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1. OBJECTIUS 

 
 
1. Comprendre les grans idees de la ciència i utilitzar-les per a interpretar fets rellevants de la vida 
quotidiana així com per a analitzar i valorar les repercussions del desenvolupament tecnocientífic. 
 
2. Utilitzar conceptes i estratègies pròpies del treball científic, ja sigui manipulativament o a través de 
simulacions, per a plantejar preguntes rellevants i obtenir conclusions a partir d’evidències i proves 
experimentals, amb la finalitat de comprendre i ajudar a prendre decisions sobre canvis en la natura, 
produïts o no per les persones. 
 
3. Comprendre missatges de continguts científic, elaborar-ne i comunicar-ne, utilitzant el llenguatge oral 
i escrit i fent servir quan calgui altres llenguatges i recursos, especialment els provinents de les TIC, 
que puguin ajudar a fer la comunicació més eficaç. 
 
4. Cercar i seleccionar informació sobre temes científics, utilitzant diferents mitjans i fonts, valorar-la 
críticament i emprar-la per a orientar i fonamentar les pròpies opinions i actuacions. 
 
5. Cooperar en grups socialment heterogenis en la resolució de problemes abordables amb els 
conceptes i procediments propis de les ciències, demostrant iniciativa i creativitat en el plantejament de 
propostes i ajudant els companys i companyes en la regulació de les dificultats que es manifesten. 
 
6. Tendir a actuar en funció d’actituds i hàbits favorables a la cura i promoció de la salut individual i 
comunitària fonamentats en els coneixements bàsics científics, utilitzant estratègies que permetin 
enfrontar-se als riscos de la societat actual en aspectes relacionats amb l’alimentació, les addiccions, la 
sexualitat i la prevenció de les malalties en general. 
 
7. Analitzar i valorar la importància d’utilitzar els coneixements científics i les interaccions de la ciència i 
la tecnologia, per a satisfer les necessitats humanes i per a participar en la presa de decisions sobre 
problemes locals i globals als quals s’enfronta la societat en vistes a assegurar un futur més sostenible. 
 
8. Reconèixer que per a l’exercici de moltes professions es necessiten coneixements científics i saber  
aplicar processos propis d’aquest camp del saber. 
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9. Analitzar críticament qüestions científiques socialment controvertides, argumentar les opinions 
pròpies tenint en compte les dels altres i aportant evidències i raons fonamentades en el coneixement 
científic, i tendir a actuar de manera conseqüent, responsable i solidària. 
 
10. Reconèixer la naturalesa de la ciència i situar els coneixements científics més importants en un 
context històric, per comprendre tant la gènesi dels conceptes i teories fonamentals, com les 
interaccions entre la ciència, la tecnologia i la societat. 
 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
1a Avaluació 

 
 

UNITAT 1: El treball dels científics 
Continguts:  
1. Com treballen els científics 
2. Mesura de magnituds. 
3. El treball de laboratori 
 
Pràctica:Quin teixit absorbeix més humitat? 
 

 

UNITAT 2: La matèria que ens envolta 
Continguts:  
1.Què és la matèria? 
2. Els estats físics de la matèria. 
3. El model cineticomolecular de la matèria. 
4. Els canvis d’estat. 
 
PBL: Investiguem com varia la pressió atmosfèrica. 

 

UNITAT 3: La diversitat de la matèria 
Continguts:  
1. Com es classifica la matèria. 
2. Substàncies pures. 
3. Mescles 
4. Solucions 
5.Mèodes de separació de mescles. 
 
Investiga: Preparem mescles i solucions aquoses. 
 

 
 
 

 
 
2a Avaluació 
 
 

UNITAT 4: Viatge per l’interior de la matèria.  
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Continguts:  
1. De què està formada la matèria. 
2. Els elements químics 
3. Com s’uneixen els àtoms? 
4. Massa atòmica i massa molecular 
5. Compostos binaris d’interès. 
 
PBL: Propietats i aplicacions de nous materials. 
 

 
 

UNITAT 5: La matèria es transforma 
Continguts:  
1. Canvis físics i canvis químics 
2. Què és una reacció química? 
3. Reaccions ràpides i reaccions lentes, 
4. La química en les nostres vides 
 
Pràcticaa: L’oxidació de la fruita. 
 
  

 

UNITAT 6: Vivim en moviment  
Continguts:  
1. Què és moviment’ 
2. la velocitat. 
3. els canvis en la velocitat.. 
 
