC.

BLOC 2. LA MATÈRIA
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Compara els diferents models atòmics proposats al llarg de la història per interpretar la
naturalesa íntima de la matèria, interpretant les evidències que van fer necessària la seva
evolució.
2.1. Estableix la configuració electrònica dels elements representatius a partir del seu nombre
atòmic per deduir la seva posició a la taula periòdica, els seus electrons de valència i el seu
comportament químic.
2.2. Distingeix entre metalls, no metalls, semimetalls i gasos nobles justificant aquesta
classificació en funció de la seva configuració electrònica.
3.1. Escriu el nom i el símbol dels elements químics i els situa a la taula periòdica.
4.1. Empra la regla de l’octet i diagrames de Lewis per predir l’estructura i la fórmula dels
composts iònics i covalents.
4.2. Interpreta la distinta informació que ofereixen els subíndexs de la fórmula d’un compost
segons es tracti de molècules o xarxes cristal·lines.
5.1. Explica les propietats de substàncies covalents, iòniques i metàl·liques en funció de les
interaccions entre els seus àtoms o molècules.
5.2. Explica la naturalesa de l’enllaç metàl·lic utilitzant la teoria dels electrons lliures i la relaciona
amb les propietats característiques dels metalls.
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5.3. Dissenya i fa assajos de laboratori que permetin deduir el tipus d’enllaç present en una
substància desconeguda.
6.1. Anomena i formula composts inorgànics ternaris, seguint les normes de la IUPAC.
7.1. Justifica la importància de les forces intermoleculars en substàncies d’interès biològic.
7.2. Relaciona la intensitat i el tipus de les forces intermoleculars amb l’estat físic i els punts de
fusió i ebullició de les substàncies covalents moleculars, interpretant gràfics o taules que
contenguin les dades necessàries.
8.1. Explica els motius pels quals el carboni és l’element que forma major nombre de composts.
8.2. Analitza les diferents formes al·lotròpiques del carboni, relacionant l’estructura amb les
propietats.
9.1. Identifica i representa hidrocarburs senzills mitjançant la seva fórmula molecular, semi
desenvolupada i desenvolupada.
9.2. Dedueix, a partir de models moleculars, les diferents fórmules usades en la representació
d’hidrocarburs.
9.3. Descriu les aplicacions d’hidrocarburs senzills d’especial interès.
10.1. Reconeix el grup funcional i la família orgànica a partir de la fórmula d’alcohols, aldehids,
cetones, àcids carboxílics, èsters i amines.

BLOC 3. ELS CANVIS
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Interpreta reaccions químiques senzilles emprant la teoria de col·lisions i dedueix la llei de
conservació de la massa.
2.1. Prediu l’efecte que sobre la velocitat de reacció tenen: la concentració dels reactius, la
temperatura, el grau de divisió dels reactius sòlids i els catalitzadors.
2.2. Analitza l’efecte dels diferents factors que afecten la velocitat d’una reacció química ja sigui a
través d’experiències de laboratori o mitjançant aplicacions virtuals interactives en les quals la
manipulació de les diferents variables permeti extreure conclusions.
3.1. Determina el caràcter endotèrmic o exotèrmic d’una reacció química analitzant el signe de la
calor de reacció associada.
4.1. Fa càlculs que relacionin la quantitat de substància, la massa atòmica o molecular i la
constant del nombre d’Avogadro.
5.1. Interpreta els coeficients d’una equació química en termes de partícules, mols i, en el cas de
reaccions entre gasos, en termes de volums.
5.2. Resol problemes, fent càlculs estequiomètrics, amb reactius purs i suposant un rendiment
complet de la reacció, tant si els reactius estan en estat sòlid com en dissolució.
6.1. Utilitza la teoria d’Arrhenius per descriure el comportament químic d’àcids i bases.
6.2. Estableix el caràcter àcid, bàsic o neutre d’una dissolució emprant l’escala de pH.
7.1. Dissenya i descriu el procediment de realització d’una volumetria de neutralització entre un
àcid fort i una base forts, interpretant els resultats.
7.2. Planifica una experiència, i descriu el procediment a seguir al laboratori, que demostri que en
les reaccions de combustió es produeix diòxid de carboni mitjançant la detecció d’aquest gas.
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8.1. Descriu les reaccions de síntesi industrial de l’amoníac i de l’àcid sulfúric, així com els usos
d’aquestes substàncies en la indústria química.
8.2. Justifica la importància de les reaccions de combustió en la generació d’electricitat en centrals
tèrmiques, en l’automoció i en la respiració cel·lular.
8.3. Interpreta casos concrets de reaccions de neutralització d’importància biològica i industrial.

BLOC 4. EL MOVIMENT I LES FORCES
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Representa la trajectòria i els vectors de posició, desplaçament i velocitat en diferents tipus de
moviment emprant un sistema de referència.
2.1. Classifica diferents tipus de moviments en funció de la seva trajectòria i la seva velocitat.
2.2. Justifica la insuficiència del valor mitjà de la velocitat en un estudi qualitatiu del moviment
rectilini uniformement accelerat (MRUA), raonant el concepte de velocitat instantània.
3.1. Dedueix les expressions matemàtiques que relacionen les diferents variables en els
moviments rectilini uniforme (MRU), rectilini uniformement accelerat (MRUA), i circular uniforme
(MCU), així com les relacions entre les magnituds lineals i angulars.
4.1. Resol problemes de moviment rectilini uniforme (MRU), de rectilini uniformement accelerat
(MRUA), i circular uniforme (MCU), incloent-hi moviment de masses, tenint en compte valors
positius i negatius de les magnituds, i expressant el resultat en unitats del sistema internacional.
4.2. Determina temps i distàncies de frenada de vehicles i justifica, a partir dels resultats, la
importància de mantenir la distància de seguretat en carretera.
4.3. Argumenta l’existència del vector acceleració en tot moviment curvilini i calcula el seu valor en
el cas del moviment circular uniforme.
5.1. Determina el valor de la velocitat i l’acceleració a partir de gràfics posició-temps i velocitattemps en moviments rectilinis.
5.2. Dissenya i descriu experiències realitzables bé al laboratori o emprant aplicacions virtuals
interactives, per determinar la variació de la posició i la velocitat d’un cos en funció del temps i
representa i interpreta els resultats obtinguts.
6.1. Identifica les forces implicades en fenòmens quotidians en els quals hi ha canvis en la
velocitat d’un cos.
6.2. Representa utilitzant vectors el pes, la força normal, la força de fricció i la força centrípeta en
diferents casos de moviments rectilinis i circulars.
7.1. Identifica i representa les forces que actuen sobre un cos en moviment tant en un pla
horitzontal com inclinat, calculant la força resultant i l’acceleració.
8.1. Interpreta fenòmens quotidians en termes de les lleis de Newton.
8.2. Dedueix la primera llei de Newton com a conseqüència de l’enunciat de la segona llei.
8.3. Representa i interpreta les forces d’acció i reacció en diferents situacions d’interacció entre
objectes.
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9.1. Justifica el motiu pel qual les forces d’atracció gravitatòria sols es posen de manifest per a
objectes de massa elevada, comparant els resultats obtinguts d’aplicar la llei de la gravitació
universal al càlcul de forces entre diferents parells d’objectes.
9.2. Obté l’expressió de l’acceleració de la gravetat a partir de la llei de la gravitació universal,
relacionant les expressions matemàtiques del pes d’un cos i la força d’atracció gravitatòria.
10.1. Raona el motiu pel qual les forces gravitatòries produeixen en alguns casos moviments de
caiguda lliure i en altres casos moviments orbitals.
11.1. Descriu les aplicacions dels satèl·lits artificials en telecomunicacions, predicció
meteorològica, posicionament global, astronomia i cartografia, així com els riscs derivats de les
escombraries espacials que generen.
12.1. Interpreta fenòmens i aplicacions pràctiques en les quals es posa de manifest la relació entre
la superfície d’aplicació d’una força i l’efecte resultant.
12.2. Calcula la pressió exercida pel pes d’un objecte regular en diferents situacions en les quals
varia la superfície en la qual es recolza, comparant els resultats i extraient conclusions.
13.1. Justifica raonadament fenòmens en els quals es posi de manifest la relació entre la pressió i
la profunditat al si de la hidrosfera i l’atmosfera.
13.2. Explica l’abastament d’aigua potable, el disseny d’una presa i les aplicacions del sifó
utilitzant el principi fonamental de la hidrostàtica.
13.3. Resol problemes relacionats amb la pressió en l’interior d’un fluid aplicant el principi
fonamental de la hidrostàtica.
13.4. Analitza aplicacions pràctiques basades en el principi de Pascal, com la premsa hidràulica,
elevador, direcció i frens hidràulics, aplicant l’expressió matemàtica d’aquest principi a la resolució
de problemes en contextos pràctics.
13.5. Prediu la flotabilitat d’objectes major o menor emprant l’expressió matemàtica del principi
d’Arquímedes.
14.1. Comprova experimentalment o fent servir aplicacions virtuals interactives la relació entre
pressió hidrostàtica i profunditat en fenòmens com la paradoxa hidrostàtica, el barril d’Arquímedes
i el principi dels vasos comunicants.
14.2. Interpreta el paper de la pressió atmosfèrica en experiències com l’experiment de Torricelli,
els hemisferis de Magdeburg, recipients invertits on no es vessa el contingut, etc., inferint el seu
elevat valor.
14.3. Descriu el funcionament bàsic de baròmetres i manòmetres justificant la seva utilitat en
diverses aplicacions pràctiques.
15.1. Relaciona els fenòmens atmosfèrics del vent i la formació de fronts amb la diferència de
pressions atmosfèriques entre diferents zones.
15.2. Interpreta els mapes d’isòbares que es mostren en el pronòstic del temps indicant el
significat de la simbologia i les dades que hi apareixen.
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BLOC 5. L'ENERGIA
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Resol problemes de transformacions entre energia cinètica i potencial gravitatòria, aplicant el
principi de conservació de l’energia mecànica.
1.2. Determina l’energia dissipada en forma de calor en situacions on disminueix l’energia
mecànica.
2.1. Identifica la calor i el treball com a formes d’intercanvi d’energia i distingeix les accepcions
col·loquials d’aquests termes del seu significat científic.
2.2. Reconeix en quines condicions un sistema intercanvia energia. en forma de calor o en forma
de treball.
3.1. Troba el treball i la potència associats a una força, incloent-hi situacions en les quals la força
forma un angle diferent de zero amb el desplaçament, expressant el resultat en les unitats del
sistema internacional o altres d’ús comú com la caloria, el kWh i el CV.
4.1. Descriu les transformacions que experimenta un cos en guanyar o perdre energia,
determinant la calor necessària perquè es produeixi una variació de temperatura donada i per a un
canvi d’estat, representant gràficament les esmentades transformacions.
4.2. Calcula l’energia transferida entre cossos a diferent temperatura i el valor de la temperatura
final aplicant el concepte d’equilibri tèrmic.
4.3. Relaciona la variació de la longitud d’un objecte amb la variació de la seva temperatura
utilitzant el coeficient de dilatació lineal corresponent.
4.4. Determina experimentalment calors específiques i calors latents de substàncies mitjançant un
calorímetre, fent els càlculs necessaris a partir de les dades empíriques obtingudes.
5.1. Explica o interpreta, mitjançant o a partir d’il·lustracions, el fonament del funcionament del
motor d’explosió.
5.2. Fa un treball sobre la importància històrica del motor d’explosió i el presenta emprant les TIC.
6.1. Usa el concepte de degradació de l’energia per relacionar l’energia absorbida i el treball fet
per una màquina tèrmica.
6.2. Empra simulacions virtuals interactives per determinar la degradació de l’energia en diferents
màquines i exposa els resultats emprant les TIC.
Ciències Aplicades a l’activitat professional (4t d’ESO)

BLOC 1. TÈCNIQUES INSTRUMENTALS BÀSIQUES
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Determina el tipus d’instrumental de laboratori necessari segons el tipus d’assaig que faci.
2.1. Reconeix i compleix les normes de seguretat i higiene que regeixen en les feines de
laboratori.
3.1. Recull i relaciona dades obtingudes per diferents mitjans per transferir informació de caràcter
científic.
4.1. Determina volums, masses i temperatures fent servir assajos de tipus físic o químic.
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5.1. Decideix quin tipus d’estratègia pràctica és necessari aplicar per preparar una dissolució
concreta.
6.1. Estableix quin tipus de tècniques de separació i purificació de substàncies s’han d’utilitzar en
algun cas concret.
7.1. Discrimina quins tipus d’aliments contenen diferents biomolècules.
8.1. Descriu tècniques i determina l’instrumental apropiat per als processos quotidians de
desinfecció.
9.1. Decideix sobre mesures de desinfecció de materials d’ús quotidià en diferents tipus
d’indústries o de mitjans professionals.
10.1. Relaciona diferents procediments instrumentals amb la seva aplicació en el camp industrial o
en el de serveis.
11.1. Assenyala diferents aplicacions científiques en camps de l’activitat professional del seu
entorn.

BLOC 2. APLICACIONS DE LA CIÈNCIA EN LA CONSERVACIÓ DEL MEDI
AMBIENT
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Empra el concepte de contaminació aplicat a casos concrets.
1.2. Discrimina els diferents tipus de contaminants de l’atmosfera, així com l’origen i els efectes.
2.1. Categoritza els efectes mediambientals coneguts com a pluja àcida, efecte hivernacle,
destrucció de la capa d’ozó i canvi climàtic global i en valora els efectes negatius per a l’equilibri
del planeta.
3.1. Relaciona els efectes contaminants de l’activitat industrial i agrícola sobre el sòl.
4.1. Discrimina els agents contaminants de l’aigua, en coneix el tractament i dissenya algun assaig
senzill de laboratori per detectar-los.
5.1. Estableix en què consisteix la contaminació nuclear, analitza la gestió dels residus nuclears i
argumenta sobre els factors a favor i en contra de l’ús de l’energia nuclear.
6.1. Reconeix i distingeix els efectes de la contaminació radioactiva sobre el medi ambient i la vida
en general.
7.1. Determina els processos de tractament de residus i valora críticament la recollida selectiva
d’aquests.
8.1. Argumenta els pros i els contres del reciclatge i de la reutilització de recursos materials.
9.1. Formula assajos de laboratori per conèixer aspectes desfavorables del medi ambient.
10.1. Identifica i descriu el concepte de desenvolupament sostenible. Enumera possibles solucions
al problema de la degradació mediambiental.
11.1. Aplica amb els companys mesures de control d’utilització dels recursos i hi implica el mateix
centre educatiu.
12.1. Planteja estratègies de sostenibilitat en l’entorn del centre.
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BLOC 3. RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ (R+D+I)
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Relaciona els conceptes de recerca, desenvolupament i innovació. Contrasta les tres etapes
del cicle R+D+I.
2.1. Reconeix tipus d’innovació de productes basada en la utilització de nous materials, noves
tecnologies, etc., que sorgeixen per donar resposta a noves necessitats de la societat.
2.2. Enumera quins organismes i administracions fomenten l’R+D+I en l’àmbit estatal i autonòmic.
3.1. Precisa com la innovació és o pot ser un factor de recuperació econòmica d’un país.
3.2. Enumera algunes línies d’R+D+I que hi ha actualment per a les indústries químiques,
farmacèutiques, alimentàries i energètiques.
4.1. Discrimina sobre la importància que tenen les tecnologies de la informació i la comunicació en
el cicle de recerca i desenvolupament.

BLOC 4. PROJECTE D'INVESTIGACIÓ
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Integra i aplica les destreses pròpies dels mètodes de la ciència.
2.1. Utilitza arguments i justifica les hipòtesis que proposa.
3.1. Empra diferents fonts d’informació, basant-se en les TIC, per elaborar i presentar les seves
investigacions.
4.1. Participa, valora i respecta la feina individual i de grup.
5.1. Dissenya petits treballs d’investigació sobre un tema d’interès científic i tecnològic, animals i/o
plantes, els ecosistemes de l’entorn o l’alimentació i la nutrició humana per presentar-los i
defensar-los a l’aula.
5.2. Expressa amb precisió i coherència tant verbalment com per escrit les conclusions de les
seves investigacions.

∗

Física i Química de 1r de Batxillerat
BLOC 1. L'ACTIVITAT CIENTÍFICA
Estàndards d'aprenentatge avaluables

1.1. Aplica les habilitats necessàries per a la investigació científica: planteja preguntes, identifica
problemes, recull dades, dissenya estratègies de resolució de problemes utilitzant models i lleis,
revisa el procés i obté conclusions.
1.2. Resol exercicis numèrics, expressa el valor de les magnituds emprant la notació científica,
estima els errors absolut i relatiu associats i contextualitza els resultats.
1.3. Efectua l’anàlisi dimensional de les equacions que relacionen les diferents magnituds en un
procés físic o químic.
1.4. Distingeix entre magnituds escalars i vectorials i opera adequadament amb elles.
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1.5. Elabora i interpreta representacions gràfiques de diferents processos físics i químics a partir
de les dades obtingudes en experiències de laboratori o virtuals i relaciona els resultats obtinguts
amb les equacions que representen les lleis i principis subjacents.
1.6. A partir d’un text científic, extreu i interpreta la informació i argumenta amb rigor i amb precisió
emprant la terminologia adequada.
2.1. Usa aplicacions virtuals interactives per simular experiments físics de difícil realització en el
laboratori.
2.2. Estableix els elements essencials per al disseny, l’elaboració i la defensa d’un projecte
d’investigació sobre un tema d’actualitat científica vinculat amb la física o la química, emprant
preferentment les TIC.

BLOC 2. REPÀS I AMPLIACIÓ FORMULACIÓ INORGÀNICA
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Anomena i formula composts inorgànics binaris i ternaris, seguint les normes de la IUPAC.

BLOC 3. ASPECTES QUANTITATIUS DE LA QUÍMICA
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1 Justifica la teoria atòmica de Dalton i la discontinuïtat de la matèria a partir de les lleis
fonamentals de la química exemplificant-ho amb reaccions.
2.1. Determina les magnituds que defineixen l’estat d’un gas aplicant l’equació d’estat dels gasos
ideals.
2.2. Explica raonadament la utilitat i les limitacions de la hipòtesi del gas ideal.
2.3. Determina les pressions totals i parcials dels gasos d’una mescla relacionant la pressió total
d’un sistema amb la fracció molar i l’equació d’estat dels gasos ideals.
3.1. Relaciona la fórmula empírica i la molecular d’un compost amb la seva composició centesimal
aplicant l’equació d’estat dels gasos ideals.
4.1 Expressa la concentració d’una dissolució en g/l, mol/l, % en pes i % en volum. Descriu el
procediment de preparació, al laboratori, de dissolucions d’una concentració determinada. Fa els
càlculs necessaris si es parteix de soluts en estat sòlid o d’una altra dissolució de concentració
coneguda.
5.1. Interpreta la variació de les temperatures de fusió i ebullició d’un líquid al qual s’afegeix un
solut i relaciona-la amb algun procés d’interès en el nostre entorn.
5.2. Empra el concepte de pressió osmòtica per descriure el pas d’ions a través d’una membrana
semipermeable.
6.1 Calcula la massa atòmica d’un element a partir de les dades espectromètriques obtingudes
per als diferents isòtops d’aquest.
7.1. Descriu les aplicacions de l’espectroscòpia en la identificació d’elements i composts.
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BLOC 4. REACCIONS QUÍMIQUES
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Escriu i ajusta equacions químiques senzilles de diferents tipus (neutralització, oxidació,
síntesi) i d’interès bioquímic o industrial.
2.1. Interpreta una equació química en termes de quantitat de matèria, massa, nombre de
partícules o volum per fer-hi càlculs estequiomètrics.
2.2. Fa els càlculs estequiomètrics aplicant la llei de conservació de la massa a diferents
reaccions.
2.3. Efectua càlculs estequiomètrics en els quals intervinguin composts en estat sòlid, líquid o
gasós, o en dissolució en presència d’un reactiu limitant o d’un reactiu impur.
2.4. Considera el rendiment d’una reacció en la realització de càlculs estequiomètrics.
3.1. Descriu el procés d’obtenció de productes inorgànics d’alt valor afegit, analitzant el seu interès
industrial.
4.1. Explica els processos que tenen lloc en un alt forn escrivint i justificant les reaccions
químiques que s’hi produeixen.
4.2. Argumenta la necessitat de transformar el ferro de fosa en acer, distingint entre ambdós
productes segons el percentatge de carboni que contenen.
4.3. Relaciona la composició dels diferents tipus d’acer amb les seves aplicacions.
5.1. Analitza la importància i la necessitat de la investigació científica aplicada al desenvolupament
de nous materials i la seva repercussió en la qualitat de vida a partir de fonts d’informació
científica.

BLOC 5. TRANSFORMACIONS ENERGÈTIQUES I ESPONTANEÏTAT EN LES
REACCIONS QUÍMIQUES
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Relaciona la variació de l’energia interna en un procés termodinàmic amb la calor que s’hi
absorbeix o s’hi desprèn i el treball fet en el procés.
2.1. Explica raonadament el procediment per determinar l’equivalent mecànic de la calor a partir
d’aplicacions virtuals interactives associades a l’experiment de Joule.
3.1. Expressa les reaccions mitjançant equacions termoquímiques dibuixant i interpretant els
diagrames entàlpics associats.
4.1. Calcula la variació d’entalpia d’una reacció aplicant la llei d’Hess, coneixent les entalpies de
formació o les energies d’enllaç associades a una transformació química donada i interpreta el seu
signe.
5.1. Prediu la variació d’entropia en una reacció química depenent de la molecularitat i de l’estat
dels composts que hi intervenen.
6.1. Identifica l’energia de Gibbs com la magnitud que informa sobre l’espontaneïtat d’una reacció
química.
6.2. Justifica l’espontaneïtat d’una reacció química en funció de l’entalpia, de l’entropia i de la
temperatura.
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7.1. Planteja situacions reals o figurades on es posa de manifest el segon principi de la
termodinàmica, associant el concepte d’entropia amb la irreversibilitat d’un procés.
7.2. Relaciona el concepte d’entropia amb l’espontaneïtat dels processos irreversibles.
8.1. A partir de diferents fonts d’informació, analitza les conseqüències de l’ús de combustibles
fòssils, relacionant les emissions de CO2, amb el seu efecte en la qualitat de vida, l’efecte
hivernacle, l’escalfament global, la reducció dels recursos naturals, i d’altres i proposa actituds
sostenibles per minorar aquests efectes.

BLOC 6. QUÍMICA DEL CARBONI
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1 Formula i anomena segons les normes de la IUPAC: hidrocarburs de cadena oberta i tancada i
derivats aromàtics.
2.1 Formula i anomena segons les normes de la IUPAC: composts orgànics senzills amb una
funció oxigenada o nitrogenada.
3.1 Representa els diferents isòmers d’un compost orgànic.
4.1. Descriu el procés d’obtenció del gas natural i dels diferents derivats del petroli en l’àmbit
industrial i la seva repercussió mediambiental.
4.2. Explica la utilitat de les diferents fraccions del petroli.
5.1. Identifica les formes al·lotròpiques del carboni relacionant-les amb les propietats
fisicoquímiques i les seves possibles aplicacions.
6.1. A partir d’una font d’informació, elabora un informe en què s’analitzi i es justifiqui la
importància de la química del carboni i la seva incidència en la qualitat de vida.
6.2. Relaciona les reaccions de condensació i combustió amb processos biològics.

BLOC 7. CINEMÀTICA
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Analitza el moviment d’un cos en situacions quotidianes raonant si el sistema de referència
triat és inercial o no inercial.
1.2. Justifica la viabilitat d’un experiment que distingeixi si un sistema de referència es troba en
repòs o es mou amb velocitat constant.
2.1. Descriu el moviment d’un cos a partir dels seus vectors de posició, de velocitat i d’acceleració
en un sistema de referència donat.
3.1. Obté les equacions que descriuen la velocitat i l’acceleració d’un cos a partir de l’expressió del
vector de posició en funció del temps.
3.2. Resol exercicis pràctics de cinemàtica en dues dimensions (moviment d’un cos en un pla) per
aplicació de les equacions dels moviments rectilini uniforme (MRU) i moviment rectilini
uniformement accelerat (MRUA).
4.1. Interpreta els gràfics que relacionen les variables implicades en els moviments MRU, MRUA i
circular uniforme (MCU) aplicant les equacions adequades per obtenir els valors de l’espai
recorregut, la velocitat i l’acceleració.

57

5.1. Plantejat un supòsit, identifica el tipus de moviment implicat i aplica les equacions de la
cinemàtica per fer prediccions sobre la posició i la velocitat del mòbil.
6.1. Identifica els components intrínsecs de l’acceleració en diferents casos pràctics i aplica les
equacions que permeten determinar el seu valor.
7.1. Relaciona les magnituds lineals i angulars per a un mòbil que descriu una trajectòria circular, i
estableix les equacions corresponents.
8.1. Reconeix moviments composts, estableix les equacions que els descriuen, calcula l’abast i
l’altura màxima, i els valors instantanis de la posició, de la velocitat i de l’acceleració.
8.2. Resol problemes relatius a la composició de moviments per descomposició en dos moviments
rectilinis.
8.3. Utilitza simulacions virtuals interactives per resoldre supòsits pràctics reals, determinant les
condicions inicials, les trajectòries i els punts de trobada dels cossos implicats.
9.1. Dissenya i descriu experiències que posin de manifest el moviment harmònic simple (MHS) i
determina les magnituds involucrades.
9.2. Interpreta el significat físic dels paràmetres que apareixen en l’equació del moviment
harmònic simple.
9.3. Prediu la posició d’un oscil·lador harmònic simple coneixent l’amplitud, la freqüència, el
període i la fase inicial.
9.4. Obté la posició, velocitat i acceleració en un moviment harmònic simple aplicant les equacions
que el descriuen.
9.5. Analitza el comportament de la velocitat i de l’acceleració d’un moviment harmònic simple en
funció de l’elongació.
9.6. Representa gràficament la posició, la velocitat i l’acceleració del moviment harmònic simple
(MAS) en funció del temps comprovant la seva periodicitat.

BLOC 8. DINÀMICA
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Representa totes les forces que actuen sobre un cos, obté el resultant, i extreu
conseqüències sobre el seu estat de moviment.
1.2. Dibuixa el diagrama de forces d’un cos situat en l’interior d’un ascensor en diferents situacions
de moviment, i calcula la seva acceleració a partir de les lleis de la dinàmica.
2.1. Calcula el mòdul del moment d’una força en casos pràctics senzills.
2.2. Resol supòsits en què apareguin forces de fricció en plans horitzontals o inclinats, aplicant-hi
les lleis de Newton.
2.3. Relaciona el moviment de diversos cossos units mitjançant cordes tenses i politges amb les
forces actuants sobre cada un dels cossos.
3.1. Determina experimentalment la constant elàstica d’un ressort aplicant la llei d’Hooke i calcula
la freqüència amb què oscil·la una massa coneguda unida a un extrem de l’esmentat ressort.
3.2. Demostra que l’acceleració d’un moviment harmònic simple (MHS) és proporcional al
desplaçament emprant l’equació fonamental de la Dinàmica.
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3.3. Estima el valor de l’acceleració de la gravetat fent un estudi del moviment del pèndol simple.
4.1. Estableix la relació entre impuls mecànic i moment lineal aplicant la segona llei de Newton.
4.2. Explica el moviment de dos cossos en casos pràctics com col·lisions i sistemes de propulsió
mitjançant el principi de conservació del moment lineal.
5.1. Aplica el concepte de força centrípeta per resoldre i interpretar casos de mòbils en corbes i en
trajectòries circulars.
6.1. Comprova les lleis de Kepler a partir de taules de dades astronòmiques corresponents al
moviment d’alguns planetes.
6.2. Descriu el moviment orbital dels planetes del sistema solar aplicant-hi les lleis de Kepler i
n’extreu conclusions sobre el seu període orbital.
7.1. Aplica la llei de conservació del moment angular al moviment el·líptic dels planetes,
relacionant els valors del radi orbital i de la velocitat en diferents punts de l’òrbita.
7.2. Utilitza la llei fonamental de la dinàmica per explicar el moviment orbital de diferents cossos
com els satèl·lits, els planetes i les galàxies, relacionant el radi i la velocitat orbital amb la massa
del cos central.
8.1. Expressa la força de l’atracció gravitatòria entre dos cossos qualssevol, conegudes les
variables de què depèn. Estableix la modificació de la força gravitatòria amb els canvis en
aquestes variables.
8.2. Compara el valor de l’atracció gravitatòria de la Terra sobre un cos en la seva superfície amb
l’acció de cossos llunyans sobre el mateix cos.
9.1. Compara la llei de Newton de la gravitació universal amb la de Coulomb, establint les
diferències i les semblances entre elles.
9.2. Troba la força neta que un conjunt de càrregues exerceix sobre una altra càrrega problema
fent servir la llei de Coulomb.
10.1 Determina les forces d’interacció electrostàtica i gravitatòria entre dues partícules de càrrega
i de massa conegudes, compara els valors obtinguts, i extrapola les conclusions al cas dels
electrons i el nucli d’un àtom.

BLOC 9. ENERGIA
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Aplica el principi de conservació de l’energia per resoldre problemes mecànics, determina
valors de velocitat, de posició i d’energies cinètica i potencial.
1.2. Relaciona el treball que fa una força sobre un cos amb la variació de l’energia cinètica i
determina alguna de les magnituds implicades.
2.1. Classifica en conservatives i en no conservatives les forces que intervenen en un supòsit
teòric, justifica les transformacions energètiques que s’hi produeixen i la seva relació amb el
treball.
3.1. Estima l’energia emmagatzemada en un ressort en funció de l’elongació, coneguda la
constant elàstica.
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3.2. Calcula les energies cinètica, potencial i mecànica d’un oscil·lador harmònic aplicant el
principi de conservació de l’energia i fa la representació gràfica corresponent.
4.1. Associa el treball necessari per traslladar una càrrega entre dos punts d’un camp elèctric amb
la diferència de potencial entre ells i determina l’energia implicada en el procés.

Física de 2n de Batxillerat
BLOC 1 L'ACTIVITAT CIENTÍFICA
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Aplica les habilitats necessàries per a la investigació científica, plantejant preguntes,
identificant i analitzant problemes, emetent hipòtesis fonamentades, recollint dades, analitzant
tendències a partir de models, dissenyant i proposant estratègies d’actuació.
1.2. Efectua l’anàlisi dimensional de les equacions que relacionen les diferents magnituds en un
procés físic.
1.3. Resol exercicis en els quals la informació s’ha de deduir a partir de les dades proporcionades
i de les equacions que regeixen el fenomen, i contextualitza els resultats.
1.4. Elabora i interpreta representacions gràfiques de dues i tres variables a partir de dades
experimentals i les relaciona amb les equacions matemàtiques que representen les lleis i els
principis físics subjacents.
2.1. Utilitza aplicacions virtuals interactives per simular experiments físics de difícil implantació al
laboratori.
2.2. Analitza la validesa dels resultats obtinguts, elabora un informe final fent ús de les TIC i
comunica el procés i les conclusions obtingudes.
2.3. Identifica les principals característiques lligades a la fiabilitat i l’objectivitat del flux d’informació
científica existent a Internet i a altres mitjans digitals.
2.4. Selecciona, comprèn i interpreta la informació rellevant en un text de divulgació científica i
transmet les conclusions obtingudes utilitzant amb propietat els llenguatges oral i escrit.

BLOC 2 INTERACCIÓ GRAVITATÒRIA
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Diferencia entre els conceptes de força i camp, i estableix una relació entre la intensitat del
camp gravitatori i l’acceleració de la gravetat.
1.2. Representa el camp gravitatori mitjançant les línies de camp i les superfícies equipotencials.
2.1. Explica el caràcter conservatiu del camp gravitatori i determina el treball fet pel camp a partir
de les variacions d’energia potencial.
3.1. Calcula la velocitat d’escapament d’un cos aplicant el principi de conservació de l’energia
mecànica.
4.1. Aplica la llei de conservació de l’energia al moviment orbital de diferents cossos com els
satèl·lits, els planetes i les galàxies.
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5.1. Dedueix a partir de la llei fonamental de la dinàmica la velocitat orbital d’un cos, i la relaciona
amb el radi de l’òrbita i la massa del cos.
5.2. Identifica la hipòtesi de l’existència de matèria fosca a partir de les dades de rotació de
galàxies i la massa del forat negre central.
6.1. Utilitza aplicacions virtuals interactives per estudiar satèl·lits d’òrbita mitjana (MEO), d’òrbita
baixa (LEO) i d’òrbita geostacionària (GEO) i n’extreu conclusions.
7.1. Descriu la dificultat de resoldre el moviment de tres cossos sotmesos a la interacció
gravitatòria mútua emprant el concepte de caos.

BLOC 3 INTERACCIÓ ELECTROMAGNÈTICA
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Relaciona els conceptes de força i camp, i estableix la relació entre la intensitat del camp
elèctric i la càrrega elèctrica.
1.2. Empra el principi de superposició per calcular els camps i els potencials elèctrics creats per
una distribució de càrregues puntuals.
2.1. Representa gràficament el camp creat per una càrrega puntual, incloent-hi les línies de camp i
les superfícies equipotencials.
2.2. Compara els camps elèctric i gravitatori i hi estableix analogies i diferències.
3.1. Analitza qualitativament la trajectòria d’una càrrega situada dins un camp generat per una
distribució de càrregues, a partir de la força neta que s’hi exerceix.
4.1. Calcula el treball necessari per transportar una càrrega entre dos punts d’un camp elèctric
creat per una o més càrregues puntuals a partir de la diferència de potencial.
4.2. Prediu el treball que s’ha de fer sobre una càrrega que es mou en una superfície
equipotencial i ho discuteix en el context de camps conservatius.
5.1. Calcula el flux del camp elèctric a partir de la càrrega que el crea i la superfície que travessen
les línies del camp.
6.1. Determina el camp elèctric creat per una esfera carregada aplicant la llei de Gauss.
7.1. Explica l’efecte gàbia de Faraday fent servir el principi d’equilibri electrostàtic i el reconeix en
situacions quotidianes com el mal funcionament dels mòbils a certs edificis o l’efecte dels llamps
elèctrics als avions.
8.1. Descriu el moviment que fa una càrrega quan penetra en una regió on hi ha un camp
magnètic i analitza casos pràctics concrets com els espectròmetres de masses i els acceleradors
de partícules.
9.1. Relaciona les càrregues en moviment amb la creació de camps magnètics i descriu les línies
del camp magnètic que crea un corrent elèctric rectilini.
10.1. Calcula el radi de l’òrbita que descriu una partícula carregada quan penetra amb una
velocitat determinada en un camp magnètic conegut aplicant la força de Lorentz.
10.2. Utilitza aplicacions virtuals interactives per comprendre el funcionament d’un ciclotró i calcula
la freqüència pròpia de la càrrega quan es mou a l’interior.
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10.3. Estableix la relació entre el camp magnètic i el camp elèctric quan una partícula carregada
es mou amb moviment rectilini uniforme, aplicant la llei fonamental de la dinàmica i la llei de
Lorentz.
11.1. Analitza el camp elèctric i el camp magnètic des del punt de vista energètic tenint en compte
els conceptes de força central i camp conservatiu.
12.1. Estableix, en un punt donat de l’espai, el camp magnètic resultant creat per dos o més
conductors rectilinis pels quals circulen corrents elèctrics.
12.2. Caracteritza el camp magnètic creat per una espira i per un conjunt d’espires.
13.1. Analitza i calcula la força d’interacció entre dos conductors paral·lels, segons el sentit del
corrent que porten, i elabora el diagrama corresponent.
14.1. Justifica la definició d’ampere a partir de la força que s’estableix entre dos conductors
rectilinis i paral·lels.
15.1. Determina el camp que crea un corrent rectilini aplicant la llei d’Ampère i l’expressa en
unitats del sistema internacional.
16.1. Estableix el flux magnètic que travessa una espira que es troba dins un camp magnètic i
l’expressa en unitats del sistema internacional.
16.2. Calcula la força electromotriu induïda en un circuit i estima el sentit del corrent elèctric induït
aplicant les lleis de Faraday i de Lenz.
17.1. Empra aplicacions virtuals interactives per reproduir les experiències de Faraday i de Henry i
dedueix experimentalment les lleis de Faraday i de Lenz.
18.1. Demostra el caràcter periòdic del corrent altern en un alternador a partir de la representació
gràfica de la força electromotriu induïda en funció del temps.
18.2. Infereix la producció de corrent altern en un alternador tenint en compte les lleis de la
inducció.

BLOC 4 ONES
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Determina la velocitat de propagació d’una ona i la de vibració de les partícules que la formen,
i interpreta els resultats.
2.1. Explica les diferències entre ones longitudinals i ones transversals a partir de l’orientació
relativa de l’oscil·lació i de la propagació.
2.2. Reconeix exemples d’ones mecàniques en la vida quotidiana.
3.1. Obté les magnituds característiques d’una ona a partir de l’expressió matemàtica.
3.2. Escriu i interpreta l’expressió matemàtica d’una ona harmònica transversal a partir de les
magnituds característiques.
4.1. Donada l’expressió matemàtica d’una ona, justifica la doble periodicitat respecte a la posició i
el temps.
5.1. Relaciona l’energia mecànica d’una ona amb la seva amplitud.
5.2. Calcula la intensitat d’una ona a certa distància del focus emissor mitjançant l’equació que
relaciona ambdues magnituds.
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6.1. Explica la propagació de les ones utilitzant el principi de Huygens.
7.1. Interpreta els fenòmens d’interferència i de difracció a partir del principi de Huygens.
8.1. Experimenta i justifica, aplicant la llei de Snell, el comportament de la llum en canviar de medi,
coneixent els índexs de refracció.
9.1. Obté el coeficient de refracció d’un medi a partir de l’angle format per l’ona reflectida i la
refractada.
9.2. Considera el fenomen de reflexió total com el principi físic subjacent a la propagació de la llum
en les fibres òptiques i la seva rellevància en les telecomunicacions.
10.1. Reconeix situacions quotidianes en les quals es produeix l’efecte Doppler i les justifica de
forma qualitativa.
11.1. Identifica la relació logarítmica entre el nivell d’intensitat sonora en decibels i la intensitat del
so, i l’aplica a casos senzills.
12.1. Relaciona la velocitat de propagació del so amb les característiques del medi on es propaga.
12.2. Analitza la intensitat de les fonts de so de la vida quotidiana i les classifica com a
contaminants i no contaminants.
13.1. Coneix i explica algunes aplicacions tecnològiques de les ones sonores, com les ecografies,
els radars, els sonars, etc.
14.1. Representa esquemàticament la propagació d’una ona electromagnètica incloent-hi els
vectors del camp elèctric i magnètic.
14.2. Interpreta una representació gràfica de la propagació d’una ona electromagnètica en termes
dels camps elèctric i magnètic i de la seva polarització.
15.1. Determina experimentalment la polarització de les ones electromagnètiques a partir
d’experiències senzilles fent servir objectes emprats en la vida quotidiana.
15.2. Classifica casos concrets d’ones electromagnètiques presents en la vida quotidiana en
funció de la longitud d’ona i l’energia.
16.1. Justifica el color d’un objecte en funció de la llum absorbida i reflectida.
17.1. Analitza els efectes de la refracció, la difracció i les interferències en casos pràctics senzills.
18.1. Estableix la naturalesa i les característiques d’una ona electromagnètica a partir de la seva
situació en l’espectre.
18.2. Relaciona l’energia d’una ona electromagnètica amb la freqüència, la longitud d’ona i la
velocitat de la llum en el buit.
19.1. Reconeix aplicacions tecnològiques de diferents tipus de radiacions, principalment la
infraroja, la ultraviolada i les microones.
19.2. Analitza l’efecte dels diferents tipus de radiació sobre la biosfera en general i sobre la vida
humana en particular.
19.3. Dissenya un circuit elèctric senzill capaç de generar ones electromagnètiques, format per un
generador, una bobina i un condensador, i en descriu el funcionament.
20.1. Explica esquemàticament el funcionament de dispositius d’emmagatzematge i transmissió
de la informació.
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BLOC 5 ÒPTICA GEOMÈTRICA
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Explica processos quotidians mitjançant les lleis de l’òptica geomètrica.
2.1. Demostra experimentalment i gràficament la propagació rectilínia de la llum mitjançant un joc
de prismes que condueixen un feix de llum des de l’emissor fins a una pantalla.
2.2. Obté la mida, la posició i la naturalesa de la imatge d’un objecte produïda per un mirall pla i
una lent prima, fa el traçat de rajos i aplica les equacions corresponents.
3.1. Justifica els principals defectes òptics de l’ull humà: la miopia, la hipermetropia, la presbícia i
l’astigmatisme, emprant un diagrama de rajos.
4.1. Estableix el tipus i la disposició dels elements emprats en els principals instruments òptics,
com ara la lupa, el microscopi, el telescopi i la càmera fotogràfica, i fa el corresponent traçat de
rajos.
4.2. Analitza les aplicacions de la lupa, el microscopi, el telescopi i la càmera fotogràfica, i
considera les variacions que experimenta la imatge respecte a l’objecte.

BLOC 6. FÍSICA DEL SEGLE XX
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Explica el paper de l’èter en el desenvolupament de la teoria de la relativitat especial.
1.2. Reprodueix esquemàticament l’experiment de Michelson-Morley i els càlculs associats sobre
la velocitat de la llum, i analitza les conseqüències que se’n derivaren.
2.1. Calcula la dilatació del temps que experimenta un observador quan es desplaça a velocitats
properes a la de la llum respecte a un sistema de referència determinat aplicant les
transformacions de Lorentz.
2.2. Determina la contracció que experimenta un objecte quan es troba dins un sistema que es
desplaça a velocitats properes a la de la llum respecte a un sistema de referència determinat
aplicant les transformacions de Lorentz.
3.1. Discuteix els postulats i les aparents paradoxes associades a la teoria de la relativitat especial
i la seva evidència experimental.
4.1. Expressa la relació entre la massa en repòs d’un cos i la seva velocitat amb la seva energia a
partir de la massa relativista.
5.1. Explica les limitacions de la física clàssica davant determinats fets físics, com la radiació del
cos negre, l’efecte fotoelèctric o els espectres atòmics.
6.1. Relaciona la longitud d’ona o freqüència de la radiació absorbida o emesa per un àtom amb
l’energia dels nivells atòmics involucrats.
7.1. Compara la predicció clàssica de l’efecte fotoelèctric amb l’explicació quàntica postulada per
Einstein i fa càlculs relacionats amb l’energia d’extracció i l’energia cinètica dels fotoelectrons.
8.1. Interpreta espectres senzills i els relaciona amb la composició de la matèria.
9.1. Determina les longituds d’ona associades a partícules en moviment a diferents escales i
n’extreu conclusions sobre els efectes quàntics a escales macroscòpiques.
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10.1. Formula de manera senzilla el principi d’incertesa de Heisenberg i l’aplica a casos concrets
com els orbitals atòmics.
11.1. Descriu les principals característiques de la radiació làser i la compara amb la radiació
tèrmica.
11.2. Associa el làser amb la naturalesa quàntica de la matèria i de la llum, en justifica el
funcionament de manera senzilla i reconeix el seu paper en la societat actual.
12.1. Descriu els principals tipus de radioactivitat incidint en els seus efectes sobre l’ésser humà,
així com les seves aplicacions mèdiques.
13.1. Obté l’activitat d’una mostra radioactiva aplicant la llei de desintegració i valora la utilitat de
les dades obtingudes per datar restes arqueològiques.
13.2. Fa càlculs senzills relacionats amb les magnituds que intervenen en les desintegracions
radioactives.
14.1. Explica la seqüència de processos d’una reacció en cadena i extreu conclusions sobre
l’energia alliberada.
14.2. Coneix aplicacions de l’energia nuclear com la datació en arqueologia i la utilització d’isòtops
en medicina.
15.1. Analitza els avantatges i els inconvenients de la fissió i la fusió nuclears i justifica la
conveniència d’emprar-les.
16.1. Compara les principals característiques de les quatre interaccions fonamentals de la
naturalesa a partir dels processos en què aquestes es manifesten.
17.1. Estableix una comparació quantitativa entre les quatre interaccions fonamentals de la
naturalesa en funció de les energies involucrades.
18.1. Compara les principals teories d’unificació i n’estableix les limitacions i l’estat en què es
troben actualment.
18.2. Justifica la necessitat de l’existència de noves partícules elementals en el marc de la
unificació de les interaccions.
19.1. Descriu l’estructura atòmica i nuclear a partir de la seva composició en quarks i electrons,
emprant el vocabulari específic de la física de quarks.
19.2. Caracteritza algunes partícules fonamentals d’especial interès, com els neutrins i el bosó de
Higgs, a partir dels processos en els quals es presenten.
20.1. Relaciona les propietats de la matèria i l’antimatèria amb la teoria del Big Bang.
20.2. Explica la teoria del Big Bang i discuteix les evidències experimentals en què es basa, com
són la radiació de fons i l’efecte Doppler relativista.
20.3. Presenta una cronologia de l’Univers en funció de la temperatura i de les partícules que el
formaven en cada període, i discuteix l’asimetria entre matèria i antimatèria.
21.1. Elabora i defensa un estudi sobre les fronteres de la física del segle XXI.
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Química de 2n de Batxillerat
BLOC 1 L'ACTIVITAT CIENTÍFICA
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Aplica habilitats necessàries per a la investigació científica: treballa individualment o en grup,
planteja preguntes, identifica problemes, recull dades mitjançant l’observació o l’experimentació,
analitza i comunica els resultats i desenvolupa explicacions mitjançant l’elaboració d’un informe
final.
2.1. Fa servir el material i els instruments de laboratori respectant les normes de seguretat
adequades per fer diverses experiències químiques.
3.1. Elabora informació i relaciona els coneixements químics apresos amb fenòmens de la
naturalesa i les possibles aplicacions i les conseqüències en la societat actual.
3.2. Localitza i utilitza aplicacions i programes de simulació de pràctiques de laboratori.
3.3. Elabora i defensa un treball d’investigació emprant les TIC.
4.1. Analitza la informació obtinguda sobretot a través d’Internet identificant les principals
característiques lligades a la fiabilitat i l’objectivitat del flux d’informació científica.
4.2. Selecciona, comprèn i interpreta la informació rellevant en una font d’informació de divulgació
científica i transmet les conclusions obtingudes emprant els llenguatges oral i escrit amb propietat.