PBL:   
Seleccionem la millor ruta per a un viatge amb google Maps. 

 
3a Avaluació 
 
 

UNITAT 7: Les forces  
Continguts:  
1.Què són les forces? 
2. Les màquines. 
3. Les forces de la natura. 
 
Pràctica : quina relació hi ha entre el pes i la massa d’un cos?  

 

UNITAT 8: les transformacions de l’energia 
Continguts:  
1. Lenergia 
2.Transferències d’energia 
3. Conservació i degradació de l’energia. 
 
Pràctica: Pèrdues per fregament.  
 ( 

 

UNITAT 9: Energia tèrmica i elèctrica 
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Continguts:  
1. Energia tèrmica i elèctrica 
2. Energia elèctrica 
 
PBL: Campanya de viabilitat hivernal 
 

 
 

UNITAT 10: Llum i so  
Continguts:  
1.El moviment ondulatori. 
2. Què és la llum. 
3.Què és el so. 
4.Contaminació lluminosa i acústica. 
 
PBL: Elaboració d’un mapa de soroll. 

 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 1. L’activitat científica 

1. Reconèixer i identificar les característiques 
del mètode científic.  
2. Valorar la recerca 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 
que hi ha al laboratori de física i al 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. Fer petits treballs de recerca en els quals es 
posi en pràctica l’aplicació del mètode científic i 
la utilització de les TIC. 

1.1. Formula hipòtesis per explicar fenòmens 
quotidians utilitzant 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 recerca científica amb les 
aplicacions tecnològiques en la vida quotidiana.  
3.1. Estableix relacions entre magnituds i 
unitats utilitzant, preferentment, el sistema 
internacional d’unitats i la notació científica per 
expressar els resultats.  
4.1. Reconeix i identifica els símbols més 
freqüents utilitzats en l’etiquetatge de productes 
químics i instal·lacions i n’interpreta el 
significat.  
4.2. Identifica material i instruments bàsics de 
laboratori i coneix la seva forma d’utilització per 
a la realització d’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. 6.1. Fa 
petits treballs de recerca sobre algun tema 
objecte d’estudi aplicant el mètode científic i 
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utilitzant les TIC per a la recerca i selecció 
d’informació i presentació de conclusions.  
6.2. Participa, valora, gestiona i respecta el 
treball individual i en equip. 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 2. La matèria 

1. Reconèixer les propietats generals i les 
característiques específiques de la matèria i 
relacionar-les amb la seva naturalesa i les 
seves aplicacions. 
2. Manipular convenientment el material de 
laboratori per a mesurar magnituds y 
expressar-les en las unitats adequades 
3. Justificar les propietats dels diferents estats 
d’agregació de la matèria i els seus canvis 
d’estat, a través del model cineticomolecular.  
4. Establir les relacions entre les variables de 
les quals 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.  
5. Identificar sistemes materials com ara 
substàncies pures o mescles i valorar la 
importància i les aplicacions de mescles 
d’especial interès.  
6. Proposar mètodes de separació dels 
components d’una mescla. 

1.1. Distingeix entre propietats generals i 
propietats característiques de la matèria i 
utilitza aquestes últimes 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 en calcula la densitat.  
2.1. Utilitza els instruments adequats per a 
mesurar masses, longituds, temps i 
temperatures, y expressa els resultats en las 
unitats adequades.  
3.1. Justifica que una substància es pot 
presentar en diferents estats d’agregació 
depenent de les condicions de pressió i 
temperatura en què es trobi.  
3.2. Explica les propietats dels gasos, líquids i 
sòlids utilitzant el model cineticomolecular.  
3.3. Descriu i interpreta els canvis d’estat de la 
matèria utilitzant el model cineticomolecular i 
l’aplica a la interpretació de fenòmens 
quotidians. 3.4. Dedueix a partir de les 
gràfiques d’escalfament d’una substància els 
seus punts de fusió i ebullició, i la identifica 
utilitzant les taules de dades necessàries. 
4.1. Justifica el comportament dels gasos en 
situacions quotidianes i el relaciona amb el 
model cinètic molecular.  
4.2. Interpreta gràfiques, taules de resultats i 
experiències que relacionen la pressió, el 
volum i la temperatura d’un gas utilitzant el 
model cinètic  molecular i les lleis dels gasos.  
5.1. Distingeix i classifica sistemes materials 
d’ús quotidià en substàncies pures i mescles, i 
especifica en aquest últim cas si es tracta de 
mescles homogènies, heterogènies o 
col·loides. 5.2. Identifica el dissolvent i el solut 
quan analitza la composició de mescles 
homogènies d’especial interès.  
5.3. Realitza experiències senzilles de 
preparació de dissolucions, descriu el 
procediment seguit i el material utilitzat, 
determina la concentració i l’expressa en grams 
per litre.  
6.1. Dissenya mètodes de separació de 
mescles segons les propietats característiques 
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de les substàncies que les componen i descriu 
el material de laboratori adequat. 
 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 3. Els canvis 