BLOC 2. ORIGEN I EVOLUCIÓ DELS COMPONENTS DE L'UNIVERS. ESTRUCTURA
DE LA MATÈRIA. L'ÀTOM, LA TAULA PERIÒDICA I L'ENLLAÇ QUÍMIC
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Explica les limitacions dels diferents models atòmics i les relaciona amb els diferents fets
experimentals associats.
1.2. Calcula l’energia corresponent a una transició electrònica entre dos nivells i la relaciona amb
la interpretació dels espectres atòmics.
2.1. Diferencia el significat dels nombres quàntics segons Bohr i segons el model atòmic actual de
la mecànica quàntica, i els relaciona amb els conceptes d’òrbita i orbital.
3.1. Determina longituds d’ona associades a partícules en moviment per justificar el comportament
ondulatori dels electrons.
3.2. Justifica el caràcter probabilístic de l’estudi de partícules atòmiques a partir del principi
d’incertesa d’Heisenberg.
4.1. Coneix les partícules subatòmiques i els tipus de quarks presents en la naturalesa íntima de
la matèria i en l’origen primigeni de l’Univers, explicant-ne les característiques i la classificació.
5.1. Determina la configuració electrònica d’un àtom, coneguda la seva posició a la taula periòdica
i els nombres quàntics possibles de l’electró diferenciador.
6.1. Justifica la reactivitat d’un element a partir de l’estructura electrònica o de la seva posició a la
taula periòdica.
7.1. Argumenta la variació del radi atòmic, el potencial d’ionització, l’afinitat electrònica i
l’electronegativitat en grups i períodes, i compara aquestes propietats per a elements diferents.
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8.1. Justifica l’estabilitat de les molècules o cristalls formats emprant la regla de l’octet o basant-se
en les interaccions dels electrons de la capa de valència per a la formació dels enllaços.
9.1. Aplica el cicle de Born-Haber per al càlcul de l’energia reticular de cristalls iònics.
9.2. Compara la fortalesa de l’enllaç en diferents composts iònics en funció dels factors de què
depèn l’energia reticular, aplicant la fórmula de Born-Landé.
10.1. Determina la polaritat d’una molècula utilitzant el model o teoria més adequat per explicar la
seva geometria.
10.2. Representa la geometria molecular de diferents substàncies covalents aplicant la TEV i la
TRPECV.
11.1. Dóna sentit als paràmetres moleculars en composts covalents utilitzant la teoria d’hibridació
per a composts inorgànics i orgànics.
12.1. Explica les conductivitats elèctrica i tèrmica mitjançant el model del gas electrònic aplicantho també a substàncies semiconductores i superconductores.
13.1. Descriu el comportament d’un element com a aïllant, conductor o semiconductor elèctric
emprant la teoria de bandes.
13.2. Coneix i explica algunes aplicacions dels semiconductors i superconductors analitzant la
seva repercussió en l’avenç tecnològic de la societat.
14.1. Justifica la influència de les forces intermoleculars per explicar com varien les propietats
específiques de diverses substàncies en funció de les esmentades interaccions.
15.1. Compara l’energia dels enllaços intramoleculars en relació amb l’energia corresponent a les
forces intermoleculars justificant el comportament fisicoquímic de les molècules.

BLOC 3. REACCIONS QUÍMIQUES
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Obté equacions cinètiques reflectint les unitats de les magnituds que hi intervenen.
2.1. Prediu la influència dels factors que modifiquen la velocitat d’una reacció.
2.2. Explica el funcionament dels catalitzadors i el relaciona amb processos industrials i amb la
catàlisi enzimàtica, analitzant-ne la repercussió en el medi ambient i en la salut.
3.1. Dedueix el procés de control de la velocitat d’una reacció química identificant l’etapa limitant
corresponent al seu mecanisme de reacció.
4.1. Interpreta el valor del quocient de reacció i el compara amb la constant d’equilibri per
preveure l’evolució d’una reacció fins a assolir l’equilibri.
4.2. Comprova i interpreta experiències de laboratori on es posen de manifest els factors que
influeixen en el desplaçament de l’equilibri químic, tant en equilibris homogenis com en
heterogenis.
5.1. Troba el valor de les constants d’equilibri, Kc i Kp, per a un equilibri en diferents situacions de
pressió, volum o concentració.
5.2. Calcula les concentracions o pressions parcials de les substàncies presents en un equilibri
químic emprant la llei d’acció de masses i l’evolució de l’equilibri al variar la quantitat de producte
o de reactiu.
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6.1. Utilitza el grau de dissociació aplicant-ho al càlcul de concentracions i constants d’equilibri Kc
i Kp.
7.1. Relaciona la solubilitat i el producte de solubilitat aplicant la llei de Guldberg i Waage en
equilibris heterogenis sòlid-líquid i l’aplica com a mètode de separació i d’identificació de mescles
de sals dissoltes.
8.1. Aplica el principi de Le Chatelier per predir l’evolució d’un sistema en equilibri en modificar la
temperatura, pressió, volum o concentració que el defineixen, emprant com a exemple l’obtenció
industrial de l’amoníac.
9.1. Analitza els factors cinètics i termodinàmics que influeixen en les velocitats de reacció i en
l’evolució dels equilibris per optimitzar l’obtenció de composts d’interès industrial, com l’amoníac.
10.1. Calcula la solubilitat d’una sal interpretant la seva modificació en afegir un ió comú.
11.1. Justifica el comportament àcid o bàsic d’un compost aplicant la teoria de Brönsted-Lowry
dels parells d’àcid-base conjugats.
12.1. Identifica el caràcter àcid, bàsic o neutre i la fortalesa àcid-base de diferents dissolucions
segons el tipus de compost dissolt en elles determinant-ne el valor de pH.
13.1. Descriu el procediment per fer una volumetria àcid-base d’una dissolució de concentració
desconeguda, fent els càlculs necessaris.
14.1. Prediu el comportament àcid-base d’una sal dissolta en aigua aplicant el concepte d’hidròlisi,
escrivint els processos intermedis i els equilibris que hi tenen lloc.
15.1. Determina la concentració d’un àcid o base valorant-la amb una altra de concentració
coneguda establint el punt d’equivalència de la neutralització mitjançant l’ús d’indicadors àcidbase.
16.1 Reconeix l’acció d’alguns productes d’ús quotidià com a conseqüència del seu comportament
químic àcid-base.
17.1. Defineix oxidació i reducció i les relaciona amb la variació del nombre d’oxidació d’un àtom
en substàncies oxidants i reductores.
18.1. Identifica reaccions d’oxidació-reducció emprant el mètode de l’ió-electró per ajustar-les.
19.1. Relaciona l’espontaneïtat d’un procés redox amb la variació d’energia de Gibbs considerant
el valor de la força electromotriu obtinguda.
19.2. Dissenya una pila a partir dels potencials estàndard de reducció, els utilitza per calcular el
potencial generat i formula les semireaccions redox corresponents.
19.3. Analitza un procés d’oxidació-reducció amb la generació de corrent elèctric representant una
cel·la galvànica.
20.1. Descriu el procediment per fer una volumetria redox fent els càlculs estequiomètrics
corresponents.
21.1. Aplica les lleis de Faraday a un procés electrolític determinant la quantitat de matèria
dipositada en un elèctrode o el temps que tarda a fer-ho.
22.1. Representa els processos que tenen lloc en una pila de combustible, escrivint les
semireaccions redox, i indicant els avantatges i els inconvenients de l’ús d’aquestes piles davant
les convencionals.
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22.2. Justifica els avantatges de l’anodització i la galvanoplàstia en la protecció d’objectes
metàl·lics.

BLOC 4. SÍNTESI ORGÀNICA I NOUS MATERIALS
Estàndards d'aprenentatge avaluables
1.1. Relaciona la hibridació de l’àtom de carboni amb el tipus d’enllaç en diferents composts i
representa gràficament molècules orgàniques senzilles.
2.1. Diferencia hidrocarburs i composts orgànics que tenen diversos grups funcionals, els
anomena i els formula.
3.1. Distingeix els diferents tipus d’isomeria, representa, formula i anomena els possibles isòmers
d’una fórmula molecular.
4.1. Identifica i explica els principals tipus de reaccions orgàniques: substitució, addició, eliminació,
condensació i redox, predient els productes, si és necessari.
5.1. Desenvolupa la seqüència de reaccions necessàries per obtenir un compost orgànic
determinat a partir d’un altre amb diferent grup funcional aplicant les regles de Markonikov o de
Saytzeff per a la formació de diferents isòmers.
6.1. Relaciona els principals grups funcionals i estructures amb composts senzills d’interès
biològic.
7.1. Reconeix macromolècules d’origen natural i sintètic.
8.1. A partir d’un monòmer dissenya el polímer corresponent i explica el procés que ha tingut lloc.
9.1. Empra les reaccions de polimerització per obtenir composts d’interès industrial com el
polietilè, el PVC, el poliestirè, el cautxú, les poliamides, els polièsters, els poliuretans o la
baquelita.
10.1. Identifica substàncies i derivats orgànics que s’utilitzen com a principis actius de
medicaments, de cosmètics i de biomaterials, valorant-ne la repercussió en la qualitat de vida.
11.1. Descriu les principals aplicacions dels materials polímers d’alt interès tecnològic i biològic
(adhesius i revestiments, resines, teixits, pintures, pròtesi, lents, etc.) relacionant-les amb els
avantatges i desavantatges del seu ús segons les propietats que els caracteritzen.
12.1. Reconeix les diferents utilitats que els composts orgànics tenen en diferents sectors com
l’alimentació, l’agricultura, la biomedicina, o l’enginyeria de materials, davant els possibles
desavantatges que comporta el seu desenvolupament.
11. Materials i recursos didàctics
El departament de Física i Química disposa d'un laboratori, compartit amb el departament de Biologia i Geologia, per tant a l'hora d'utilitzar-lo ens hem de coordinar per no coincidir. És un espai
petit adequat per utilitzar-lo alhora 10 alumnes.
Està insuficientment dotat (falten reactius i material de laboratori) i el seu sistema de ventilació és
molt deficient, una de les principals mancances és una campana per a gasos, el fet de no disposar
d'ella limita bastant el tipus de pràctiques a realitzar.

69

El departament, com tots els departaments del centre, no disposa de cap espai propi per treballar
el professorat quan no té hores lectives, la qual cosa dificulta el treball del professorat.
Els materials que els alumnes necessitaran a classe són el llibre de text corresponent, un quadern
i una calculadora científica. A continuació, es poden trobar els llibres de les diferents matèries del
departament amb el seu corresponent ISBN

TÍTOL

CURS

ISBN

Física i Química

3r ESO

978-84-15672-54-8

Física i Química

4t ESO

978-84-15672-55-5

Física

1r Batxillerat

978-84-15672-48-7

Química

1r Batxillerat

978-84-15672-49-4

Física

2n Batxillerat

978-84-15672-50-0

Química

2n Batxillerat

978-84-15672-51-7

12. Procediments de suport i de recuperació
Durant el curs se realitzen proves per a l'alumnat amb la matèria de Física i Química de 2n o 3r
d'ESO pendent. Aquests alumnes sempre són assessorats i ajudats pel seu professors, si cursen
aquesta assignatura o si no pel cap de departament. Es resolen dubtes mitjançant tutories de matèria, també se'l proporciona exercicis perquè vaguin practicant.
Durant el curs se realitzen proves per a l'alumnat amb la matèria de Física i Química de 1r de
batxillerat pendent. Aquests alumnes sempre són assessorats i ajudats pel seu professors, si
cursen aquesta assignatura o si no pel cap de departament.
Es resolen dubtes mitjançant tutories de matèria, també se'l proporciona exercicis perquè vaguin
practicant.
Com a mínim es fan dues proves una abans o desprès de les vacances de Nadal i l'altre abans
de les vacances de Pasqua.
13. Activitats complementàries i extraescolars
En aquest centre sols es poden realitzar sortides els dijous i això limita molt les possibilitats, per
exemple no es pot anar a Demolab a l'UIB, però es mirarà de realitzar qualque activitat en el
centre relacionada amb el medi ambient.
14. Contribució de la matèria a l’adquisició de les competències clau (a ESO i BATXILLERAT)
Durant l’etapa d’ESO, la contribució de la Física i la Química a al desenvolupament de les competències es detalla a continuació per cadascuna d'elles, concretant en quins aspectes de l'assignatura es treballaran.
Comunicació lingüística
•

La lectura de textos i enunciats de problemes o qüestions proporciona als alumnes un
vocabulari científic cada vegada més extens i fomenta la comprensió lectora.
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•

El desenvolupament de les respostes a qüestions teoricopràctiques incideix sobre
l’expressió escrita.

•

Les exposicions de treballs i el debat milloren l’expressió oral.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
•

La resolució d’exercicis numèrics que requereix l’ús de la calculadora, el treball amb
equacions, la notació científica, els canvis d’unitats, el càlcul vectorial i les altres eines de
càlcul contribueixen a desenvolupar la competència matemàtica.

•

Interpretació de resultats de problemes o d’experiències, el treball experimental i la recerca
d’arguments també fomenten la competència en ciència i tecnologia.

Competència digital
•

Emprar aplicacions informàtiques per tractar dades o elaborar informes.

•

Fer simulacions o visualitzar determinats processos amb programes específics.

•

Navegar per Internet per obtenir informació.

Aprendre a aprendre
•

Dissenyar d’estratègies per plantejar un petit treball, sigui de laboratori de recerca, i la
resolució de qüestions teoricopràctiques o de problemes obliguen als alumnes a
desenvolupar la creativitat, raonar sobre el procediment a seguir i a avaluar els resultats
obtinguts.

•

La lectura de textos científics i la discussió de les idees ajuda a desenvolupa l’esperit crític i
l’autonomia en l’aprenentatge.

Competències socials i cíviques
•

L’interès pels problemes mediambientals, la consciència del compromís de la ciència amb el
benestar social i el progrés.

•

La pràctica del debat constructiu i l’intercanvi d’idees antagòniques.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
•

Les petites recerques i experiments de laboratori i la comunicació dels resultats fan que els
alumnes hagin d’actuar de forma creativa i imaginativa en el disseny del treball, avaluar els
resultats i comunicar-los de forma adequada.

Durant l’etapa de Batxillerat, la contribució de la Física i la Química a al desenvolupament de les
competències es detalla a continuació per cadascuna d'elles, concretant en quins aspectes de
l'assignatura es treballaran.
o

Comunicació lingüística

Expressar-se de forma oral i escrita utilitzant el llenguatge científic amb rigor, comprendre textos,
buscar, recopilar i processar informació, valorar el diàleg com a eina bàsica per a la convivència.
o

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

Saber usar conceptes i termes matemàtics, fer càlculs numèrics i emetre judicis sobre aquests,
interpretant els resultats i la seva validesa, resoldre problemes, emprar i manipular material de
laboratori, usar dades científiques, prendre decisions basades en proves i arguments, assumir els
criteris ètics associats a la ciència i a la tecnologia i valorar el coneixement científic.
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o

Competència digital

Conèixer les principals aplicacions informàtiques, saber obtenir informació i usar-la de forma
crítica.
o

Aprendre a aprendre

Comprendre els conceptes bàsics de la química, distingint el que es coneix del que es desconeix,
planificar i afrontar una tasca usant les estratègies adequades, seguir una línia de raonament i
saber avaluar els resultats obtinguts; motivar la curiositat.
o

Competències socials i cíviques

Comunicar-se de manera constructiva, manifestar interès pels problemes mediambientals i tenir
consciència de la contribució de la química al benestar i al progrés de la societat.
o

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor

Saber comunicar i presentar, fer avaluació i autoavaluació, actuar de forma creativa i imaginativa.
La resolució de problemes i de qüestions teoricopràctiques permet distingir el que es coneix del
que es desconeix, així com dissenyar estratègies per resoldre’ls, seguir una línia de raonament i
avaluar els resultats, fet que incideix en la competència clau d’aprendre a aprendre. També
incideix en la mateixa competència l’anàlisi de textos científics, que fomenta l’hàbit de lectura,
l’autonomia en l’aprenentatge, l’esperit crític i la curiositat.
Les pràctiques de laboratori i les petites investigacions permeten treballar les competències clau
de sentit d’iniciativa i esperit emprenedor i de comunicació lingüística, ja que obliguen a treballar
de forma creativa i imaginativa, saber comunicar i presentar, expressar-se de forma oral i escrita
fent servir el llenguatge científic amb rigor, comprendre textos, i cercar, recopilar i processar
informació.
L’ús de conceptes i equacions matemàtiques, la realització de càlculs necessaris per resoldre
problemes o tractar dades, la interpretació dels resultats, la utilització de material de laboratori i la
presa de decisions basades en proves i arguments incideixen en la competència matemàtica i
competències bàsiques en ciència i tecnologia.
L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, mitjançant aplicacions informàtiques,
recerca d’informació o simulació de processos, treballa la competència digital, mentre que la feina
en equip per dur a terme experiències i prendre consciència dels problemes mediambientals ajuda
els alumnes a fomentar les competències socials i cíviques.
15. Adaptacions necessàries per atendre l’alumnat NESE
Se realitzaran adaptacions curriculars si és necessari. L'alumnat amb necessitats educatives
especials a tercer d'ESO i quart d’ESO tindrà suport dins l'aula amb professorat del departament.
A la resta de cursos serà el professor de l'assignatura, assessorat pel departament d'orientació,
qui realitzarà les adaptacions curriculars i se'n carregarà de donar el suport necessari segons
l'alumne ho requereixi.
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16. Seguiment de la PD. Indicadors d’assoliment
Durant les reunions de Departament es realitzarà el control de l’avanç de la programació
didàctica. La temporització programada segons els cursos es resumeix a continuació:
Física i Química de 3r d’ESO
DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
Primer Trimestre

L'activitat científica
La matèria

Segon Trimestre

Els canvis

Tercer Trimestre

L’electricitat

INDICADORS D’ASSOLIMENT. BLOC 1: L’ACTIVITAT CIENTÍFICA
CRITERIS D’AVALUACIÓ CURRICULARS

ESTÀNDARDS D’APRENEN-

INDICADORS

COMPETÈNCIES

TATGE

D’ASSOLIMENT

CLAU

Cerca, selecciona i organitza la
B1-1.1. Formula hipòtesis
per explicar fenòmens
quotidians emprant teories i models científics.

informació relacionada amb la
unitat per expli-

CMCT

car fenòmens
relacionats amb
la vida diària i
amb la ciència.

B1-1. Reconèixer i

Organitza la in-

identificar les ca-

formació rela-

racterístiques del
mètode científic.

B1-1.2. Registra observacions, dades i resultats de
manera organitzada i rigorosa, i els comunica de forma
oral i escrita utilitzant esquemes, gràfics, taules i expressions matemàtiques.

cionada amb
l’observació i
l’experimentació
mitjançant taules i gràfics, i
c o m u n i c a

CMCT
CCLI
AA

aquesta informació de forma
científica i per
escrit.
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B1-2. Valorar la
investigació científica i el seu im-

B1-2.1. Relaciona la investi-

Cerca informació

gació científica amb les apli-

sobre aplicacions

cacions tecnològiques en la

tecnològiques a

vida quotidiana.

la vida diària i la

pacte en la indústria i en el desen-

relaciona amb la

CMCT

investigació cien-

CAA

tífica, exposant

volupament de la

de forma orde-

societat.

nada els resultats.

B1-3. Conèixer els

Reconeix les

procediments

magnituds i uni-

científics per de-

tats adequades i

terminar magni-

B1-3.1. Estableix relacions

opera amb elles

tuds.

entre magnituds i unitats em-

de forma manual

prant, preferentment, el sis-

i amb la calcula-

tema internacional d’unitats i

dora; n’expressa-

la notació científica per ex-

rà els resultats

pressar els resultats.

mitjançant la no-

CMCT

tació científica
quan sigui convenient.
B1-4. Reconèixer

B1-4.2. Identifica material i

Associa el mate-

CMCT

els materials, i

instruments bàsics de labora-

rial i els instru-

AA

instruments bà-

tori i sap com s’empren per

ments bàsics de

CSC

sics presents al

dur a terme experiències res-

laboratori amb el

laboratori de física

pectant les normes de segu-

seu ús correcte,

i en el de química;

retat i identificant actituds i

respecta les

conèixer i respec-

mesures d’actuació preventi-

normes de segu-

tar les normes de

ves.

retat i les sap

seguretat i d’eli-

enunciar de for-

minació de resi-

ma oral i escrita.

dus per a la protecció del medi
ambient.
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B1-5. Interpretar

Distingeix entre

la informació so-

el que és fona-

bre temes científics de caràcter
divulgatiu que
apareix en publicacions i mitjans
de comunicació.

B1-5.1. Selecciona, comprèn
i interpreta informació rellevant en un text de divulgació
científica i transmet les conclusions obtingudes utilitzant
el llenguatge oral i escrit amb
propietat.

mental i el que és
accessori en un
text de divulgació
científica, ho se-

CMCT

lecciona, ho in-

CCLI

terpreta i ho exposa de forma
p r e c i s a m i t j ançant el llenguatge oral i escrit.

B1-6. Desenvolu-

B1-6.1. Elabora petits treballs

Aplica les dife-

CMCT

par petits treballs

d’investigació sobre algun

rents fases del

AA

d’investigació en

tema objecte d’estudi aplicant

mètode científic

els quals es posi

el mètode científic, i emprant

en la realització

en pràctica l’apli-

les TIC per cercar i seleccio-

d’un treball ex-

cació del mètode

nar informació i presentar

perimental i ex-

científic i l’ús de

conclusions.

posa els resul-

les TIC.

tats mitjançant
un informe científic, emprant les
TIC.
INDICADORS D’ASSOLIMENT. BLOC 2: LA MATÈRIA

CRITERIS D’AVALUACIÓ CURRICULARS

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

INDICADORS D’ASSOLIMENT

COMPETÈNCIES CLAU

B2-1. Reconèi-

B2-1.1. Distingeix en-

Identifica les propietats

CMCT

xer les propie-

tre propietats generals

generals i les específiques

CCLI

tats generals i

i propietats caracterís-

de la matèria i les relacio-

característiques

tiques de la matèria, i

na amb les seves aplica-

específiques de

utilitza aquestes da-

cions a la vida diària.

la matèria i rela-

rreres per a la carac-

cionar-les amb

terització de substàn-

la seva natura-

cies.

lesa i les seves
aplicacions
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B2.3. Establir

B2-3.1. Justifica el

Comprèn la relació entre la

les relacions

comportament dels

teoria cinètica i la llei dels

entre les varia-

gasos en situacions

gasos: Llei de Boyle-Ma-

bles de què de-

quotidianes relacio-

riote, Llei de Gay-Lussac,

pèn l’estat d’un

nant-lo amb el model

Llei de Charles, Llei dels

gas a partir de

cineticomolecular.

gasos ideals.

representacions

Interpreta i comprèn taules i

gràfiques i/o

B2-3.2. Interpreta grà- gràfiques en les quals es

CMCT

taules de resul-

fics, taules de resul- recullen dades del compor-

CCLI

tats obtinguts en

tats i experiències que tament dels gasos tot apli-

experiències de

relacionen la pressió, cant diferents variables i

laboratori o si-

el volum i la tempera- estableix relacions entre

mulacions per

tura d’un gas emprant aquestes i la llei dels gasos.

ordinador.

el model cineticomolecular i les lleis dels
gasos

B2.4. Identificar

B2-4.2. Identifica el

Comprèn el que és una dis-

sistemes mate-

dissolvent i el solut en

solució i els conceptes rela-

rials com a

analitzar la composi-

cionats amb les dissolu-

substàncies pu-

ció de mescles homo-

cions: dissolvent, solut, con-

res o mescles i

gènies d’especial inte-

centració...

valorar la impor-

rès.

tància i les apli-

B2-4.3. Duu a terme

Explora les qualitats de les

CMCT

cacions de

experiències senzilles

dissolucions i aplica els seus

CCLI

mescles d’es-

de preparació de dis-

coneixements en el desen-

CD

pecial interès.

solucions, descriu el

volupament d’experiències i

procediment seguit i el

en la solució de problemes.

material emprat, determina la concentra-

Realitza experiències de

ció i l’expressa en

preparació de dissolu-

grams per litre.

cions.
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B2.6. Reconèi-

B2-6.1. Representa

Coneix i descriu les carac-

xer que els mo-

l’àtom, a partir del

terístiques essencials del

dels atòmics

nombre atòmic i el

model atòmic de Bohr.

són instruments

nombre màssic, em-

Compara el model planetari

interpretatius de

prant el model plane-

de l’àtom i el model de Bohr i

les diferents

tari.

expressa les seves conclu-

CMCT

teories i la ne-

sions verbalment o a través

CD

cessitat d’utilit-

d’esquemes.

zar- los per interpretar i comprendre l’estructura interna de
la matèria.

B2-6.2. Descriu les

Reconeix el valor dels mo-

característiques de les

dels atòmics, per explicar

partícules subatòmi-

les qualitats dels àtoms i

ques bàsiques

les seves interaccions.

i

la

CMCT
CCLI
CD

seva localització a
l’àtom.
B2-6.3. Relaciona la

Relaciona la notació amb

notació amb el nom-

el nombre atòmic, el

bre atòmic, el nombre

nombre màssic determi-

màssic determinant el

nant el nombre de cada

nombre de cada una

una dels tipus de partícu-

CMCT

dels tipus de partícu-

les subatòmiques bàsi-

CCLI

les subatòmiques bà-

ques.

siques.

Coneix i aplica les normes
per nomenar els elements
químics.

B2.7. Analitzar la

B2-7.1. Explica en

Comprèn i explica la dife-

utilitat científica i

què consisteix un isò-

rència entre àtoms, isòtops

tecnològica dels

top i comenta aplica-

i ions i en què

isòtops radioac-

cions dels isòtops ra-

xen la fusió i la fissió nu-

CMCT

tius.

dioactius, la proble-

clear.

CCLI

màtica dels residus

Enumera les aplicacions

originats i les solu-

dels isòtops radioactius i

cions per gestionar-

les relaciona amb els

los.

seus coneixements

consistei-

AA
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B2.8. Interpretar

B2-8.1. Justifica l’ac-

Explica els criteris pels

l’ordenació dels

tual ordenació dels

quals s’ordenen els ele-

elements a la

elements en grups i

ments químics.

taula periòdica i

períodes a la taula

CMCT

reconèixer els

periòdica.

CCLI

més rellevants a
partir dels seus
símbols.
B2-9. Conèixer

B2-9.2. Explica com

Sap que els àtoms

com s’uneixen

alguns àtoms tendei-

s’uneixen per forma mo-

els àtoms per

xen a agrupar-se per

lècules i substàncies, i és

formar estructu-

formar molècules in-

capaç d’explicar les ca-

res més com-

terpretant aquest fet

racterístiques i l’estat de

plexes i explicar

en substàncies d’ús

les agrupacions resul-

les propietats de

freqüent i calcula les

tants.

les agrupacions

seves masses mole-

resultants.

culars.

B2-10. Diferen-

B2-10.1. Reconeix els

Classifica les substàn-

ciar entre àtoms

àtoms i les molècules

cies en simples o com-

i molècules, i

que componen subs-

postes, i es basa en la

entre elements i

tàncies d’ús freqüent,

seva expressió química i

composts en

classificant-les en

en el reconeixement dels

substàncies

elements o composts,

àtoms i les molècules

d’ús freqüent i

basant-se en la seva

que les formen.

conegut.

expressió química.

B2.11. Formular

B2-11.1. Utilitza el

Coneix l’existència

i anomenar

llenguatge químic per

de normes per no-

composts bina-

anomenar i formular

menar els compos-

ris seguint les

composts binaris se-

tos químics.

normes IUPAC.

guint les normes IU-

CMCT
CCLI

CMCT

CMCT

PAC.
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INDICADORS D’ASSOLIMENT. BLOC 3: ELS CANVIS
CRITERIS D’AVALUA-

ESTÀNDARDS

INDICADORS D’ASSOLI-

COMPETÈNCIES

CIÓ CURRICULARS

D’APRENENTATGE

MENT

CLAU

B3-1. Distingir entre

B3-1.1. Distin-

Relaciona els canvis que es

CMCT

canvis físics i quí-

geix entre canvis

produeixen a la matèria

mics mitjançant la

físics i químics

amb el seu caràcter físic o

realització d’expe-

en accions de la

químic, justificant les seves

riències senzilles

vida quotidiana

conclusions.

que posin de mani-

en funció que hi

fest si es formen o

hagi o no forma-

no substàncies no-

ció de noves

ves.

substàncies.

B3.2. Caracteritzar

B3-2.1. Identifica

Interpreta les reaccions

les reaccions quími-

quins són els

químiques senzilles com a

ques com a trans-

reactius i els

canvis d’unes substàncies

formacions d’unes

productes de

en altres, identificant els

substàncies en d’al-

reaccions quími-

reactius i els productes.

tres.

ques senzilles

CMCT

interpretant la
representació
esquemàtica
d’una reacció
química.
B3.3. Descriure a

B3-3.1. Repre-

Interpreta, descriu i repre-

nivell molecular el

senta i interpreta

senta una reacció química,

procés pel qual els

una reacció quí-

en la qual els reactius es

reactius es transfor-

mica a partir de

transformen en productes, a

men en productes en

la teoria atòmica

partir de la teoria atòmico-

termes de la teoria

i molecular i la

molecular i la teoria de col·-

de col·lisions.

teoria de col·li-

lisions.

CMCT

sions.
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B3.4. Deduir la llei

B3-4.1. Reconeix

Comprova i dedueix que es

de conservació de la

quins són els

compleix la llei de conser-

massa i reconèixer

reactius i els

vació de la massa identifi-

reactius i productes

productes a partir

cant els reactius i els pro-

a través d’experièn-

de la representa-

ductes a partir de la repre-

cies senzilles

al la-

ció de reaccions

sentació de reaccions quí-

boratori i/o de simu-

químiques senzi-

miques senzilles.

lacions per

lles, i comprova

ordina-

dor.

CMCT

e x p e r i m e n t a lment que es
compleix la llei
de conservació
de la massa.

B3.6. Reconèixer la

B3-6.1. Classifica

Cerca informació i l’empra

CMCT

importància de la

alguns productes

per classificar els produc-

CCLI

química en l’obtenció

d’ús quotidià en

tes d’ús diari que s’obte-

CD

de noves substàn-

funció de la seva

nen de manera natural o

cies i la seva impor-

procedència na-

mitjançant procediments

tància en la millora

tural o sintètica.

químics.

de la qualitat de vida

Identifica i justifica la proce-

de les persones.

dència natural o sintètica de
productes d’ús diari.
B3-6.2. Identifica

Interpreta i comprèn la

in-

i associa produc-

formació científica sobre

tes procedents

productes relacionats

de la indústria

la indústria química i amb la

química amb la

millora de la qualitat de la

seva contribució

vida.

amb

CMCT
CCLI
AA

a la millora de la
qualitat de vida
de les persones.
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INDICADORS D’ASSOLIMENT. BLOC 4: L’ELECTRICITAT
CRITERIS D’AVA-

ESTÀNDARDS

LUACIÓ CURRI-

D’APRENEN-

CULARS

TATGE

B5.8. Explicar el

B5-8.2. Comprèn

Interpreta el signifi-

fenomen físic del

el significat de

cat de les magni-

corrent elèctric i

les magnituds

tuds elèctriques:

interpretar el sig-

elèctriques in-

intensitat de corrent,

nificat de les

tensitat de co-

diferència de poten-

magnituds inten-

rrent, diferència

cial i resistència.

sitat de corrent,

de potencial i

Fa càlculs i resol pro-

diferència de po-

resistència, i les

blemes relacionats

tencial i resistèn-

relaciona entre si

cia, així com les

utilitzant la llei

amb les magnituds

relacions entre

d’Ohm.

elles.

B5-8.3. Distin-

Reconeix els principals

geix entre con-

materials conductors i

ductors i aïllants

aïllants, i en justifica l’ús

reconeixent els

més adequat en cada

principals mate-

cas.

INDICADORS D’AS-

COMPETÈNCIES

SOLIMENT

CLAU

CMCT

elèctriques.
CMCT

rials usats com
tals.
B5.9. Comprovar

B 5 - 9 . 2 . C o n s-

Interpreta i dibuixa es-

els

de

trueix circuits

quemes de circuits elèc-

l’electricitat i les

elèctrics amb

trics, analitzant el seu

relacions entre

diferents tipus de

funcionament.

les magnituds

connexions entre

elèctriques

mit-

e l s s e u s e l e-

CMCT

el dis-

ments, deduint

CD

seny i construcció

de forma expe-

CCLI

de circuits elèc-

rimental les con-

Construeix diferents

trics i electrònics

seqüències de la

tipus de circuits elèctrics

senzills, al labora-

connexió de ge-

amb connexions en sè-

tori o mitjançant

neradors i recep-

rie i en paral·lel.

aplicacions vir-

tors en sèrie o

tuals interactives.

en paral·lel.

efectes

jançant

AA
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B5.10. Valorar la

B5-10.1. As-

Revisa els elements

CMCT

importància dels

socia els ele-

principals d’una instal·-

CD

circuits elèctrics i

ments princi-

lació elèctrica i dels

AA

electrònics a les

pals que for-

aparells electrònics d’us

instal·lacions

men la instal·-

quotidià, indicant possi-

elèctriques i ins-

lació elèctrica

bles accions i modifica-

truments d’ús

típica d’un

cions per millorar-los i

quotidià, descriu-

habitatge amb

per evitar riscos.

re la seva funció

els compo-

bàsica i identificar

nents bàsics

els seus diferents

d’un circuit

components.

elèctric.

Física i Química de 4t d’ESO

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
Primer Trimestre

L'activitat científica
La matèria

Segon Trimestre

Els canvis
El moviment i les forces

Tercer Trimestre

L'energia

INDICADORS D’ASSOLIMENT. BLOC 1: L’ACTIVITAT CIENTÍFICA
CRITERIS D’AVALUACIÓ CURRICULARS

ESTÀNDARDS
D’APRENENTATGE

INDICADORS

COMPETÈNCIES

D’ASSOLIMENT

CLAU

B1-1. Reconèixer que la B1-1.2. Argumenta

Compara una matei-

investigació en ciència

xa notícia publicada

amb esperit crític el

és una tasca col·lectiva i grau de rigor científic

en un diari i en una

interdisciplinària en

d’un article o una notí-

revista, i analitza el

constant evolució i in-

cia, analitzant el mè-

grau de rigor científic

fluïda pel context eco-

tode de treball i identi-

del tractament que

nòmic i polític.

ficant les característi-

s’hi fa.

ques del treball cientí-

Analitza fonts d’in-

fic.

formació de caràcter

CMCT
CCLI
AA

científic.

82

B1-2. Analitzar el procés B1-2.1. Distingeix en-

Identifica i descriu

CMCT

que ha de seguir una

tre hipòtesis, lleis i teo- els conceptes d’hi-

CCLI

hipòtesi des que es for-

ries, i explica els pro-

mula fins que és apro-

cessos que corroboren i explica els proces-

vada per la comunitat

una hipòtesi i la doten

sos que corroboren

científica.

de valor científic.

una hipòtesi i la do-

pòtesi, lleis i teories,

AA

ten de valor científic.
B1-3. Comprovar la ne-

B1-3.1. Identifica una

Reconeix els tipus

cessitat d’usar vectors

determinada magnitud

de magnituds (esca-

per a la definició de de-

com a escalar o vecto- lars i vectorials) i els

terminades magnituds.

rial i descriu els ele-

identifica.

CMCT

ments que defineixen

Utilitza el sistema

CCLI

a aquesta darrera.

internacional d’unitats per expressar la
mesura de les magnituds.

B1-4. Relacionar les

B1-4.1. Comprova

Aplica l’equació

magnituds fonamentals

l’homogeneïtat d’una

de dimensions

amb les derivades a tra- fórmula aplicant

per relacionar

vés d’equacions de

l’equació de dimen-

una magnitud

magnituds.

sions als dos mem-

derivada amb les

bres.

magnituds fona-

CMCT

mentals i realitza
una anàlisi dimensional.
B1-5. Comprendre que

B1-5.1. Calcula i inter-

Calcula i inter-

no és possible fer mesu- preta l’error absolut i

preta l’error ab-

res sense cometre

l’error relatiu d’una

solut i l’error

errors i distingir entre

mesura conegut el va-

relatiu d’una

error absolut i relatiu.

lor real.

mesura si en

CMCT

sap el valor
real.
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B1-7. Fer i interpretar

B1-7.1. Representa

Representa gràfica-

CMCT

representacions gràfi-

gràficament els resul-

ment els resultats

CD

ques de processos fí-

tats obtinguts de la

que ha obtingut de la

AA

sics o químics a partir

mesura de dues mag-

mesura de dues

de taules de dades i de

nituds relacionades

magnituds relacio-

les lleis o principis invo-

inferint, en el seu cas,

nades.

lucrats.

si es tracta d’una relació lineal, quadràtica o
de proporcionalitat inversa, i deduint la fórmula.

B1-8. Elaborar i defen-

B1-8.1. Elabora i de-

Fa servir adequa-

CMCT

sar un projecte d’inves-

fensa un projecte d’in-

dament un full de

CD

tigació, aplicant les TIC.

vestigació sobre un

càlcul per presentar

AA

tema d’interès científic

els treballs.

emprant les TIC.

INDICADORS D’ASSOLIMENT. BLOC 2: LA MATÈRIA
CRITERIS D’AVA-

ESTÀNDARDS

LUACIÓ CURRICU-

D’APRENENTAT-

LARS

GE

B2-1. Reconèixer

B2-1.1. Compara els dife-

INDICADORS

COMPETÈNCIES

D’ASSOLIMENT

CLAU

Reconeix les dife-

CCLI

la necessitat d’usar rents models atòmics propo- rències entre els

AA

models per inter-

sats al llarg de la història per models atòmics que

CD

pretar l’estructura

interpretar la naturalesa ín-

es proposen al llarg

de la matèria utilit-

tima de la matèria, interpre-

de la història i inter-

zant aplicacions

tant les evidències que van

preta el model atò-

virtuals interactives

fer necessària la seva evo-

mic actual.

per a la seva re-

lució.

presentació i identificació.
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B2-2. Relacionar

B2-2.1. Estableix la configu-

Empra la taula pe-

les propietats d’un

ració electrònica dels ele-

riòdica per ordenar

element amb la

ments representatius a partir els elements quí-

seva posició a la

del seu nombre atòmic per

mics d’acord amb la

taula periòdica i la

deduir la seva posició a la

seva configuració

seva configuració

taula periòdica, els seus

electrònica tenint en

electrònica.

electrons de valència i el

compte el nombre

seu comportament químic.

atòmic, els electrons

CMCT

de valència i el
comportament químic que tenen.
B2-2.2. Distingeix entre me- Identifica les propietalls, no metalls, semimeta- tats dels elements
lls i gasos nobles justificant

de la taula periòdica

aquesta classificació en fun-

i distingeix entre me-

ció de la seva configuració

talls, no metalls,

electrònica.

semimetalls i gasos

CMCT

nobles.
B2-3. Agrupar per

B2-3.1. Escriu el nom i el

Identifica els ele-

famílies els ele-

símbol dels elements quí-

ments químics pel

ments representa-

mics i els situa a la taula pe-

seu nom i la seva

tius i els elements

riòdica.

posició en la taula

de transició segons

CMCT

periòdica.

les recomanacions
de la IUPAC.

B2-4. Interpretar els di-

B2-4.1. Empra la regla de Identifica i explica la

ferents tipus d’enllaç

l’octet i diagrames de

regla de l’octet i re-

químic a partir de la

Lewis per predir l’estruc-

presenta els com-

configuració electrònica

tura i la fórmula dels

postos dibuixant

dels elements implicats i compostos iònics i cova-

l’estructura de Le-

la seva posició a la taula lents.

wis.

CMCT

periòdica.
B2-5. Justificar les pro-

B2-5.1. Explica les pro-

Explica les propie-

CMCT

pietats d’una substància pietats de substàncies

tats de substàncies

CCLI

a partir de la naturalesa

covalents, iòniques i me-

covalents, iòniques

del seu enllaç químic.

tàl·liques en funció de les i metàl·liques.
interaccions entre els
seus àtoms o molècules.
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B2-5.3. Dissenya i fa as-

Comprova en el la-

CMCT

sajos de laboratori que

boratori les propie-

CD

permetin deduir el tipus

tats de substàncies

AA

d’enllaç present en una

iòniques, covalents i

substància desconeguda. metàl·liques.
B2-7. Reconèixer la in-

B2-7.1. Justifica la impor- Reconeix la impor-

fluència de les forces

tància de les forces in-

tància de les forces

intermoleculars en l’es-

termoleculars en subs-

intermoleculars.

tat d’agregació i propie-

tàncies d’interès biològic.

tats de substàncies d’in- B2-7.2. Relaciona la interès.
tensitat i el tipus de les

Relaciona la intensi-

CMCT
CCLI

CMCT

tat i el tipus de les

CCLI

forces intermoleculars

forces intermolecu-

AA

amb l’estat físic i els

lars amb l’estat físic

punts de fusió i ebullició

i els punts de fusió i

de les substàncies cova-

ebullició de les

lents moleculars, inter-

substàncies.

pretant gràfics o taules
que contenguin les dades
necessàries.
B2-8. Establir les raons

B2-8.1. Explica els mo-

Identifica els com-

CMCT

de la singularitat del

tius pels quals el carboni

postos del carboni,

CCLI

carboni i valorar la seva

és l’element que forma

n’escriu les fórmu-

importància en la consti- major nombre de com-

les desenvolupada,

tució d’un elevat nombre postos.

semidesenvolupada

de compostos naturals i

i molecular i reco-

sintètics.

neix els grups funcionals.
B2-8.2. Analitza les dife-

Associa les dife-

rents formes al·lotròpi-

rents formes al·lo-

ques del carboni, relacio-

tròpiques del car-

nant l’estructura amb les

boni amb la seva

propietats.

propietat més ca-

CMCT
CCLI

racterística.
B2-9. Identificar i repre-

B2-9.1. Identifica i repre-

Representa hidro-

sentar hidrocarburs

senta hidrocarburs senzi-

carburs mitjançant

senzills mitjançant les

lls mitjançant la seva

la seva fórmula mo-

diferents fórmules, rela-

fórmula molecular, semi-

lecular, semidesen-

cionar-les amb models

desenvolupada i desen-

volupada i desenvo-

moleculars físics o ge-

volupada.

lupada.

CMCT

nerats per ordinador, i
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moleculars físics o generats per ordinador, i

B2-9.2. Dedueix, a partir

Distingeix les fór-

conèixer algunes apli-

de models moleculars,

mules emprades en

cacions d’especial inte-

les diferents fórmules

la representació

rès.

usades en la representa-

d’hidrocarburs.

CMCT
AA

ció d’hidrocarburs.
B2-9.3. Descriu les apli-

Reconeix algunes

CMCT

cacions d’hidrocarburs

aplicacions dels hi-

CCLI

senzills d’especial inte-

drocarburs d’espe-

AA

rès.

cial interès.

B2-10. Reconèixer els

B2-10.1. Reconeix el

Formula compostos

grups funcionals pre-

grup funcional i la família

oxigenats i nitroge-

sents en molècules

orgànica a partir de la

nats i identifica el

d’especial interès.

fórmula d’alcohols, al-

grup funcional al

dehids, cetones, àcids

qual corresponen.

CSC
CMCT

carboxílics, esters i amines.
INDICADORS D’ASSOLIMENT. BLOC 3: ELS CANVIS
CRITERIS D’AVALUA-

ESTÀNDARDS D’A-

INDICADORS

COMPETÈNCIES

CIÓ CURRICULARS

PRENENTATGE

D’ASSOLIMENT

CLAU

B3-1. Comprendre el

B3-1.1. Interpreta reac-

Fa servir la teoria

CMCT

mecanisme d’una reac-

cions químiques senzilles de col·lisions per

CCLI

ció química i deduir la

emprant la teoria de col·-

explicar esquemes

llei de conservació de la lisions i dedueix la llei de

de reaccions quími-

massa a partir del con-

conservació de la mas-

ques i explica la

cepte de la reorganitza-

sa.

llei de conservació

ció atòmica que hi té

de la massa.

lloc.
B3-2. Raonar com s’al-

B3-2.1. Prediu l’efecte

Reconeix els factors

CMCT

tera la velocitat d’una

que sobre la velocitat de

que influeixen en la

CCLI

reacció en modificar al-

reacció tenen: la concen-

velocitat d’una

gun dels factors que hi

tració dels reactius, la

reacció.

influeixen, utilitzant el

temperatura, el grau de

model cineticomolecular divisió dels reactius sòi la teoria de col·lisions

lids i els catalitzadors.

per justificar aquesta
predicció.
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B3-3. Interpretar equa-

B3-3.1. Determina el ca-

Determina el caràc-

cions termoquímiques i

ràcter endotèrmic o exo-

ter endotèrmic o

distingir entre reaccions

tèrmic d’una reacció quí-

exotèrmic d’una

endotèrmiques i exo-

mica analitzant el signe

reacció química.

tèrmiques.

de la calor de reacció as-

CMCT
CCLI

sociada.
B3-4. Reconèixer la

B3-4.1. Fa càlculs que

Realitza càlculs per

CMCT

quantitat de substància

relacionin la quantitat de

mesurar la quantitat

CCLI

com a magnitud fona-

substància, la massa

de substància.

mental i el mol com la

atòmica o molecular i la

seva unitat en el siste-

constant del nombre

ma internacional d’uni-

d’Avogadro.

tats.
B3-5. Dur a terme càl-

B3-5.1. Interpreta els

Interpreta els coefi-

CMCT

culs estequiomètrics

coeficients d’una equació

cients d’una equa-

CCLI

amb reactius purs supo- química en termes de
sant un rendiment com-

ció química.

partícules, mols i, en el

plet de la reacció, partint cas de reaccions entre
de l’ajustament de

gasos, en termes de vo-

l’equació química co-

lums.

rresponent.

B3-5.2. Resol problemes, Resol problemes
fent càlculs estequiomè-

fent càlculs este-

trics, amb reactius purs i

quiomètrics.

CMCT
CCLI

suposant un rendiment
complet de la reacció,
tant si els reactius estan
en estat sòlid com en
dissolució.
B3-6. Identificar àcids i

B3-6.1. Utilitza la teoria

Utilitza la teoria

CMCT

bases, conèixer el seu

d’Arrhenius per descriure

d’Arrhenius per

CCLI

comportament químic i

el comportament químic

completar reaccions

mesurar la seva fortale-

d’àcids i bases.

àcid-base.

sa fent servir indicadors
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mesurar la seva fortalesa fent servir indicadors

B3-6.2. Estableix el ca-

Identifica el caràcter

i el pH-metre digital.

ràcter àcid, bàsic o neu-

àcid, bàsic o neutre

tre d’una dissolució em-

d’una dissolució i fa

prant l’escala de pH.

servir l’escala de

CMCT

pH.
Valora els usos industrials d’àcids i
bases.
B3-7. Dur a terme expe- B3-7.1. Dissenya i des-

Interpreta les dades

CMCT

riències de laboratori en criu el procediment de

del moment en què

CCLI

les quals tinguin lloc

realització d’una volume-

es produeix la neu-

AA

reaccions de síntesi,

tria de neutralització en-

tralització.

combustió i neutralitza-

tre un àcid fort i una base

ció, interpretant els fe-

forts, interpretant els re-

nòmens observats.

sultats.
B3-7.2. Planifica una ex-

Detecta el diòxid de

periència, i descriu el

carboni en una

procediment a seguir al

reacció de combus-

laboratori, que demostri

tió mitjançant un

que en les reaccions de

experiment.

CMCT
CCLI

combustió es produeix
diòxid de carboni mitjançant la detecció
d’aquest gas.
B3-8. Valorar la impor-

B3-8.1. Descriu les reac-

Identifica les reac-

CMCT

tància de les reaccions

cions de síntesi industrial

cions de síntesi in-

CCLI

de síntesi, combustió i

de l’amoníac i de l’àcid

dustrial de l’amo-

neutralització en pro-

sulfúric, així com els usos níac i de l’àcid sul-

cessos biològics, apli-

d’aquestes substàncies

fúric, així com els

cacions quotidianes i en en la indústria química.

usos d’aquestes

la indústria, així com la

substàncies en la

seva repercussió me-

indústria química.

AA
CSC
CD

diambiental.
B3-8.2. Justifica la impor- Reconeix la impor-

CMCT

tància de les reaccions

tància de les reac-

CCLI

de combustió en la ge-

cions de combustió

AA

neració d’electricitat en

en la indústria.

centrals tèrmiques, en

Valora la repercus-

l’automoció i en la respi-

sió mediambiental

ració cel·lular.

de les emissions.