1. Distingir entre canvis físics i químics 
mitjançant la realització d’experiències senzilles 
que posin de manifest si es formen o no noves 
substàncies.  
2. Caracteritzar les reaccions químiques com a 
canvis d’unes substàncies en unes altres.  
3. 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.  
4. Valorar la importància de la indústria química 
en la societat i la seva influència en el medi 
ambient.  
5. Admetre que determinades  indústries 
químiques poden tenir repercussions negatives 
en el medi ambient. 
 

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 què es posi de 
manifest la formació de noves substàncies i 
reconeix que es tracta de canvis químics.  
2.1. Identifica quins són els reactius i els 
productes de reaccions químiques senzilles i 
interpreta la representació esquemàtica d’una 
reacció química. 4.1. Proposa mesures i 
actituds, individuals i col·lectives, per mitigar els 
problemes mediambientals d’importància 
global.  
5.1. Analitza i posa de manifest els efectes 
negatius de alguna industria química consultant 
bibliografia al respecte. 
 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 4. El moviment i les forces 

1. Reconèixer el paper de les forces com a 
causa dels canvis en l’estat de moviment i de 
les deformacions.  
2. Establir la velocitat d’un cos com la relació 
entre l’espai recorregut i el temps invertit a 
recórrer-lo.  
3. Considerar la força gravitatòria com la 
responsable del pes dels cossos, dels 
moviments orbitals i dels diferents nivells 
d’agrupació en l’Univers i analitzar els factors 
dels quals depèn. 4. Identificar els diferents 
nivells d’agrupació entre cossos celestes, des 
dels cúmuls de galàxies fins als sistemes 
planetaris, i analitzar l’ordre de magnitud de les 
distàncies implicades. 
5. Interpretar fenòmens elèctrics mitjançant el 
model de càrrega elèctrica i valorar la 
importància de l’electricitat en la vida 
quotidiana.  
6. Justificar qualitativament fenòmens 
magnètics i valorar la contribució del 
magnetisme en el desenvolupament tecnològic.  
7. Reconèixer les diferents forces que 
apareixen en la naturalesa i els diferents 
fenòmens que hi estan associats. 

1.1. En situacions de la vida quotidiana 
identifica les forces que hi intervenen i les 
relaciona amb els seus efectes corresponents 
en la deformació o en l’alteració de l’estat de 
moviment d’un cos.  
1.2. Estableix la relació entre l’allargament 
produït en una molla i les forces que han 
produït aquests allargaments, i descriu el 
material que s’ha d’utilitzar i el procediment que 
s’ha de seguir per comprovarho 
experimentalment.  
1.3. Estableix la relació entre una força i el seu 
efecte corresponent en la deformació o 
l’alteració de l’estat de moviment d’un cos.  
1.4. Descriu la utilitat del dinamòmetre per 
mesurar la força elàstica i registra els resultats 
en taules i representacions gràfiques 
expressant el resultat experimental en unitats 
del sistema internacional.  
2.1. Determina, experimentalment o a través 
d’aplicacions informàtiques, la velocitat mitjana 
d’un cos i n’interpreta el resultat.  
2.2. Realitza càlculs per resoldre problemes 
quotidians utilitzant el concepte de velocitat.  
3.1. Reconeix que la força de gravetat manté 
els planetes girant al voltant de la Sol, i la Lluna 
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al voltant del nostre planeta, i justifica el motiu 
pel qual aquesta atracció no comporta la 
col·lisió dels dos cossos.  
4.1. Relaciona qualitativament la velocitat de la 
llum amb el temps que triga a arribar a la Terra 
des d’objectes celestes llunyans i amb la 
distància a què es troben aquests objectes, i 
interpreta els valors obtinguts.  
5.1. Justifica raonadament situacions 
quotidianes en què es posin de manifest 
fenòmens relacionats amb l’electricitat estàtic.  
6.1. Reconeix fenòmens magnètics i identifica 
l’imant com a font natural del magnetisme i en 
descriu l’acció sobre diferents tipus de 
substàncies magnètiques.  
6.2. Construeix una brúixola elemental per 
localitzar el nord utilitzant el camp magnètic 
terrestre i descriu el procediment seguit.  
7.1. Elabora un informe utilitzant les TIC a partir 
d’observacions o una recerca guiada 
d’informació que relacioni les diferents forces 
que apareixen en la naturalesa i els diferents 
fenòmens que estan associats amb aquestes 
forces. 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 5. Energia 