CSC
CD
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B3-8.3. Interpreta casos

Interpreta casos

CMCT

concrets de reaccions de

concrets de reac-

CCLI

neutralització d’importàn-

cions de neutralit-

AA

cia biològica i industrial.

zació d’importància

CSC

biològica i industrial.

CD

INDICADORS D’ASSOLIMENT. BLOC 4: EL MOVIMENT I LES FORCES
CRITERIS D’AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS D’APRE-

INDICADORS

COMPETÈNCIES

CURRICULARS

NENTATGE

D’ASSOLIMENT

CLAU

CMCT

B4-1. Justificar el caràc-

B4-1.1. Representa la

Identifica trajectòria,

ter relatiu del moviment i

trajectòria i els vectors

vectors de posició i

la necessitat d’un siste-

de posició, desplaça-

desplaçament i els

ma de referència i de

ment i velocitat en dife-

representa fent ser-

vectors per descriure’l

rents tipus de moviment

vir sistemes de refe-

adequadament, aplicant- emprant un sistema de
ho a la representació de

rència.

referència.

diferents tipus de desplaçament.
B4-2. Distingir els con-

B4-2.1. Classifica dife-

Classifica diferents

CMCT

ceptes de velocitat mit-

rents tipus de moviments tipus de moviments

CCLI

jana i velocitat instantà-

en funció de la seva tra-

en funció de la tra-

nia i justificar la seva ne-

jectòria i la seva veloci-

jectòria i la velocitat.

cessitat segons el tipus

tat.

de moviment.

B4-2.2. Justifica la insu-

Calcula la velocitat

ficiència del valor mitjà

instantània en un

de la velocitat en un es-

moviment rectilini

tudi qualitatiu del movi-

uniformement acce-

ment rectilini uniforme-

lerat.

CMCT
CCLI

ment accelerat (MRUA),
raonant el concepte de
velocitat instantània.
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B4-3. Expressar correc-

B4-3.1. Dedueix les

Dedueix les expres-

CMCT

tament les relacions ma-

expressions matemàti-

sions matemàtiques

CCLI

temàtiques que existei-

ques que relacionen les

en els moviments

xen entre les magnituds

diferents variables en els rectilini uniforme,

que defineixen els mo-

moviments rectilini uni-

rectilini uniforme-

viments rectilinis i circu-

forme (MRU), rectilini

ment accelerat i cir-

lars.

uniformement accelerat

cular uniforme, així

(MRUA), i circular uni-

com les relacions

forme (MCU), així com

entre les magnituds

les relacions entre les

lineals i angulars.

magnituds lineals i
B4-4. Resoldre proble-

B4-4.1. Resol problemes Resol problemes de

mes de moviments recti-

de moviment rectilini uni- moviment rectilini

linis i circulars, utilitzant

forme (MRU), de rectilini

uniforme (MRU),

una representació es-

uniformement accelerat

rectilini uniforme-

quemàtica amb les

(MRUA), i circular uni-

ment accelerat

magnituds vectorials im-

forme (MCU), incloent-hi

(M.R.U.A.), i circular

plicades, expressant el

moviment de masses,

uniforme

CMCT

resultat en les unitats del tenint en compte valors
sistema internacional

positius i negatius de les
magnituds, i expressant
el resultat en unitats del
sistema internacional.
B4-4.2. Determina temps Calcula els temps i

CMCT

i distàncies de frenada

distàncies de frena-

CCLI

de vehicles i justifica, a

da de vehicles i re-

CSC

partir dels resultats, la

coneix la importàn-

importància de mantenir cia de respectar la
la distància de seguretat

velocitat i la distàn-

en carretera.

cia de seguretat.

B4-4.3. Argumenta l’exis- Argumenta l’existència del vector accele-

tència de vector ac-

ració en tot moviment

celeració en qual-

curvilini i calcula el seu

sevol moviment

valor en el cas del mo-

curvilini.

CCLI

viment circular uniforme.
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B4-5. Elaborar i interpre-

B4-5.1. Determina el va-

tar gràfics que relacionin

lor de la velocitat i l’acce- tat del moviment,

CD

les variables del movi-

leració a partir de gràfics dedueix les equa-

AA

ment partint d’experièn-

posició-temps i velocitat- cions del moviment

cies de laboratori o

temps en moviments

i calcula l’espai total

d’aplicacions virtuals in-

rectilinis.

recorregut a partir

teractives i relacionar els

Determina la veloci-

CMCT

de gràfiques.
B4-5.2. Dissenya i des-

Realitza un experi-

CMCT

criu resultats obtinguts

ment per mesurar la

CCLI

amb les equacions ma-

velocitat instantània

AA

temàtiques que vinculen

en un moviment

aquestes variables.

rectilini uniformement accelerat.

B4-6. Reconèixer el pa-

B4-6.1. Identifica les for-

Reconeix les dife-

per de les forces com a

ces implicades en fenò-

rents forces que

causa dels canvis en la

mens quotidians en els

actuen sobre els

velocitat dels cossos i

quals hi ha canvis en la

cossos.

representar-les vecto-

velocitat d’un cos.

Representa la di-

rialment.

CMCT
CCLI

recció i el sentit de
diferents forces.
B4-6.2. Representa vec-

Identifica les forces

CMCT

torialment el pes, la força sobre els cossos en

CD

normal, la força de fricció moviment.

AA

i la força centrípeta en
diferents casos de moviments rectilinis i circulars.
B4-7. Emprar el principi

B4-7.1. Identifica i repre-

Identifica els princi-

fonamental de la dinàmi-

senta les forces que ac-

pis de la dinàmica

ca en la resolució de

tuen sobre un cos en

que permeten saber

problemes en què inter-

moviment tant en un pla

el tipus de movi-

venen diverses forces.

horitzontal com inclinat,

ment que tindrà un

calculant la força resul-

cos si se saben les

tant i l’acceleració.

forces que hi ac-

CMCT
AA

tuen.
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B4-8. Aplicar les lleis de

B4-8.1. Interpreta fenò-

Reconeix les lleis

CMCT

Newton a la interpretació mens quotidians en ter-

de Newton en si-

CD

de fenòmens quotidians.

mes de les lleis de New-

tuacions de la vida

AA

ton.

quotidiana.

B4-8.2. Dedueix la prime- Calcula el valor de

CCLI
CMCT

ra llei de Newton com a

las forces sobre els

CCLI

conseqüència de l’enun-

objectes fent servir

AA

ciat de la segona llei.

el primer i el segon
principi de la dinàmica.

B4-8.3. Representa i in-

Calcula i representa

CMCT

terpreta les forces d’ac-

el valor de les for-

CL

ció i reacció en diferents

ces sobre els objec-

CD

situacions d’interacció

tes emprant el ter-

AA

entre objectes

cer principi de la
dinàmica.

B4-9. Valorar la rellevàn-

B4-9.1. Justifica el motiu

Aplica la llei de la

CMCT

cia històrica i científica

pel qual les forces

gravitació universal

CCLI

que la llei de la gravita-

d’atracció gravitatòria

al càlcul de forces

CD

ció universal va suposar

sols es posen de mani-

entre diferents pare-

AA

per a la unificació de les

fest per a objectes de

lles d’objectes.

mecàniques terrestre i

massa elevada, compa-

celeste, i interpretar la

rant els resultats obtin-

seva expressió matemà-

guts d’aplicar la llei de la

tica.

gravitació universal al
càlcul de forces entre
diferents parells d’objectes.
B4-9.2. Obté l’expressió

Resol les qüestions

de l’acceleració de la

relacionades amb

CMCT
AA

gravetat a partir de la llei les expressions made la gravitació univer-

temàtiques del pes

sal, relacionant les ex-

d’un cos i la força

pressions matemàtiques

d’atracció gravitatò-

del pes d’un cos i la fo-

ria.

rça d’atracció gravitatòria.
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B4-10. Comprendre que

B4-10.1. Raona el motiu

Calcula les forces

CMCT

la caiguda lliure dels

pel qual les forces gravi-

gravitatòries i els

CCLI

cossos i el moviment or-

tatòries produeixen en

moviments que ge-

bital són dues manifes-

alguns casos moviments neren.

tacions de la llei de la

de caiguda lliure i en al-

gravitació universal.

tres casos moviments

AA

orbitals.
B4-11. Identificar les

B4-11.1. Descriu les

Reconeix les apli-

CMCT

aplicacions pràctiques

aplicacions dels satèl·lits cacions dels satèl·-

dels satèl·lits artificials i

artificials en telecomuni-

lits artificials així

CD

la problemàtica planteja-

cacions, predicció me-

com els riscos dels

AA

da per les escombraries

teorològica, posiciona-

fems espacials.

CSC

espacials que generen.

ment global, astronomia i

CCLI

cartografia, així com els
riscs derivats de les escombraries espacials
que generen.
B4-12. Reconèixer que

B4-12.1. Interpreta fe-

Reconeix la relació

CCLI

l’efecte d’una força no

nòmens i aplicacions

entre la superfície

AA

sols depèn de la seva

pràctiques en les quals

d’aplicació d’una

intensitat sinó també de

es posa de manifest la

força i l’efecte resul-

la superfície sobre la

relació entre la superfí-

tant en situacions

qual actua.

cie d’aplicació d’una fo-

de la vida quotidia-

rça i l’efecte resultant.

na.

B4-12.2. Calcula la pres- Calcula la pressió
sió exercida pel pes d’un que exerceix el pes
objecte regular en dife-

d’un objecte en dife-

rents situacions en les

rents situacions.

CMCT
CCLI
AA

quals varia la superfície
en la qual es recolza,
comparant els resultats i
extraient conclusions.
B4-13. Interpretar fenò-

B4-13.2. Explica l’abas-

Explica el perquè

CMCT

mens naturals i aplica-

tament d’aigua potable,

del disseny d’una

CCLI

cions tecnològiques en

el disseny d’una presa i

presa.

relació amb els principis

les aplicacions del sifó

AA

de la hidrostàtica, i re-

utilitzant el principi fo-

CSC

soldre problemes apli-

namental de la hidrostà-

cant-hi les seves ex-

tica.

CD

pressions matemàtiques.
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cant-hi les seves expressions matemàtiques. B4-13.3. Resol proble-

Resol problemes

mes relacionats amb la

relacionats amb la

pressió en l’interior d’un

pressió a l’interior

fluid aplicant el principi

d’un fluid.

CMCT
CCLI

fonamental de la hidrostàtica.
B4-13.4. Analitza aplica-

Analitza aplicacions

CMCT

cions pràctiques basa-

pràctiques basades

CCLI

des en el principi de

en el principi de

CD

Pascal, com la premsa

Pascal.

AA

hidràulica, elevador, di-

CSC

recció i frens hidràulics,
aplicant l’expressió matemàtica d’aquest principi a la resolució de problemes en contextos
pràctics.
B4-13.5. Prediu la flota-

Identifica la major o

bilitat d’objectes major o

menor flotabilitat

menor emprant l’expres-

d’objectes d’acord

sió matemàtica del prin-

amb el principi

cipi d’Arquímedes.

d’Arquímedes.

B4-14. Dissenyar i pre-

B4-14.1. Comprova ex-

Cerca informació

CMCT

sentar experiències o

perimentalment o fent

sobre la paradoxa

CCLI

dispositius que il·lustrin

servir aplicacions virtuals hidrostàtica.

CD

el comportament dels

interactives la relació

AA

fluids i que posin de

entre pressió hidrostàtica mentalment el prin-

manifest els coneixe-

i profunditat en fenò-

ments adquirits així com

mens com la paradoxa

la iniciativa i la imagina-

hidrostàtica, el barril

ció.

d’Arquímedes i el principi

Comprova experi-

CMCT
CCLI
AA
CSC

CSC

cipi d’Arquímedes.

dels vasos comunicants.
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B4-14.2. Interpreta el

Reconeix el paper

paper de la pressió at-

de la pressió atmos-

mosfèrica en experièn-

fèrica en l’experi-

cies com l’experiment de ment de Torricelli i
Torricelli, els hemisferis

els hemisferis de

de Magdeburg, reci-

Magdeburg.

CMCT
CCLI
CD
AA
CSC

pients invertits on no es
vessa el contingut, etc.,
inferint el seu elevat valor.
B4-15. Aplicar els conei-

B4-15.2. Interpreta els

Interpreta un mapa

CMCT

xements sobre la pressió mapes d’isòbares que es d’isòbares i hi

CCLI

atmosfèrica a la descrip-

mostren en el pronòstic

identifica l’anticicló i

CSC

ció de fenòmens meteo-

del temps indicant el sig-

la borrasca.

rològics i a la interpreta-

nificat de la simbologia i

ció de mapes del temps,

les dades que hi aparei-

reconeixent termes i

xen.

CD
AA

símbols específics de la
meteorologia.
INDICADORS D’ASSOLIMENT. BLOC 5: L’ENERGIA
CRITERIS D’AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS D’APRENEN-

INDICADORS

COMPETÈNCIES

CURRICULARS

TATGE

D’ASSOLIMENT

CLAU

Resol problemes

CMCT

B5-1. Analitzar les trans-

B5-1.1. Resol problemes de

formacions entre energia

transformacions entre energia aplicant el princi-

cinètica i energia poten-

cinètica i potencial gravitatò-

cial, aplicant el principi

ria, aplicant el principi de con- de l’energia me-

de conservació de

servació de l’energia mecàni-

l’energia mecànica quan

ca.

pi de conservació
cànica.

es menysprea la força de B5-1.2. Determina l’energia
fricció, i el principi gene- dissipada en forma de calor

Determina situa-

ral de conservació de

en situacions on disminueix

quals disminueix

l’energia quan hi ha dis-

l’energia mecànica.

l’energia mecàni-

sipació d’aquesta degu-

CCLI

CMCT

cions en les

ca.

da a la fricció.
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B5-2. Reconèixer que la

B5-2.1. Identifica la calor i el

Identifica la calor

CMCT

calor i el treball són dues

treball com a formes d’inter-

i el treball com a

CCLI

formes de transferència

canvi d’energia i distingeix les formes d’inter-

d’energia, identificant les

accepcions col·loquials

situacions en les quals

d’aquests termes del seu

es produeixen.

significat científic.

canvi d’energia.

B5-2.2. Reconeix en quines

Reconeix en qui-

CMCT

condicions un sistema inter-

nes condicions

CCLI

canvia energia. en forma de

un sistema inter-

calor o en forma de treball.

canvia energia.

B5-3. Relacionar els

B5-3.1. Troba el treball i la

Troba el treball i

CMCT

conceptes de treball i po-

potència associats a una fo-

la potència asso-

CCLI

tència en la resolució de

rça, incloent-hi situacions en

ciats a una força,

problemes i expressar

les quals la força forma un

expressant el

els resultats en unitats

angle diferent de zero amb el

resultat en kWh i

del sistema internacional desplaçament, expressant el
així com altres d’ús

resultat en les unitats del sis-

comú.

tema internacional o altres

CV.

d’ús comú com la caloria, el
kWh i el CV.
B5-4. Relacionar qualita-

B5-4.1. Descriu les transfor-

Descriu les trans-

CMCT

tivament i quantitativa-

macions que experimenta un

formacions que

CCLI

ment la calor amb els

cos en guanyar o perdre

experimenta un

CD

efectes que produeix als

energia, determinant la calor

cos quan perd o

cossos: variació de tem-

necessària perquè es pro-

guanya energia.

peratura, canvis d’estat i

dueixi una variació de tempe-

dilatació.

ratura donada i per a un canvi
d’estat, representant gràficament les esmentades transformacions.
B5-4.3. Relaciona la variació

Utilitza el coefi-

CMCT

de la longitud d’un objecte

cient de dilatació

CCLI

amb la variació de la seva

lineal correspo-

temperatura utilitzant el coefi-

nent.

cient de dilatació lineal corresponent.
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B5-4.4. Determina experimen- Determina expe-

CMCT

talment calors específiques i

rimentalment ca-

CCLI

calors latents de substàncies

lors específiques

AA

mitjançant un calorímetre,

i calors latents de

fent els càlculs necessaris a

substàncies mit-

partir de les dades empíri-

jançant un calo-

ques obtingudes.

rímetre.
Mesura l’equivalent en aigua
d’un calorímetre.

B5-5. Valorar la rellevàn-

B5-5.1. Explica o interpreta,

Explica el fona-

CMCT

cia històrica de les mà-

mitjançant o a partir d’il·lus-

ment del funcio-

CCLI

quines tèrmiques com a

tracions, el fonament del fun-

nament del motor

CD

desencadenants de la

cionament del motor d’explo-

d’explosió

AA

revolució industrial, així

sió.

CSC

com la seva importància
actual en la indústria i els B5-5.2. Fa un treball sobre la
transports
importància històrica del mo-

Realitza un tre-

CMCT

ball sobre la im-

CCLI

tor d’explosió i el presenta

portància històri-

CD

emprant les TIC.

ca del motor

AA

d’explosió en el

CSC

món del transport
i el presenta emprant las TIC.
B5-6. Comprendre la li-

B5-6.1. Usa el concepte de

Explica i identifi-

CMCT

mitació que el fenomen

degradació de l’energia per

ca el treball

CCLI

de la degradació de

relacionar l’energia absorbida

realitzat por una

l’energia suposa per a

i el treball fet per una màqui-

màquina tèrmica.

l’optimització dels pro-

na tèrmica.

cessos d’obtenció
d’energia útil a les màquines tèrmiques, i el
repte tecnològic que suposa la millora del rendiment d’aquestes per a
la investigació, la innovació i l’empresa.
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Ciències aplicades a l’activitat professional (4t d’ESO)

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
Primer Trimestre

Tècniques instrumentals bàsiques

Segon Trimestre

Aplicacions de la ciència en la conservació del
medi ambient
Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)

Tercer Trimestre

Projecte d'investigació

INDICADORS D’ASSOLIMENT. BLOC 1: TÈCNIQUES INSTRUMENTALS BÀSIQUES
CRITERIS D'AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS D'A-

INDICADORS D'ASSO-

COMPETÈNCIES

CURRICULARS

PRENENTATGE

LIMENT

CLAU

B1-1. Utilitzar correcta-

B1-1.1. Determina el

Selecciona, identifica,

CMCT

ment a els materials i

tipo d'instrumental de

descriu i fonamenta el

AA

productes del laboratori. laboratori Necessari

material i els condicio-

SIEE

segons el tipo d'as-

nes de l'assaig atenent

saig que va a realit-

al tipo d'experiment i els

zar.

seves característiques.

B1-2. Complir i respec-

B1-2.1. Reconeix i

Mostra i descriu actituds

CSC

tar els normes de segu-

compleix els normes

de cura, responsabilitat

SIEE

retat i higiene del labora- de seguretat i higiene

i higiene en els treballs

tori.

de laboratori.

que regeixen en els
treballs de laboratori.

B1-3. Contrastar algu-

B1-3.1. Recull i rela-

Observa, interpreta i

CMCT

nes hipòtesis basant-se

ciona dades obtingu-

elabora gràfics, i com-

CD

en l'experimentació, re-

des per diferents mit-

para, relaciona i analit-

AA

copilació de dades i

jans per a transferir

za dades i resultats

anàlisi de resultats.

informació de caràc-

atenent als seus objec-

ter científic.

tius.

SIEE
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B1-11. Contrastar les

B1-11.1. Assenyala

Comprèn i explica l'ob-

CMCT

possibles aplicacions

diferents aplicacions

jectiu i la funció d'un

CD

científiques en els

científiques amb

instal·lador d'energia

AA

camps professionals

camps de l'activitat

solar tèrmica, les seves

directament relacionats

professional del seu

sortides professionals i

amb el seu entorn.

entorn.

els estudis que han

SIEE

d'adquirir.
INDICADORS D’ASSOLIMENT. BLOC 2: APLICACIONS DE LA CIÈNCIA EN LA CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT
CRITERIS D'AVALUACIÓ
CURRICULARS

B2-9. Utilitzar assajos

ESTÀNDARDS

D'A-

INDICADORS D'ASSOLI-

COMPETÈNCIES

PRENENTATGE

MENT

CLAU

B2-9.1. Formula assa-

Elabora un estudi sobre el

CMCT

de laboratori relacionats jos de laboratori per

creixement de la planta

amb la química ambien-

conèixer aspectes des- del ciuró i redacta un in-

tal, conèixer què és una

favorables del medi

forme sobre ell.

mesura de pH i el seu

ambient.

Exposa el disseny, la pre-

maneig per controlar el

paració, la presa de da-

medi ambient.

des, l'anàlisi i el contrast

CD
AA
SIEE

dels resultats de l'estudi.
INDICADORS D’ASSOLIMENT. BLOC 3: INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ
(R + D + I)
CRITERIS D'AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS

INDICADORS

COMPETÈNCIES

D'APRENENTATGE

D'ASSOLIMENT

CLAU

B3-1. Analitzar la inci-

B3-1.1.Relaciona els

Comprèn i explica

CD

dència de la R + D + I

conceptes d'investiga-

ordenadament els

AA

en la millora de la pro-

ció, desenvolupament

esdeveniments més

ductivitat, augment de la i innovació. Contrasta

rellevants de la histò-

competitivitat en el marc les tres etapes del ci-

ria de la ciència des

globalitzador actual.

de la prehistòria fins

cle I + D + I.

SIEE

a l'actualitat.
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B3-2. Investigar, argu-

B3-2.2. Enumera

Defineix l'agència

CD

mentar i valorar sobre

quins organismes i

estatal Consell Supe-

AA

tipus d'innovació tant en

administracions fo-

rior d'Investigacions

productes i en proces-

menten l'R + D

Científiques (CSIC),

sos, valorant críticament + I al nostre país a

explicant la seva fun-

totes les aportacions als nivell estatal i auto-

ció i objectius, i des-

mateixos com d'orga-

crivint i identificant el

nòmic.

nismes estatals o auto-

logotip i el seu signi-

nòmics i d'organitza-

ficat.

SIEE

cions de diversa índole.
B3-3. Recopilar, analit-

B3-3.1. Necessita com Expressa i argumen-

CMCT

zar i discriminar infor-

la innovació és o pot

ta la seva opinió so-

CD

mació sobre diferents

ser un factor de recu-

bre la importància

AA

tipus d'innovació en

peració econòmica

dels avenços tecno-

SIEE

productes i processos, a d'un país.

lògics en la vida de

CSC

partir d'exemples d'em-

les persones, sobre

preses punteres en in-

l'accés a aquests re-

novació.

cursos i sobre les
seves causes i conseqüències.
B3-3.2. Enumera al-

Descriu aspectes fo-

CMCT

gunes línies d'R+ D+ I

namentals de l'ús i la

CD

que hi ha actualment

funció dels avenços

AA

per a les indústries

científics i tecnolò-

SIEE

químiques, farmacèu-

gics, i de la seva in-

CSC

tiques, alimentàries i

fluència en diferents

energètiques.

àmbits de la vida social i quotidiana.
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B3-4. Utilitzar adequa-

B3-4.1. Discrimina so-

Descriu alguns usos

CMCT

dament les TIC en la

bre la importància que

no responsables de

CD

recerca, selecció i pro-

tenen les tecnologies

la tecnologia en la

AA

cés de la informació en-

de la informació i la

vida diària de les

SIEE

caminada a la investiga- comunicació en el ci-

persones, aportant

CSC

ció o l'estudi que rela-

cle d'investigació i

hipòtesis sobre les

cioni el coneixement

desenvolupament

seves repercussions

científic aplicat a l'activi-

individuals, socials i

tat professional

ambientals.
Expressa reflexions
pròpies sobre les
conseqüències positives i negatives del
progrés tecnològic en
el desenvolupament
humà i econòmic

INDICADORS D’ASSOLIMENT. BLOC 4: PROJECTE D’INVESTIGACIÓ
CRITERIS D'AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS

INDICADORS D'ASSOLI-

COMPETÈNCIES

CURRICULARS

D'APRENENTATGE

MENT

CLAU

B4-1. Planejar, aplicar i

B4-1.1. Integra i

Explica què és la ciència.

CMCT

integrar les destreses i

aplica les destreses Defineix les ciències formals

habilitats pròpies de tre-

pròpies dels mèto-

i les experimentals i identifi-

CD

ball científic.

des de la ciència.

ca i descriu subgrups dins

AA

CCLI

de cadascuna, classificantles en categories.
Descriu el coneixement i el
mètode científic, diferenciant- lo del que no ho és.
Identifica i expresses les
seves característiques i varietat, i explica cadascun
dels seus passos i fases.
Expressa, integra i aplica les
destreses i habilitats pròpies
dels mètodes científics de
manera progressiva.
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B4-2. Elaborar hipòtesis

B4-2.1. Utilitza ar-

Localitza, selecciona, orga-

i contrastar-les a través

guments justificant

nitza i exposa informació

CCLI

de l'experimentació o

les hipòtesis que

adquirida en textos i imat-

CD

l'observació i argumen-

proposa.

ges per completar les seves

AA

tació.

CMCT

activitats, treballs i projec-

SIEE

tes.

CSC

Exposa conclusions justificant i fonamentant els seus
arguments, i comunica
aquesta informació oralment
i/o per escrit.
Valora la capacitat de comprovar les dades a través de
l'observació, les eines i el
treball científic.
B4-3. Discriminar i deci-

B4-3.1. Utilitza dife- Localitza, selecciona i orga-

dir sobre les fonts d'in-

rents fonts d'infor-

formació i els mètodes

mació, recolzant-se jans digitals sobre diversos

CD

emprats per a la seva

en les TIC, per a

continguts relacionats amb

AA

obtenció.

l'elaboració i pre-

la unitat.

sentació de les se-

Exposa informació sobre

ves investigacions.

diferents persones de la his-

nitza informació en els mit-

CMCT
CCLI

SIEE

tòria universal destacades
per les seves aportacions al
desenvolupament científic i
tecnològic.
B4-4. Participar, valorar i B4-4.1. Participa,

Manifesta autonomia en la

CMCT

respectar el treball indi-

valora i respecta el

planificació i execució d'ac-

CCLI

vidual i en grup.

treball individual i

cions i tasques i té iniciativa

CD

grupal.

en la presa de decisions.

AA

Participa de forma activa i

SIEE

cooperativa en els treballs,

CSC

debats, activitats i investigacions grupals, mostrant actituds d'empatia, respecte i
integració.
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B4-5. Presentar i defen-

B4-5.1. Dissenya

Realitza projectes d'investi-

CMCT

sar en públic el projecte

petits treballs d'in-

gació científica de manera

CCLI

d'investigació realitzat.

vestigació sobre un individual o cooperativa,

CD

tema d'interès cien- aportant informació de di-

AA

tífic-tecnològic,

verses fonts, seguint les fa-

animals i / o plan-

ses d'identificació de l'objec-

tes, els ecosiste-

tiu, planificació i elaboració.

mes del seu entorn

Dissenya i realitza, de forma

o l'alimentació i nu-

cooperativa, un experiment

SIEE

trició humana per a per a comprovar una hipòla seva presentació tesi donada.
i defensa a l'aula.
B4-5.2. Expressa

Exposa el projecte i els re-

CCLI

amb precisió i

sultats de forma oral i / o

CD

coherència tant

escrita i ho fa de manera

AA

verbalment com

clara, ordenada i precisa.

SIEE

per escrit les conclusions de les seves investigacions.
Física i Química de 1r de Batxillerat

Competència en comunicació lingüística (CCLI)
La competència en comunicació lingüística suposa l’ús del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita.
Aquesta competència es concretarà en les següents accions:
− Comprendre i expressar-se tant oralment com per escrit a l’hora d’elaborar i expressar un projecte d’investigació.
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia (CMCT)
La competència matemàtica i en ciència i tecnologia suposa l’habilitat per utilitzar els símbols, els
nombres, les seves operacions bàsiques i les formes de pensament, expressió i raonament matemàtic per produir i per interpretar diferents tipus d’informació, per ampliar el coneixement sobre
aspectes quantitatius i espacials de la realitat i per prendre decisions i resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana i amb el món laboral.
Aquesta competència es concretarà en les següents accions:
− Utilitzar els instruments i el material de laboratori.
− Fer un tractament més quantitatiu, a través del càlcul d’errors, l’anàlisi de dades, l’elaboració i la interpretació de taules de dades, els gràfics i l’aplicació de principis i lleis.
− Resoldre problemes aplicant-hi principis i lleis apresos, analitzant i interpretant resultats i
fomentant l’ús de recursos tecnològics (com ara simuladors, gràfics, laboratoris virtuals...).
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Competència digital (CD)
La competència digital implica disposar d’habilitats per cercar, obtenir, processar i comunicar informació, i per transformar la informació en coneixement.
Aquesta competència es concretarà en les següents accions:
− Usar amb seguretat i de manera crítica les TIC per al treball científic.
− Cercar, seleccionar i processar la informació per al desenvolupament del treball científic.
Competència per aprendre a aprendre (AA)
La competència per aprendre a aprendre implica disposar d’habilitats per iniciar-se en l’aprenentatge, ser capaç de continuar aprenent de manera eficaç i autònoma, així com actuar davant les
incerteses intentant cercar respostes i admetent diverses solucions a un mateix problema.
Aquesta competència es concretarà en les següents accions:
− Elaborar un projecte d’investigació científica, amb la corresponent etapa de planificació i la posterior revisió de la feina.
DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
Primer Trimestre

Bloc 1. L'activitat científica.
Bloc 2. Repàs formulació inorgànica.
Bloc 3. Aspectes quantitatius de la Química.
Bloc 4. Reaccions químiques.
Bloc 5. Transformacions energètiques i espontaneïtat de les
reaccions químiques

Segon Trimestre

Bloc 6. Química del carboni
Bloc 7. Cinemàtica
Bloc 8: Dinàmica

Tercer Trimestre

Bloc 9. Energia

CONTINGUTS, CRITERIS D’AVALUACIÓ I ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES
BLOC 1. L’ACTIVITAT CIENTÍFICA
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Reconèixer i emprar les estratègies bàsiques de l’activitat científica com plantejar
problemes, formular hipòtesis, proposar models, elaborar estratègies de resolució
de problemes, dissenys experimentals i anàlisi dels resultats.
1.1. Aplica les habilitats necessàries per a la investigació científica: planteja preguntes,
identifica problemes, recull dades, dissenya estratègies de resolució de problemes utilitzant
models i lleis, revisa el procés i obté conclusions.
1.2. Resol exercicis numèrics, expressa el valor de les magnituds emprant la notació científica, estima els errors absolut i relatiu associats i contextualitza els resultats.
1.3. Efectua l’anàlisi dimensional de les equacions que relacionen les diferents magnituds
en un procés físic o químic.
1.4. Distingeix entre magnituds escalars i vectorials i opera adequadament amb elles.
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1.5. Elabora i interpreta representacions gràfiques de diferents processos físics i químics a
partir de les dades obtingudes en experiències de laboratori o virtuals i relaciona els resultats obtinguts amb les equacions que representen les lleis i principis subjacents.
1.6. A partir d’un text científic, extreu i interpreta la informació i argumenta amb rigor i amb
precisió emprant la terminologia adequada.
2. Conèixer, utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l’estudi dels fenòmens físics i químics.
2.1. Usa aplicacions virtuals interactives per simular experiments físics de difícil realització
en el laboratori.
2.2. Estableix els elements essencials per al disseny, l’elaboració i la defensa d’un projecte
d’investigació sobre un tema d’actualitat científica vinculat amb la física o la química, emprant preferentment les TIC.
BLOC 2. ASPECTES QUANTITATIUS DE LA QUÍMICA
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Conèixer la teoria atòmica de Dalton així com les lleis bàsiques associades al seu
establiment.
1.1 Justifica la teoria atòmica de Dalton i la discontinuïtat de la matèria a partir de les lleis
fonamentals de la química exemplificant-ho amb reaccions.
2. Utilitzar l’equació d’estat dels gasos ideals per establir relacions entre la pressió,
el volum i la temperatura.
2.1. Determina les magnituds que defineixen l’estat d’un gas aplicant l’equació d’estat dels
gasos ideals.
2.2. Explica raonadament la utilitat i les limitacions de la hipòtesi del gas ideal.
2.3. Determina les pressions totals i parcials dels gasos d’una mescla relacionant la pressió total d’un sistema amb la fracció molar i l’equació d’estat dels gasos ideals.
3. Aplicar l’equació dels gasos ideals per calcular masses moleculars i determinar
fórmules moleculars.
3.1.Relaciona la fórmula empírica i la molecular d’un compost amb la seva composició
centesimal aplicant l’equació d’estat dels gasos ideals.
4. Dur a terme els càlculs necessaris per preparar dissolucions d’una concentració
donada i expressar-la en qualsevol de les formes establertes.
4.1. Expressa la concentració d’una dissolució en g/l, mol/l, % en pes i % en volum.
Descriu el procediment de preparació, al laboratori, de dissolucions d’una concentració
determinada. Fa els càlculs necessaris si es parteix de soluts en estat sòlid o d’una altra dissolució de concentració coneguda.
5. Explicar la variació de les propietats col·ligatives entre una dissolució i el dissolvent pur.
5.1. Interpreta la variació de les temperatures de fusió i ebullició d’un líquid al qual
s’afegeix un solut i relaciona-la amb algun procés d’interès en el nostre entorn.
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5.2. Empra el concepte de pressió osmòtica per descriure el pas d’ions a través d’una
membrana semipermeable.
6. Utilitzar les dades obtingudes mitjançant tècniques espectromètriques per calcular masses atòmiques.
6.1. Calcula la massa atòmica d’un element a partir de les dades espectromètriques
obtingudes per als diferents isòtops d’aquest.
6.2. Descriu les aplicacions de l’espectroscòpia en la identificació d’elements i composts.
7. Reconèixer la importància de les tècniques espectroscòpiques que permeten
l’anàlisi de substàncies i les seves aplicacions per detectar-les en quantitats molt
petites de mostres.
BLOC 3. REACCIONS QUÍMIQUES
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Formular i anomenar correctament les substàncies que intervenen en una reacció
química.
1.1 Escriu i ajusta equacions químiques senzilles de diferents tipus (neutralització, oxidació, síntesi) i d’interès bioquímic o industrial.
2. Interpretar les reaccions químiques i resoldre problemes de reaccions amb reactius
limitants, amb reactius impurs i amb rendiment incomplet.
2.1. Interpreta una equació química en termes de quantitat de matèria, massa,
nombre de partícules o volum per fer-hi càlculs estequiomètrics.
2.2. Fa els càlculs estequiomètrics aplicant la llei de conservació de la massa a diferents reaccions.
2.3. Efectua càlculs estequiomètrics en els quals intervenguin composts en estat sòlid,
líquid o gasós, o en dissolució en presència d’un reactiu limitant o d’un reactiu impur.
2.4. Considera el rendiment d’una reacció en la realització de càlculs estequiomètrics.
3. Identificar les reaccions químiques implicades en l’obtenció de diferents composts inorgànics relacionats amb processos industrials.
3.1. Descriu el procés d’obtenció de productes inorgànics d’alt valor afegit, analitzant el seu
interès industrial.
4. Conèixer els processos bàsics de la siderúrgia i les aplicacions dels productes resultants.
4.1. Explica els processos que tenen lloc en un alt forn escrivint i justificant les reaccions
químiques que s’hi produeixen.
4.2. Argumenta la necessitat de transformar el ferro de fosa en acer, distingint entre ambdós productes segons el percentatge de carboni que contenen.
4.3. Relaciona la composició dels diferents tipus d’acer amb les seves aplicacions.
5. Valorar la importància de la investigació científica en el desenvolupament de nous
materials aplicables en la millora de la qualitat de vida.
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5.1. Analitza la importància i la necessitat de la investigació científica aplicada al desenvolupament de nous materials i la seva repercussió en la qualitat de vida a partir de fonts
d’informació científica.
BLOC 4. TRANSFORMACIONS ENERGÈTIQUES I ESPONTANEÏTAT DE LES REACCIONS
QUÍMIQUES
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Interpretar el primer principi de la termodinàmica com el principi de conservació
de l’energia en sistemes en els quals es produeixen intercanvis de calor i treball.
1.1. Relaciona la variació de l’energia interna en un procés termodinàmic amb la calor
que s’hi absorbeix o s’hi desprèn i el treball fet en el procés.
2. Reconèixer la unitat de la calor en el sistema internacional i el seu equivalent mecànic.
2.1. Explica raonadament el procediment per determinar l’equivalent mecànic de la calor a partir d’aplicacions virtuals interactives associades a l’experiment de Joule.
3. Interpretar equacions termoquímiques i distingir entre reaccions endotèrmiques i
exotèrmiques.
3.1. Expressa les reaccions mitjançant equacions termoquímiques dibuixant i interpretant els diagrames entàlpics associats.
4. Conèixer les possibles formes de calcular l’entalpia d’una reacció química.
4.1. Calcula la variació d’entalpia d’una reacció aplicant la llei d’Hess, coneixent les entalpies de formació o les energies d’enllaç associades a una transformació química donada i interpreta el seu signe.
5. Donar resposta a qüestions conceptuals senzilles sobre el segon principi de la
termodinàmica en relació amb els processos espontanis.
5.1. Prediu la variació d’entropia en una reacció química depenent de la molecularitat i
de l’estat dels composts que hi intervenen.
6. Predir, de forma qualitativa i quantitativa, l’espontaneïtat d’un procés químic en
determinades condicions a partir de l’energia de Gibbs.
6.1. Identifica l’energia de Gibbs com la magnitud que informa sobre l’espontaneïtat
d’una reacció química.
6.2. Justifica l’espontaneïtat d’una reacció química en funció de l’entalpia, de l’entropia
i de la temperatura.
7. Distingir els processos reversibles dels irreversibles, i la relació de la reversibilitat
amb l’entropia i el segon principi de la termodinàmica.
7.1. Planteja situacions reals o figurades on es posa de manifest el segon principi de la
termodinàmica, associant el concepte d’entropia amb la irreversibilitat d’un procés.
7.2. Relaciona el concepte d’entropia amb l’espontaneïtat dels processos irreversibles.
8. Analitzar la influència de les reaccions de combustió en l’àmbit social, industrial i
mediambiental i les seves aplicacions.
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8.1. A partir de diferents fonts d’informació, analitza les conseqüències de l’ús de combustibles fòssils, relacionant les emissions de CO2, amb el seu efecte en la qualitat de
vida, l’efecte hivernacle, l’escalfament global, la reducció dels recursos naturals, i d’altres i proposa actituds sostenibles per minorar aquests efectes.
BLOC 5. QUÍMICA DEL CARBONI
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Reconèixer els hidrocarburs saturats, els insaturats i els aromàtics, i conèixer la seva
relació amb composts d’interès biològic i industrial.
1.1. Formula i anomena segons les normes de la IUPAC: hidrocarburs de cadena oberta i
tancada i derivats aromàtics.
2. Identificar composts orgànics que contenguin funcions oxigenades i nitrogenades.
2.1. Formula i anomena segons les normes de la IUPAC: composts orgànics senzills amb
una funció oxigenada o nitrogenada.
3. Representar els diferents tipus d’isomeria.
3.1. Representa els diferents isòmers d’un compost orgànic.
4. Explicar els fonaments químics relacionats amb la indústria del petroli i del gas natural.
4.1. Descriu el procés d’obtenció del gas natural i dels diferents derivats del petroli en
l’àmbit industrial i la seva repercussió mediambiental.
4.2. Explica la utilitat de les diferents fraccions del petroli.
5. Diferenciar les diferents estructures que presenta el carboni en el grafit, el diamant, el
grafè, el fullerè i els nanotubs i relacionar-les amb les seves aplicacions.
5.1. Identifica les formes al·lotròpiques del carboni relacionant-les amb les propietats fisicoquímiques i les seves possibles aplicacions.
6. Valorar el paper de la química del carboni en les nostres vides i reconèixer la necessitat d’adoptar actituds i mesures mediambientalment sostenibles.
6.1. A partir d’una font d’informació, elabora un informe en què s’analitzi i es justifiqui la importància de la química del carboni i la seva incidència en la qualitat de vida.
6.2. Relaciona les reaccions de condensació i combustió amb processos biològics.
BLOC 6. CINEMÀTICA
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Distingir entre sistemes de referència inercial i no inercial.
1.1. Analitza el moviment d’un cos en situacions quotidianes raonant si el sistema de referència triat és inercial o no inercial.
1.2. Justifica la viabilitat d’un experiment que distingeixi si un sistema de referència es troba en repòs o es mou amb velocitat constant.
2. Representar gràficament les magnituds vectorials que descriuen el moviment en un
sistema de referència adequat.
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2.1. Descriu el moviment d’un cos a partir dels seus vectors de posició, de velocitat i d’acceleració en un sistema de referència donat.
3. Reconèixer les equacions dels moviments rectilini i circular i aplicar-les a situacions
concretes.
3.1. Obté les equacions que descriuen la velocitat i l’acceleració d’un cos a partir de l’expressió del vector de posició en funció del temps.
3.2. Resol exercicis pràctics de cinemàtica en dues dimensions (moviment d’un cos en un
pla) per aplicació de les equacions dels moviments rectilini uniforme (MRU) i moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA).
4. Interpretar representacions gràfiques dels moviments rectilini i circular.
4.1. Interpreta els gràfics que relacionen les variables implicades en els moviments MRU,
MRUA i circular uniforme (MCU) aplicant les equacions adequades per obtenir els valors
de l’espai recorregut, la velocitat i l’acceleració.
5. Determinar velocitats i acceleracions instantànies a partir de l’expressió del vector de
posició en funció del temps.
5.1. Plantejat un supòsit, identifica el tipus de moviment implicat i aplica les equacions de
la cinemàtica per fer prediccions sobre la posició i la velocitat del mòbil.
6. Descriure el moviment circular uniformement accelerat i expressar l’acceleració en
funció dels seus components intrínsecs.
6.1. Identifica els components intrínsecs de l’acceleració en diferents casos pràctics i aplica
les equacions que permeten determinar el seu valor.
7. Relacionar en un moviment circular les magnituds angulars amb les lineals.
7.1. Relaciona les magnituds lineals i angulars per a un mòbil que descriu una trajectòria
circular, i estableix les equacions corresponents.
8. Identificar el moviment no circular d’un mòbil en un pla com la composició de dos
moviments unidimensionals rectilini uniforme (MRU) i/o rectilini uniformement accelerat
(MRUA).
8.1. Reconeix moviments composts, estableix les equacions que els descriuen, calcula
l’abast i l’altura màxima, i els valors instantanis de la posició, de la velocitat i de l’acceleració.
8.2. Resol problemes relatius a la composició de moviments per descomposició en dos
moviments rectilinis.
8.3. Utilitza simulacions virtuals interactives per resoldre supòsits pràctics reals, determinant les condicions inicials, les trajectòries i els punts de trobada dels cossos implicats.
9. Conèixer el significat físic dels paràmetres que descriuen el moviment harmònic simple (MHS) i associar-ho al moviment d’un cos que oscil·la.
9.1. Dissenya i descriu experiències que posin de manifest el moviment harmònic simple
(MHS) i determina les magnituds involucrades.
9.2. Interpreta el significat físic dels paràmetres que apareixen en l’equació del moviment
harmònic simple.
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9.3. Prediu la posició d’un oscil·lador harmònic simple coneixent l’amplitud, la freqüència,
el període i la fase inicial.
9.4. Obté la posició, velocitat i acceleració en un moviment harmònic simple aplicant les
equacions que el descriuen.
9.5. Analitza el comportament de la velocitat i de l’acceleració d’un moviment harmònic
simple en funció de l’elongació.
9.6. Representa gràficament la posició, la velocitat i l’acceleració del moviment harmònic
simple (MHS) en funció del temps comprovant la seva periodicitat.
BLOC 7. DINÀMICA
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Identificar totes les forces que actuen sobre un cos.
1.1. Representa totes les forces que actuen sobre un cos, obté el resultant, i extreu conseqüències sobre el seu estat de moviment.
1.2. Dibuixa el diagrama de forces d’un cos situat en l’interior d’un ascensor en diferents situacions de moviment, i calcula la seva acceleració a partir de les lleis de la dinàmica.
2. Resoldre situacions des d’un punt de vista dinàmic que involucren plans inclinats i/o
politges.
2.1. Calcula el mòdul del moment d’una força en casos pràctics senzills.
2.2. Resol supòsits en què apareguin forces de fricció en plans horitzontals o inclinats,
aplicant-hi les lleis de Newton.
2.3. Relaciona el moviment de diversos cossos units mitjançant cordes tenses i politges
amb les forces actuants sobre cada un dels cossos.
3. Reconèixer les forces elàstiques en situacions quotidianes i descriure els seus efectes.
3.1. Determina experimentalment la constant elàstica d’un ressort aplicant la llei d’Hooke i
calcula la freqüència amb què oscil·la una massa coneguda unida a un extrem de l’esmentat ressort.
3.2. Demostra que l’acceleració d’un moviment harmònic simple (MHS) és proporcional al
desplaçament emprant l’equació fonamental de la Dinàmica.
3.3. Estima el valor de l’acceleració de la gravetat fent un estudi del moviment del pèndol
simple.
4. Aplicar el principi de conservació del moment lineal a sistemes de dos cossos i predir-ne el moviment a partir de les condicions inicials.
4.1. Estableix la relació entre impuls mecànic i moment lineal aplicant la segona llei de
Newton.
4.2. Explica el moviment de dos cossos en casos pràctics com col·lisions i sistemes de
propulsió mitjançant el principi de conservació del moment lineal.
5. Justificar la necessitat de l’existència de forces perquè es produeixi un moviment circular.
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5.1. Aplica el concepte de força centrípeta per resoldre i interpretar casos de mòbils en
corbes i en trajectòries circulars.
6. Contextualitzar les lleis de Kepler en l’estudi del moviment planetari.
6.1. Comprova les lleis de Kepler a partir de taules de dades astronòmiques corresponents
al moviment d’alguns planetes.
6.2. Descriu el moviment orbital dels planetes del sistema solar aplicant-hi les lleis de Kepler i n’extreu conclusions sobre el seu període orbital.
7. Associar el moviment orbital amb l’actuació de forces centrals i la conservació del
moment angular.
7.1. Aplica la llei de conservació del moment angular al moviment el·líptic dels planetes,
relacionant els valors del radi orbital i de la velocitat en diferents punts de l’òrbita.
7.2. Utilitza la llei fonamental de la dinàmica per explicar el moviment orbital de diferents
cossos com els satèl·lits, els planetes i les galàxies, relacionant el radi i la velocitat orbital
amb la massa del cos central.
8. Determinar i aplicar la llei de gravitació universal a l’estimació del pes dels cossos i a
la interacció entre cossos celestes tenint-ne en compte el caràcter vectorial.
8.1. Expressa la força de l’atracció gravitatòria entre dos cossos qualssevol, conegudes les
variables de què depèn.
8.2. Estableix la modificació de la força gravitatòria amb els canvis en aquestes variables.
8.3. Compara el valor de l’atracció gravitatòria de la Terra sobre un cos en la seva superfície
amb l’acció de cossos llunyans sobre el mateix cos.
9. Conèixer la llei de Coulomb i caracteritzar la interacció entre dues càrregues elèctriques puntuals.
9.1. Compara la llei de Newton de la gravitació universal amb la de Coulomb, establint les
diferències i les semblances entre elles.
9.2. Troba la força neta que un conjunt de càrregues exerceix sobre una altra càrrega problema fent servir la llei de Coulomb.
10. Valorar les diferències i semblances entre les interaccions elèctrica i gravitatòria.
10.1 Determina les forces d’interacció electrostàtica i gravitatòria entre dues partícules de
càrrega i de massa conegudes, compara els valors obtinguts, i extrapola les conclusions al
cas dels electrons i el nucli d’un àtom.
BLOC 8. ENERGIA
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Establir la llei de conservació de l’energia mecànica i aplicar-la a la resolució de casos pràctics.
1.1. Aplica el principi de conservació de l’energia per resoldre problemes mecànics, determina valors de velocitat, de posició i d’energies cinètica i potencial.
1.2. Relaciona el treball que fa una força sobre un cos amb la variació de l’energia cinètica
i determina alguna de les magnituds implicades.
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2. Reconèixer sistemes conservatius com aquells en què és possible associar una
energia potencial. Representar-hi la relació entre treball i energia.
2.1 Classifica en conservatives i en no conservatives les forces que intervenen en un supòsit teòric, justifica les transformacions energètiques que s’hi produeixen i la seva relació
amb el treball.
3. Conèixer les transformacions energètiques que tenen lloc en un oscil·lador harmònic.
3.1. Estima l’energia emmagatzemada en un ressort en funció de l’elongació, coneguda la
constant elàstica.
3.2. Calcula les energies cinètica, potencial i mecànica d’un oscil·lador harmònic aplicant el
principi de conservació de l’energia i fa la representació gràfica corresponent.
4. Vincular la diferència de potencial elèctric amb el treball necessari per transportar
una càrrega entre dos punts d’un camp elèctric i conèixer la seva unitat en el sistema
internacional.
4.1. Associa el treball necessari per traslladar una càrrega entre dos punts d’un camp elèctric amb la diferència de potencial entre ells i determina l’energia implicada en el procés.

Física de 2n de Batxillerat
La contribució d'aquesta matèria al desenvolupament de les competències claus és:
Competència en comunicació lingüística (CCLI)
La competència en comunicació lingüística suposa l’ús del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita.
Aquesta competència es concretarà en les següents accions:
− Comprendre i expressar-se tant oralment com per escrit a l’hora d’elaborar i expressar un projecte d’investigació.
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia (CMCT)
La competència matemàtica i en ciència i tecnologia suposa l’habilitat per utilitzar els símbols, els
nombres, les seves operacions bàsiques i les formes de pensament, expressió i raonament matemàtic per produir i per interpretar diferents tipus d’informació, per ampliar el coneixement sobre
aspectes quantitatius i espacials de la realitat i per prendre decisions i resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana i amb el món laboral.
Aquesta competència es concretarà en les següents accions:
− Utilitzar els instruments i el material de laboratori.
− Fer un tractament més quantitatiu, a través del càlcul d’errors, l’anàlisi de dades, l’elaboració i la interpretació de taules de dades, els gràfics i l’aplicació de principis i lleis.
− Resoldre problemes aplicant-hi principis i lleis apresos, analitzant i interpretant resultats i
fomentant l’ús de recursos tecnològics (com ara simuladors, gràfics, laboratoris virtuals...).
Competència digital (CD)
La competència digital implica disposar d’habilitats per cercar, obtenir, processar i comunicar informació, i per transformar la informació en coneixement.
Aquesta competència es concretarà en les següents accions:
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− Usar amb seguretat i de manera crítica les TIC per al treball científic.
− Cercar, seleccionar i processar la informació per al desenvolupament del treball científic.
Competència per aprendre a aprendre (AA)
La competència per aprendre a aprendre implica disposar d’habilitats per iniciar-se en l’aprenentatge, ser capaç de continuar aprenent de manera eficaç i autònoma, així com actuar davant les
incerteses intentant cercar respostes i admetent diverses solucions a un mateix problema.
Aquesta competència es concretarà en les següents accions:
− Elaborar un projecte d’investigació científica, amb la corresponent etapa de planificació i la posterior revisió de la feina.
DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
Primer Trimestre

Bloc 1: L'activitat científica
Bloc 4: Ones
Bloc 5: Òptica geomètrica
Bloc 2: Interacció gravitatòria

Segon Trimestre

Bloc 2: Interacció gravitatòria
Bloc 3: Interacció electromagnètica

Tercer Trimestre

Bloc 6: Física del segle XX

CONTINGUTS, CRITERIS D’AVALUACIÓ I ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES
BLOC 1. L’ACTIVITAT CIENTÍFICA
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Reconèixer i emprar les estratègies bàsiques de l’activitat científica.
1.1. Aplica les habilitats necessàries per a la investigació científica, plantejant preguntes,
identificant i analitzant problemes, emetent hipòtesis fonamentades, recollint dades, analitzant tendències a partir de models, dissenyant i proposant estratègies d’actuació.
1.2. Efectua l’anàlisi dimensional de les equacions que relacionen les diferents magnituds
en un procés físic.
1.3. Resol exercicis en els quals la informació s’ha de deduir a partir de les dades proporcionades i de les equacions que regeixen el fenomen, i contextualitza els resultats.
1.4. Elabora i interpreta representacions gràfiques de dues i tres variables a partir de dades
experimentals i les relaciona amb les equacions matemàtiques que representen les lleis i els
principis físics subjacents.
2. Conèixer, utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l’estudi dels fenòmens físics.
2.1. Utilitza aplicacions virtuals interactives per simular experiments físics de difícil implantació al laboratori.
2.2. Analitza la validesa dels resultats obtinguts, elabora un informe final fent ús de les TIC
i comunica el procés i les conclusions obtingudes.
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2.3. Identifica les principals característiques lligades a la fiabilitat i l’objectivitat del flux d’informació científica existent a Internet i a altres mitjans digitals.
2.4. Selecciona, comprèn i interpreta la informació rellevant en un text de divulgació científica i transmet les conclusions obtingudes utilitzant amb propietat els llenguatges oral i escrit.
BLOC 2. INTERACCIÓ GRAVITATÒRIA
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Associar el camp gravitatori a l’existència de massa i caracteritzar-lo per la intensitat
del camp i el potencial.
1.1. Diferencia entre els conceptes de força i camp, i estableix una relació entre la intensitat del camp gravitatori i l’acceleració de la gravetat.
1.2. Representa el camp gravitatori mitjançant les línies de camp i les superfícies equipotencials.
2. Reconèixer el caràcter conservatiu del camp gravitatori per la seva relació amb una
força central i associar-hi en conseqüència un potencial gravitatori.
2.1. Explica el caràcter conservatiu del camp gravitatori i determina el treball fet pel
camp a partir de les variacions d’energia potencial.
3. Interpretar les variacions d’energia potencial i el seu signe en funció de l’origen de
coordenades energètiques triat.
3.1. Calcula la velocitat d’escapament d’un cos aplicant el principi de conservació de
l’energia mecànica.
4. Justificar les variacions energètiques d’un cos en moviment dins camps gravitatoris.
4.1. Aplica la llei de conservació de l’energia al moviment orbital de diferents cossos
com els satèl·lits, els planetes i les galàxies.
5. Relacionar el moviment orbital d’un cos amb el radi de l’òrbita i la massa generadora
del camp.
5.1. Dedueix a partir de la llei fonamental de la dinàmica la velocitat orbital d’un cos, i
la relaciona amb el radi de l’òrbita i la massa del cos.
5.2.Identifica la hipòtesi de l’existència de matèria fosca a partir de les dades de rotació
de galàxies i la massa del forat negre central.
6. Conèixer la importància dels satèl·lits artificials de comunicacions, GPS i meteorològics i les característiques de les seves òrbites.
6.1. Utilitza aplicacions virtuals interactives per estudiar satèl·lits d’òrbita mitjana
(MEO), d’òrbita baixa (LEO) i d’òrbita geostacionària (GEO) i n’extreu conclusions.
Interpretar el caos determinista en el context de la interacció gravitatòria.
6.2. Descriu la dificultat de resoldre el moviment de tres cossos sotmesos a la interacció
gravitatòria mútua emprant el concepte de caos.
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BLOC 3. INTERACCIÓ ELECTROMAGNÈTICA
1. Associar el camp elèctric a l’existència de càrrega i caracteritzar-lo per la intensitat de
camp i el potencial.
1.1. Relaciona els conceptes de força i camp, i estableix la relació entre la intensitat del
camp elèctric i la càrrega elèctrica.
1.2. Empra el principi de superposició per calcular els camps i els potencials elèctrics
creats per una distribució de càrregues puntuals.
2. Reconèixer el caràcter conservatiu del camp elèctric per la seva relació amb una força
central i associar-hi en conseqüència un potencial elèctric.
2.1. Representa gràficament el camp creat per una càrrega puntual, incloent-hi les línies de camp i les superfícies equipotencials.
2.2. Compara els camps elèctric i gravitatori i hi estableix analogies i diferències.
3. Caracteritzar el potencial elèctric en diferents punts d’un camp generat per una distribució de càrregues puntuals i descriure el moviment d’una càrrega lliure dins el camp.
3.1. Analitza qualitativament la trajectòria d’una càrrega situada dins un camp generat
per una distribució de càrregues, a partir de la força neta que s’hi exerceix.
4. Interpretar les variacions d’energia potencial d’una càrrega en moviment dins camps
electrostàtics en funció de l’origen de coordenades energètiques triat.
4.1. Calcula el treball necessari per transportar una càrrega entre dos punts d’un camp
elèctric creat per una o més càrregues puntuals a partir de la diferència de potencial.
4.2. Prediu el treball que s’ha de fer sobre una càrrega que es mou en una superfície
equipotencial i ho discuteix en el context de camps conservatius.
5. Associar les línies de camp elèctric amb el flux a través d’una superfície tancada i establir la llei de Gauss per determinar la intensitat del camp elèctric creat per una esfera
carregada.
5.1. Calcula el flux del camp elèctric a partir de la càrrega que el crea i la superfície que
travessen les línies del camp.
6. Valorar la llei de Gauss com a mètode de càlcul de camps electrostàtics.
6.1. Determina el camp elèctric creat per una esfera carregada aplicant la llei de Gauss.
7. Aplicar el principi d’equilibri electrostàtic per explicar l’absència de camp elèctric en
l’interior dels conductors i associar-ho a casos concrets de la vida quotidiana.
7.1. Explica l’efecte gàbia de Faraday fent servir el principi d’equilibri electrostàtic i el
reconeix en situacions quotidianes com el mal funcionament dels mòbils a certs edificis
o l’efecte dels llamps elèctrics als avions.
8. Conèixer el moviment d’una partícula carregada al si d’un camp magnètic.
8.1. Descriu el moviment que fa una càrrega quan penetra en una regió on hi ha un
camp magnètic i analitza casos pràctics concrets com els espectròmetres de masses i
els acceleradors de partícules.
9. Comprendre i comprovar que els corrents elèctrics generen camps magnètics.
9.1. Relaciona les càrregues en moviment amb la creació de camps magnètics i descriu les línies del camp magnètic que crea un corrent elèctric rectilini.
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10. Reconèixer la força de Lorentz com la força que s’exerceix sobre una partícula carregada que es mou en una regió de l’espai on actuen un camp elèctric i un camp magnètic.
10.1. Calcula el radi de l’òrbita que descriu una partícula carregada quan penetra amb
una velocitat determinada en un camp magnètic conegut aplicant la força de Lorentz.
10.2. Utilitza aplicacions virtuals interactives per comprendre el funcionament d’un
ciclotró i calcula la freqüència pròpia de la càrrega quan es mou a l’interior.
10.3. Estableix la relació entre el camp magnètic i el camp elèctric quan una partícula
carregada es mou amb moviment rectilini uniforme, aplicant la llei fonamental de la dinàmica i la llei de Lorentz.
11. Interpretar el camp magnètic com a camp no conservatiu i la impossibilitat d’associar-hi una energia potencial.
11.1 Analitza el camp elèctric i el camp magnètic des del punt de vista energètic tenint
en compte els conceptes de força central i camp conservatiu.
12. Descriure el camp magnètic originat per un corrent rectilini, per una espira de corrent o per un solenoide en un punt determinat.
12.1. Estableix, en un punt donat de l’espai, el camp magnètic resultant creat per dos o
més conductors rectilinis pels quals circulen corrents elèctrics.
12.2. Caracteritza el camp magnètic creat per una espira i per un conjunt d’espires.
13. Identificar i justificar la força d’interacció entre dos conductors rectilinis i paral·lels.
13.1. Analitza i calcula la força d’interacció entre dos conductors paral·lels, segons el
sentit del corrent que porten, i elabora el diagrama corresponent.
14. Conèixer que l’ampere és una unitat fonamental del sistema internacional.
14.1. Justifica la definició d’ampere a partir de la força que s’estableix entre dos conductors rectilinis i paral·lels.
15. Valorar la llei d’Ampère com a mètode de càlcul de camps magnètics.
15.1. Determina el camp que crea un corrent rectilini aplicant la llei d’Ampère i l’expressa en unitats del sistema internacional.
16. Relacionar les variacions del flux magnètic amb la creació de corrents elèctrics i determinar-ne el sentit.
16.1. Estableix el flux magnètic que travessa una espira que es troba dins un camp
magnètic i l’expressa en unitats del sistema internacional.
16.2. Calcula la força electromotriu induïda en un circuit i estima el sentit del corrent
elèctric induït aplicant les lleis de Faraday i de Lenz.
17. Conèixer les experiències de Faraday i de Henry que van dur a establir les lleis de
Faraday i de Lenz.
17.1. Empra aplicacions virtuals interactives per reproduir les experiències de Faraday i
de Henry i dedueix experimentalment les lleis de Faraday i de Lenz.
18. Identificar els elements fonamentals de què consta un generador de corrent altern i
la seva funció.
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18.1. Demostra el caràcter periòdic del corrent altern en un alternador a partir de la representació gràfica de la força electromotriu induïda en funció del temps.
18.2. Infereix la producció de corrent altern en un alternador tenint en compte les lleis
de la inducció.
BLOC 4. ONES
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Associar el moviment ondulatori amb el moviment harmònic simple.
1.1. Determina la velocitat de propagació d’una ona i la de vibració de les partícules
que la formen, i interpreta els resultats.
2. Identificar en experiències quotidianes o conegudes els principals tipus d’ones i les
seves característiques.
2.1. Explica les diferències entre ones longitudinals i ones transversals a partir de
l’orientació relativa de l’oscil·lació i de la propagació.
2.2. Reconeix exemples d’ones mecàniques en la vida quotidiana.
3. Expressar l’equació d’una ona en una corda i indicar el significat físic dels paràmetres característics.
3.1. Obté les magnituds característiques d’una ona a partir de l’expressió matemàtica.
3.2. Escriu i interpreta l’expressió matemàtica d’una ona harmònica transversal a partir
de les magnituds característiques.
4. Interpretar la doble periodicitat d’una ona a partir de la freqüència i el nombre d’ona.
4.1. Donada l’expressió matemàtica d’una ona, justifica la doble periodicitat respecte a
la posició i el temps.
5. Valorar les ones com un mitjà de transport d’energia però no de massa.
5.1. Relaciona l’energia mecànica d’una ona amb la seva amplitud.
5.2. Calcula la intensitat d’una ona a certa distància del focus emissor mitjançant
l’equació que relaciona ambdues magnituds.
6. Utilitzar el principi de Huygens per comprendre i per interpretar la propagació de les
ones i els fenòmens ondulatoris.
6.1. Explica la propagació de les ones utilitzant el principi de Huygens.
7. Reconèixer la difracció i les interferències com a fenòmens propis del moviment ondulatori.
7.1. Interpreta els fenòmens d’interferència i de difracció a partir del principi de Huygens.
8. Emprar les lleis de Snell per explicar els fenòmens de reflexió i refracció.
8.1. Experimenta i justifica, aplicant la llei de Snell, el comportament de la llum en canviar de medi, coneixent els índexs de refracció.
9. Relacionar els índexs de refracció de dos materials amb el cas concret de la reflexió
total.
9.1. Obté el coeficient de refracció d’un medi a partir de l’angle format per l’ona reflectida i la refractada.
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9.2. Considera el fenomen de reflexió total com el principi físic subjacent a la propagació de la llum en les fibres òptiques i la seva rellevància en les telecomunicacions.
10. Explicar i reconèixer l’efecte Doppler en els sons.
10.1. Reconeix situacions quotidianes en les quals es produeix l’efecte Doppler i les
justifica de forma qualitativa.
11. Conèixer l’escala de mesurament de la intensitat sonora i la seva unitat.
11.1. Identifica la relació logarítmica entre el nivell d’intensitat sonora en decibels i la
intensitat del so, i l’aplica a casos senzills.
12. Identificar els efectes de la ressonància en la vida quotidiana: soroll, vibracions, etc.
12.1. Relaciona la velocitat de propagació del so amb les característiques del medi on
es propaga.
12.2. Analitza la intensitat de les fonts de so de la vida quotidiana i les classifica com a
contaminants i no contaminants.
13. Reconèixer determinades aplicacions tecnològiques del so com les ecografies, els
radars, el sonar, etc.
13.1. Coneix i explica algunes aplicacions tecnològiques de les ones sonores, com les
ecografies, els radars, els sonars, etc.
14. Establir les propietats de la radiació electromagnètica com a conseqüència de la unificació de l’electricitat, el magnetisme i l’òptica en una única teoria.
14.1. Representa esquemàticament la propagació d’una ona electromagnètica incloenthi els vectors del camp elèctric i magnètic.
14.2. Interpreta una representació gràfica de la propagació d’una ona electromagnètica
en termes dels camps elèctric i magnètic i de la seva polarització.
15. Comprendre les característiques i les propietats de les ones electromagnètiques,
com la longitud d’ona, la polarització o l’energia, en fenòmens de la vida quotidiana.
15.1. Determina experimentalment la polarització de les ones electromagnètiques a
partir d’experiències senzilles fent servir objectes emprats en la vida quotidiana.
15.2. Classifica casos concrets d’ones electromagnètiques presents en la vida quotidiana en funció de la longitud d’ona i l’energia.
16. Identificar el color dels cossos com la interacció de la llum amb aquests.
16.1. Justifica el color d’un objecte en funció de la llum absorbida i reflectida.
16.2. Reconèixer els fenòmens ondulatoris estudiats en fenòmens relacionats amb la
llum.
16.3. Analitza els efectes de la refracció, la difracció i les interferències en casos pràctics senzills.
17. Determinar les principals característiques de la radiació a partir de la seva situació
en l’espectre electromagnètic.
17.1. Estableix la naturalesa i les característiques d’una ona electromagnètica a partir
de la seva situació en l’espectre.
17.2. Relaciona l’energia d’una ona electromagnètica amb la freqüència, la longitud
d’ona i la velocitat de la llum en el buit.
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18. Conèixer les aplicacions de les ones electromagnètiques de l’espectre no visible.
18.1. Reconeix aplicacions tecnològiques de diferents tipus de radiacions, principalment la infraroja, la ultraviolada i les microones.
18.2. Analitza l’efecte dels diferents tipus de radiació sobre la biosfera en general i sobre la vida humana en particular.
18.3. Dissenya un circuit elèctric senzill capaç de generar ones electromagnètiques,
format per un generador, una bobina i un condensador, i en descriu el funcionament.
19. Reconèixer que la informació es transmet mitjançant ones, a través de diferents suports.
19.1. Explica esquemàticament el funcionament de dispositius d’emmagatzematge i
transmissió de la informació.
BLOC 5. ÒPTICA GEOMÈTRICA
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Formular i interpretar les lleis de l’òptica geomètrica.
1.1. Explica processos quotidians mitjançant les lleis de l’òptica geomètrica.
2. Valorar els diagrames de rajos lluminosos i les equacions associades com a mitjà que
permet predir les característiques de les imatges formades en sistemes òptics.
2.1. Demostra experimentalment i gràficament la propagació rectilínia de la llum mitjançant un joc de prismes que condueixen un feix de llum des de l’emissor fins a una
pantalla.
2.2. Obté la mida, la posició i la naturalesa de la imatge d’un objecte produïda per un
mirall pla i una lent prima, fa el traçat de rajos i aplica les equacions corresponents.
3. Conèixer el funcionament òptic de l’ull humà i els seus defectes, i comprendre l’efecte
de les lents en la correcció d’aquests defectes.
3.1. Justifica els principals defectes òptics de l’ull humà: la miopia, la hipermetropia, la
presbícia i l’astigmatisme, emprant un diagrama de rajos.
4. Aplicar les lleis de les lents primes i miralls plans a l’estudi dels instruments òptics.
4.1. Estableix el tipus i la disposició dels elements emprats en els principals instruments òptics, com ara la lupa, el microscopi, el telescopi i la càmera fotogràfica, i fa el
corresponent traçat de rajos.
4.2. Analitza les aplicacions de la lupa, el microscopi, el telescopi i la càmera fotogràfica, i considera les variacions que experimenta la imatge respecte a l’objecte.
BLOC 6. FÍSICA DEL SEGLE XX
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Valorar la motivació de Michelson i Morley per dur a terme el seu experiment i discutir
les implicacions que se’n van derivar.
1.1. Explica el paper de l’èter en el desenvolupament de la teoria de la relativitat especial.
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1.2. Reprodueix esquemàticament l’experiment de Michelson-Morley i els càlculs associats sobre la velocitat de la llum, i analitza les conseqüències que se’n derivaren.
2. Aplicar les transformacions de Lorentz al càlcul de la dilatació temporal i al de la
contracció espacial que sofreix un sistema quan es desplaça a velocitats properes a
les de la llum respecte a un altre.
2.1. Calcula la dilatació del temps que experimenta un observador quan es desplaça a
velocitats properes a la de la llum respecte a un sistema de referència determinat
aplicant les transformacions de Lorentz.
2.2. Determina la contracció que experimenta un objecte quan es troba dins un sistema
que es desplaça a velocitats properes a la de la llum respecte a un sistema de referència determinat aplicant les transformacions de Lorentz.
3. Conèixer i explicar els postulats i les aparents paradoxes de la física relativista.
3.1. Discuteix els postulats i les aparents paradoxes associades a la teoria de la relativitat especial i la seva evidència experimental.
4. Establir l’equivalència entre la massa i l’energia, i les conseqüències que té en l’energia nuclear.
4.1. Expressa la relació entre la massa en repòs d’un cos i la seva velocitat amb la seva
energia a partir de la massa relativista.
5. Analitzar les fronteres de la física a final del segle XIX i principi del segle XX i posar
de manifest la incapacitat de la física clàssica per explicar determinats processos.
5.1. Explica les limitacions de la física clàssica davant determinats fets físics, com la
radiació del cos negre, l’efecte fotoelèctric o els espectres atòmics.
6. Conèixer la hipòtesi de Planck i relacionar l’energia d’un fotó amb la seva freqüència
o amb la seva longitud d’ona.
6.1. Relaciona la longitud d’ona o freqüència de la radiació absorbida o emesa per un
àtom amb l’energia dels nivells atòmics involucrats.
7. Valorar la hipòtesi de Planck en el marc de l’efecte fotoelèctric.
7.1. Compara la predicció clàssica de l’efecte fotoelèctric amb l’explicació quàntica postulada per Einstein i fa càlculs relacionats amb l’energia d’extracció i l’energia cinètica
dels fotoelectrons.
8. Aplicar el model quàntic a l’estudi dels espectres atòmics i inferir la necessitat del
model atòmic de Bohr.
8.1. Interpreta espectres senzills i els relaciona amb la composició de la matèria.
9. Presentar la dualitat ona-corpuscle com una de les grans paradoxes de la física quàntica.
9.1. Determina les longituds d’ona associades a partícules en moviment a diferents escales i n’extreu conclusions sobre els efectes quàntics a escales macroscòpiques.
10. Reconèixer el caràcter probabilístic de la mecànica quàntica en contraposició amb el
caràcter determinista de la mecànica clàssica.
10.1 Formula de manera senzilla el principi d’incertesa de Heisenberg i l’aplica a casos
concrets com els orbitals atòmics.
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10.2. Descriure les característiques fonamentals de la radiació làser, els principals tipus
de làsers existents, el seu funcionament bàsic i les seves principals aplicacions.
10.3. Descriu les principals característiques de la radiació làser i la compara amb la radiació tèrmica.
10.4. Associa el làser amb la naturalesa quàntica de la matèria i de la llum, en justifica
el funcionament de manera senzilla i reconeix el seu paper en la societat actual.
11. Distingir els diferents tipus de radiacions i el seu efecte sobre els éssers vius.
11.1. Descriu els principals tipus de radioactivitat incidint en els seus efectes sobre l’ésser humà, així com les seves aplicacions mèdiques.
12. Establir la relació entre la composició nuclear i la massa nuclear amb els processos
nuclears de desintegració.
12.1 Obté l’activitat d’una mostra radioactiva aplicant la llei de desintegració i valora la
utilitat de les dades obtingudes per datar restes arqueològiques.
12.2 Fa càlculs senzills relacionats amb les magnituds que intervenen en les desintegracions radioactives.
13. Valorar les aplicacions de l’energia nuclear en la producció d’energia elèctrica, la
radioteràpia, la datació en arqueologia i la fabricació d’armes nuclears.
13.1. Explica la seqüència de processos d’una reacció en cadena i extreu conclusions
sobre l’energia alliberada.
13.2. Coneix aplicacions de l’energia nuclear com la datació en arqueologia i la utilització d’isòtops en medicina.
14. Justificar els avantatges, els desavantatges i les limitacions de la fissió i la fusió nuclears.
14.1. Analitza els avantatges i els inconvenients de la fissió i la fusió nuclears i justifica
la conveniència d’emprar-les.
15. Distingir les quatre interaccions fonamentals de la naturalesa i els principals processos en què intervenen.
15.1. Compara les principals característiques de les quatre interaccions fonamentals de
la naturalesa a partir dels processos en què aquestes es manifesten.
16. Reconèixer la necessitat de trobar un formalisme únic per descriure tots els processos de la natura.
16.1. Estableix una comparació quantitativa entre les quatre interaccions fonamentals
de la naturalesa en funció de les energies involucrades.
17. Conèixer les teories més rellevants sobre la unificació de les interaccions fonamentals de la naturalesa.
17.1. Compara les principals teories d’unificació i n’estableix les limitacions i l’estat en
què es troben actualment.
17.2. Justifica la necessitat de l’existència de noves partícules elementals en el marc
de la unificació de les interaccions.
18. Utilitzar el vocabulari bàsic de la física de partícules i conèixer les partícules elementals que constitueixen la matèria.
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18.1. Descriu l’estructura atòmica i nuclear a partir de la seva composició en quarks i
electrons, emprant el vocabulari específic de la física de quarks.
18.2. Caracteritza algunes partícules fonamentals d’especial interès, com els neutrins i
el bosó de Higgs, a partir dels processos en els quals es presenten.
19. Descriure la composició de l’Univers al llarg de la història en termes de les partícules que el constitueixen i establir-ne una cronologia a partir del Big Bang.
19.1. Relaciona les propietats de la matèria i l’antimatèria amb la teoria del Big Bang.
19.2. Explica la teoria del Big Bang i discuteix les evidències experimentals en què es
basa, com són la radiació de fons i l’efecte Doppler relativista.
19.3. Presenta una cronologia de l’Univers en funció de la temperatura i de les partícules que el formaven en cada període, i discuteix l’asimetria entre matèria i antimatèria.
20. Analitzar els interrogants a què s’enfronten els físics avui en dia.
20.1. Elabora i defensa un estudi sobre les fronteres de la física del segle XXI.

Química de 2n de Batxillerat
La contribució d'aquesta matèria al desenvolupament de les competències claus és:
Competència en comunicació lingüística (CCLI)
La competència en comunicació lingüística suposa l’ús del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita.
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia (CMCT)
La competència matemàtica i en ciència i tecnologia suposa l’habilitat per utilitzar els símbols, els
nombres, les seves operacions bàsiques i les formes de pensament, expressió i raonament matemàtic per produir i per interpretar diferents tipus d’informació, per ampliar el coneixement sobre
aspectes quantitatius i espacials de la realitat i per prendre decisions i resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana i amb el món laboral.
Aquesta competència es concretarà en les següents accions:
− Utilitzar els instruments i el material de laboratori.
− Fer un tractament més quantitatiu, a través del càlcul d’errors, l’anàlisi de dades, l’elaboració i la interpretació de taules de dades, els gràfics i l’aplicació de principis i lleis.
− Resoldre problemes aplicant-hi principis i lleis apresos, analitzant i interpretant resultats i
fomentant l’ús de recursos tecnològics (com ara simuladors, gràfics, laboratoris virtuals...).
Competència digital (CD)
La competència digital implica disposar d’habilitats per cercar, obtenir, processar i comunicar informació, i per transformar la informació en coneixement.
Aquesta competència es concretarà en les següents accions:
− Usar amb seguretat i de manera crítica les TIC per al treball científic.
− Cercar, seleccionar i processar la informació per al desenvolupament del treball científic.
Competència per aprendre a aprendre (AA)
La competència per aprendre a aprendre implica disposar d’habilitats per iniciar-se en l’aprenen-
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tatge, ser capaç de continuar aprenent de manera eficaç i autònoma, així com actuar davant les
incerteses intentant cercar respostes i admetent diverses solucions a un mateix problema.
Aquesta competència es concretarà en les següents accions:
− Elaborar un projecte d’investigació científica, amb la corresponent etapa de planificació i
la posterior revisió de la feina.
DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
L'activitat científica
Primer Trimestre

Origen i evolució dels components de l'Univers: Estructura de la
matèria. L'àtom, la taula periòdica i l'enllaç químic

Segon Trimestre

Reaccions químiques

Tercer Trimestre

Síntesi orgànica i nous materials

BLOC 1. L’ACTIVITAT CIENTÍFICA
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Fer interpretacions, prediccions i representacions de fenòmens químics a partir de
les dades d’una investigació científica i obtenir-ne conclusions.
1.1. Aplica habilitats necessàries per a la investigació científica: treballa individualment
o en grup, planteja preguntes, identifica problemes, recull dades mitjançant l’observació
o l’experimentació, analitza i comunica els resultats i desenvolupa explicacions mitjançant l’elaboració d’un informe final.
2. Aplicar la prevenció de riscs al laboratori de química i conèixer la importància dels
fenòmens químics i les seves aplicacions als individus i a la societat.
2.1. Fa servir el material i els instruments de laboratori respectant les normes de seguretat adequades per fer diverses experiències químiques.
3. Emprar adequadament les TIC per a la recerca d’informació, l’ús d’aplicacions de simulació de proves de laboratori, l’obtenció de dades i l’elaboració d’informes.
3.1. Elabora informació i relaciona els coneixements químics apresos amb fenòmens
de la naturalesa i les possibles aplicacions i les conseqüències en la societat actual.
3.2. Localitza i utilitza aplicacions i programes de simulació de pràctiques de laboratori.
3.3. Elabora i defensa un treball d’investigació emprant les TIC.
4. Dissenyar, elaborar, comunicar i defensar informes de caràcter científic fent una investigació basada en la pràctica experimental.
4.1. Analitza la informació obtinguda sobretot a través d’Internet identificant les principals característiques lligades a la fiabilitat i l’objectivitat del flux d’informació científica.
4.2. Selecciona, comprèn i interpreta la informació rellevant en una font d’informació de
divulgació científica i transmet les conclusions obtingudes emprant els llenguatges oral
i escrit amb propietat.
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BLOC 2. ORIGEN I EVOLUCIÓ DELS COMPONENTS DE L’UNIVERS ESTRUCTURA DE LA
MATÈRIA. L’ÀTOM, LA TAULA PERIÒDICA I L’ENLLAÇ QUÍMIC
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Analitzar cronològicament els models atòmics fins al model actual discutint-ne les
limitacions i la necessitat d’un nou model.
1.1. Explica les limitacions dels diferents models atòmics i les relaciona amb els diferents fets experimentals associats.
1.2. Calcula l’energia corresponent a una transició electrònica entre dos nivells i la relaciona amb la interpretació dels espectres atòmics.
2. Reconèixer la importància de la mecànica quàntica per al coneixement de l’àtom.
2.1. Diferencia el significat dels nombres quàntics segons Bohr i segons el model atòmic actual de la mecànica quàntica, i els relaciona amb els conceptes d’òrbita i orbital.
3. Explicar els conceptes bàsics de la mecànica quàntica: la dualitat ona-corpuscle i la
incertesa.
3.1. Determina longituds d’ona associades a partícules en moviment per justificar el
comportament ondulatori dels electrons.
3.2. Justifica el caràcter probabilístic de l’estudi de partícules atòmiques a partir del
principi d’incertesa d’Heisenberg.
4. Descriure les característiques fonamentals de les partícules subatòmiques diferenciant-ne els diferents tipus.
4.1. Coneix les partícules subatòmiques i els tipus de quarks presents en la naturalesa
íntima de la matèria i en l’origen primigeni de l’Univers, explicant-ne les característiques
i la classificació.
5. Establir la configuració electrònica d’un àtom relacionant-la amb la seva posició a la
taula periòdica.
5.1. Determina la configuració electrònica d’un àtom, coneguda la seva posició a la taula periòdica i els nombres quàntics possibles de l’electró diferenciador.
6. Identificar els nombres quàntics per a un electró segons l’orbital on es troba.
6.1. Justifica la reactivitat d’un element a partir de l’estructura electrònica o de la seva
posició a la taula periòdica.
7. Conèixer l’estructura bàsica del sistema periòdic actual, definir les propietats periòdiques estudiades i descriure la seva variació al llarg d’un grup o període.
7.1. Argumenta la variació del radi atòmic, el potencial d’ionització, l’afinitat electrònica i
l’electronegativitat en grups i períodes, i compara aquestes propietats per a elements
diferents.
8. Utilitzar el model d’enllaç corresponent per explicar la formació de molècules, de cristalls i d’estructures macroscòpiques i deduir-ne les propietats.
8.1. Justifica l’estabilitat de les molècules o cristalls formats emprant la regla de l’octet
o basant-se en les interaccions dels electrons de la capa de valència per a la formació
dels enllaços.
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9. Construir cicles energètics del tipus Born-Haber per calcular l’energia de xarxa, i analitzar de forma qualitativa la variació d’energia de xarxa en diferents composts.
9.1. Aplica el cicle de Born-Haber per al càlcul de l’energia reticular de cristalls iònics.
9.2. Compara la fortalesa de l’enllaç en diferents composts iònics en funció dels factors
de què depèn l’energia reticular, aplicant la fórmula de Born-Landé.
10. Descriure les característiques bàsiques de l’enllaç covalent emprant diagrames de
Lewis i emprar la TEV per a la seva descripció més complexa.
10.1. Determina la polaritat d’una molècula utilitzant el model o teoria més adequat per
explicar la seva geometria.
10.2. Representa la geometria molecular de diferents substàncies covalents aplicant la
TEV i la TRPECV.
11. Emprar la teoria de la hibridació per explicar l’enllaç covalent i la geometria de diferents molècules.
11.1 Dóna sentit als paràmetres moleculars en composts covalents utilitzant la teoria
d’hibridació per a composts inorgànics i orgànics.
12. Conèixer les propietats dels metalls emprant les diferents teories estudiades per a la
formació de l’enllaç metàl·lic.
12.1. Explica les conductivitats elèctrica i tèrmica mitjançant el model del gas electrònic
aplicant-ho també a substàncies semiconductores i superconductores.
13. Explicar la possible conductivitat elèctrica d’un metall emprant la teoria de bandes.
13.1. Descriu el comportament d’un element com a aïllant, conductor o semiconductor
elèctric emprant la teoria de bandes.
13.2. Coneix i explica algunes aplicacions dels semiconductors i superconductors analitzant la seva repercussió en l’avenç tecnològic de la societat.
14. Reconèixer els diferents tipus de forces intermoleculars i explicar com afecten les
propietats de determinats composts en casos concrets.
14.1. Justifica la influència de les forces intermoleculars per explicar com varien les
propietats específiques de diverses substàncies en funció de les esmentades interaccions.
15. Diferenciar les forces intramoleculars de les intermoleculars en composts iònics o
covalents.
15.1. Compara l’energia dels enllaços intramoleculars en relació amb l’energia corresponent a les forces intermoleculars justificant el comportament fisicoquímic de les molècules.
BLOC 3. REACCIONS QUÍMIQUES
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Definir velocitat d’una reacció i aplicar les teories de les col·lisions i de l’estat de
transició fent servir el concepte d’energia d’activació.
1.1. Obté equacions cinètiques reflectint les unitats de les magnituds que hi intervenen.
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2. Justificar com la naturalesa i la concentració dels reactius, la temperatura i la presència de catalitzadors modifiquen la velocitat de reacció.
2.1. Prediu la influència dels factors que modifiquen la velocitat d’una reacció.
2.2. Explica el funcionament dels catalitzadors i el relaciona amb processos industrials i
amb la catàlisi enzimàtica, analitzant-ne la repercussió en el medi ambient i en la salut.
3. Conèixer que la velocitat d’una reacció química depèn de l’etapa limitant segons el
seu mecanisme de reacció establert.
3.1. Dedueix el procés de control de la velocitat d’una reacció química identificant l’etapa limitant corresponent al seu mecanisme de reacció.
4. Aplicar el concepte d’equilibri químic per predir l’evolució d’un sistema.
4.1. Interpreta el valor del quocient de reacció i el compara amb la constant d’equilibri
per preveure l’evolució d’una reacció fins a assolir l’equilibri.
4.2. Comprova i interpreta experiències de laboratori on es posen de manifest els factors que influeixen en el desplaçament de l’equilibri químic, tant en equilibris homogenis
com en heterogenis.
5. Expressar matemàticament la constant d’equilibri d’un procés, en què intervenen gasos, en funció de la concentració i de les pressions parcials.
5.1. Troba el valor de les constants d’equilibri, Kc i Kp, per a un equilibri en diferents
situacions de pressió, volum o concentració.
5.2. Calcula les concentracions o pressions parcials de les substàncies presents en un
equilibri químic emprant la llei d’acció de masses i l’evolució de l’equilibri al variar la
quantitat de producte o de reactiu.
6. Relacionar Kc i Kp en equilibris amb gasos, interpretant el seu significat.
6.1. Utilitza el grau de dissociació aplicant-ho al càlcul de concentracions i constants
d’equilibri Kc i Kp.
7. Resoldre problemes d’equilibris homogenis, en particular en reaccions en fase gas, i
d’equilibris heterogenis, amb especial atenció als de dissolució-precipitació.
7.1. Relaciona la solubilitat i el producte de solubilitat aplicant la llei de Guldberg i Waage en equilibris heterogenis sòlid- líquid i l’aplica com a mètode de separació i d’identificació de mescles de sals dissoltes.
8. Aplicar el principi de Le Chatelier a diferents tipus de reaccions tenint en compte
l’efecte de la temperatura, la pressió, el volum i la concentració de les substàncies presents, predient l’evolució del sistema.
8.1. Aplica el principi de Le Chatelier per predir l’evolució d’un sistema en equilibri en
modificar la temperatura, pressió, volum o concentració que el defineixen, emprant com
a exemple l’obtenció industrial de l’amoníac.
9. Valorar la importància del principi Le Chatelier en diversos processos industrials.
9.1. Analitza els factors cinètics i termodinàmics que influeixen en les velocitats de
reacció i en l’evolució dels equilibris per optimitzar l’obtenció de composts d’interès industrial, com l’amoníac.
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10. Explicar la variació de la solubilitat d’una sal per l’efecte d’un ió comú.
10.1. Calcula la solubilitat d’una sal interpretant la seva modificació en afegir un ió
comú.
11. Aplicar la teoria de Brönsted per reconèixer el possible comportament àcid o bàsic
d’una substància.
11.1. Justifica el comportament àcid o bàsic d’un compost aplicant la teoria de Brönsted-Lowry dels parells d’àcid-base conjugats.
12. Determinar el valor del pH de dissolucions de diferents tipus d’àcids i de bases.
12.1. Identifica el caràcter àcid, bàsic o neutre i la fortalesa àcid-base de diferents dissolucions segons el tipus de compost dissolt en elles determinant-ne el valor de pH.
13. Explicar les reaccions àcid-base, la importància d’alguna d’elles i les seves aplicacions pràctiques.
13.1. Descriu el procediment per fer una volumetria àcid-base d’una dissolució de concentració desconeguda, fent els càlculs necessaris.
14. Justificar el pH resultant en la hidròlisi d’una sal.
14.1. Prediu el comportament àcid-base d’una sal dissolta en aigua aplicant el concepte d’hidròlisi, escrivint els processos intermedis i els equilibris que hi tenen lloc.
15. Utilitzar els càlculs estequiomètrics necessaris per dur a terme una reacció de neutralització o volumetria àcid-base.
15.1. Determina la concentració d’un àcid o base valorant-la amb una altra de concentració coneguda establint el punt d’equivalència de la neutralització mitjançant l’ús d’indicadors àcid-base.
16. Conèixer diferents aplicacions dels àcids i les bases en la vida quotidiana: com a
productes de neteja, de cosmètica, etc.
16.1 Reconeix l’acció d’alguns productes d’ús quotidià com a conseqüència del seu
comportament químic àcid-base.
17. Determinar el nombre d’oxidació d’un element químic identificant si s’oxida o es redueix en una reacció química.
17.1. Defineix oxidació i reducció i les relaciona amb la variació del nombre d’oxidació
d’un àtom en substàncies oxidants i reductores.
18. Ajustar reaccions d’oxidació-reducció utilitzant el mètode de l’ió-electró i fer els càlculs estequiomètrics corresponents.
18.1. Identifica reaccions d’oxidació-reducció emprant el mètode de l’ió-electró per
ajustar-les.
19. Comprendre el significat de potencial estàndard de reducció d’un parell redoxi emprar-ho per predir l’espontaneïtat d’un procés entre dos parells redox.
19.1. Relaciona l’espontaneïtat d’un procés redox amb la variació d’energia de Gibbs
considerant el valor de la força electromotriu obtinguda.
19.2. Dissenya una pila a partir dels potencials estàndard de reducció, els utilitza per
calcular el potencial generat i formula les semireaccions redox corresponents.
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19.3. Analitza un procés d’oxidació-reducció amb la generació de corrent elèctric representant una cel·la galvànica.
20. Fer els càlculs estequiomètrics necessaris per aplicar a les volumetries redox.
20.1. Descriu el procediment per fer una volumetria redox fent els càlculs estequiomètrics corresponents.
21. Determinar la quantitat de substància dipositada als elèctrodes d’una cuba electrolítica emprant les lleis de Faraday.
21.1. Aplica les lleis de Faraday a un procés electrolític determinant la quantitat de matèria dipositada en un elèctrode o el temps que tarda a fer-ho.
22. Conèixer algunes de les aplicacions de l’electròlisi, com la prevenció de la corrosió,
la fabricació de piles de diferents tipus (galvàniques, alcalines, de combustible) i l’obtenció d’elements purs.
22.1. Representa els processos que tenen lloc en una pila de combustible, escrivint les
semireaccions redox, i indicant els avantatges i els inconvenients de l’ús d’aquestes
piles davant les convencionals.
22.2. Justifica els avantatges de l’anodització i la galvanoplàstia en la protecció d’objectes metàl·lics.
BLOC 4. SÍNTESI ORGÀNICA I NOUS MATERIALS CONTINGUTS
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Reconèixer els composts orgànics, segons la funció que els caracteritza.
1.1. Relaciona la hibridació de l’àtom de carboni amb el tipus d’enllaç en diferents composts i representa gràficament molècules orgàniques senzilles.
2. Formular composts orgànics senzills amb diverses funcions.
2.1. Diferencia hidrocarburs i composts orgànics que tenen diversos grups funcionals,
els anomena i els formula.
3. Representar isòmers corresponents a determinada fórmula molecular.
3.1. Distingeix els diferents tipus d’isomeria, representa, formula i anomena els possibles isòmers d’una fórmula molecular.
4. Identificar els principals tipus de reaccions orgàniques: substitució, addició, eliminació, condensació i redox.
4.1. Identifica i explica els principals tipus de reaccions orgàniques: substitució, addició,
eliminació, condensació i redox, predient els productes, si és necessari.
5. Escriure i ajustar reaccions d’obtenció o transformació de composts orgànics en funció del grup funcional present.
5.1. Desenvolupa la seqüència de reaccions necessàries per obtenir un compost orgànic determinat a partir d’un altre amb diferent grup funcional aplicant les regles de Markonikov o de Saytzeff per a la formació de diferents isòmers.
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6. Valorar la importància de la química orgànica vinculada a altres àrees de coneixement
i interès social.
6.1. Relaciona els principals grups funcionals i estructures amb composts senzills d’interès biològic.
7. Determinar les característiques més importants de les macromolècules.
7.1. Reconeix macromolècules d’origen natural i sintètic.
8. Representar la fórmula d’un polímer a partir dels seus monòmers i viceversa.
8.1. A partir d’un monòmer dissenya el polímer corresponent i explica el procés que ha
tingut lloc.
9. Descriure els mecanismes més senzills de polimerització i les propietats d’alguns
dels principals polímers d’interès industrial.
9.1. Empra les reaccions de polimerització per obtenir composts d’interès industrial
com el polietilè, el PVC, el poliestirè, el cautxú, les poliamides, els polièsters, els poliuretans o la baquelita.
10. Conèixer les propietats i l’obtenció d’alguns composts d’interès en biomedicina i en
general en les diferents branques de la indústria.
10.1. Identifica substàncies i derivats orgànics que s’utilitzen com a principis actius de
medicaments, de cosmètics i de biomaterials, valorant-ne la repercussió en la qualitat
de vida.
11. Distingir les principals aplicacions dels materials polímers segons el seu ús en diferents àmbits.
11.1. Descriu les principals aplicacions dels materials polímers d’alt interès tecnològic i
biològic (adhesius i revestiments, resines, teixits, pintures, pròtesi, lents, etc.) relacionant-les amb els avantatges i desavantatges del seu ús segons les propietats que els
caracteritzen.
12. Valorar la utilització de les substàncies orgàniques en el desenvolupament de la societat actual i els problemes mediambientals que se’n poden derivar.
12.1. Reconeix les diferents utilitats que els composts orgànics tenen en diferents sectors com l’alimentació, l’agricultura, la biomedicina, o l’enginyeria de materials, davant
els possibles desavantatges que comporta el seu desenvolupament.
17. La prevenció de la violència de gènere, de la violència terrorista i de qualsevol forma de
violència, racisme o xenofòbia, inclòs l’estudi de qualsevol crim contra la humanitat
La prevenció de la violència de gènere, de la violència terrorista i de qualsevol forma de violència,
racisme o xenofòbia, inclòs l’estudi de qualsevol crim contra la humanitat
són temes que s’han de desenvolupar a la programació didàctica amb dos objectius:
- Fomentar la igualtat efectiva entre homes i dones i la prevenció de la violència de gènere, i dels
valors inherents al principi d’igualtat de tracte i de no- discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social.
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- Fomentar l’aprenentatge de la prevenció i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de
la vida personal, familiar i social, així com dels valors que sustenten la llibertat, la pau, la justícia,
la igualtat, el pluralisme polític, la democràcia, el respecte als drets humans i el rebuig a la violència, el respecte i la consideració a les víctimes del terrorisme, la pluralitat, el respecte a l’Estat de
dret i la prevenció del terrorisme i de qualsevol altre tipus de violència.
A les assignatures del departament de Física i Química es tractarà el primer dels dos aspectes
anteriors en els temes dedicats a l’estudi de la Taula Periòdica i la radioactivitat, posant en valor
els mèrits de dones com Marie Curie, no només des d’un punt de vista de la seva contribució a la
Ciència sinó com a pioneres en camps d’investigació que eren exclusius dels seus col·legues
masculins.
El segon aspecte es tractarà en les unitats dedicades a l’energia, exposant els riscos de l’ús de
l’energia nuclear per fabricar armes que s’hagin utilitzat o s’utilitzin per exercir la violència sobre
altres pobles no tan desenvolupats tecnològicament.
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