1. Reconèixer que l’energia és la capacitat de 
produir transformacions o canvis.  
2. Identificar els diferents tipus d’energia que es 
posen de manifest en fenòmens quotidians i en 
experiències senzilles dutes a terme al 
laboratori.  
3. Relacionar els conceptes d’energia, calor i 
temperatura en termes de la teoria 
cineticomolecular i descriure els mecanismes 
pels quals es transfereix l’energia tèrmica en 
diferents situacions quotidianes.  
4. Interpretar els efectes de l’energia tèrmica 
sobre els cossos en situacions quotidianes i en 
experiències de laboratori.  
5. Valorar el paper de l’energia en les nostres 
vides, identificar les diferents fonts, comparar el 
seu impacte mediambiental i reconèixer la 
importància de l’estalvi energètic per a un 
desenvolupament sostenible. 

1.1. Argumenta que l’energia es pot transferir, 
emmagatzemar o dissipar, però no crear ni 
destruir, per mitjà d’exemples.  
1.2. Reconeix i defineix l’energia com una 
magnitud i l’expressa en la unitat corresponent 
en el sistema internacional.  
2.1. Relaciona el concepte d’energia amb la 
capacitat de produir canvis, identifica els 
diferents tipus d’energia que es posen de 
manifest en situacions quotidianes i explica les 
transformacions d’unes formes a unes altres.  
3.1. Explica el concepte de temperatura en 
termes del model cineticomolecular i diferencia 
entre temperatura, energia i calor.  
3.2. Coneix l’existència d’una escala absoluta 
de temperatura i relaciona les escales de 
Celsius i Kelvin.  
3.3. Identifica els mecanismes de transferència 
d’energia i els reconeix en diferents situacions 
quotidianes i fenòmens atmosfèrics, i justifica la 
selecció de materials per a edificis i en el 
disseny de sistemes d’escalfament. 4.1. Explica 
el fenomen de la dilatació a partir d’alguna de 
les seves aplicacions, com els termòmetres de 
líquid, les juntes de dilatació en estructures, 
etc. 4.2. Explica l’escala Celsius establint els 
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punts fixos d’un termòmetre basat en la 
dilatació d’un líquid volàtil.  
4.3. Interpreta qualitativament fenòmens 
quotidians i experiències on es posi de manifest 
l’equilibri tèrmic i l’associa amb la igualació de 
temperatures.  
5.1. Reconeix, descriu i compara les fonts 
renovables i no renovables d’energia i 
n’analitza amb sentit crític l’impacte 
mediambiental. 

 
 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 
La nota final consta d’un 80% de coneixements i un 20% d’actitud. Dins la nota de coneixements, un 70 
% correspondrà als exàmens i un 30 % a les altres activitats a valorar. 
 
Es tindrà en compte que s’hagin complert els criteris d’avaluació citats en l’apartat 4.  
Dins la nota de coneixements es tindran en compte les qualificacions dels exàmens i controls; i a més 
a més  apunts, exercicis, esquemes - resum i informes de pràctiques entregats al final de la unitat; 
treballs i exposicions orals.  
 
Pel que fa a l’actitud es valoraran els següents ítems comuns per totes les assignatures: 

- Portar el material a classe. 
- Comportament a classe (respecte, participació, ...) 
- Presentació de la llibreta. 
- Rendiment (esforç, constància, ...) 

Els ítems específics del departament de ciències per valorar l’actitud són els següents: 
- Treball al laboratori: treball en grup, tenir cura del material, respectar les normes d’ús i 
seguretat. 
- Ús adequat del vocabulari científic. 
- Escollir i seguir correctament la metodologia d’estudi (activitats, exàmens, informe de 
pràctiques, etc.) 
- Valoració amb esperit crític dels resultats obtinguts en les diferents activitats. 

 
Pel que fa als exàmens, es tindran en compte les faltes d’ortografia d’aquelles paraules pròpies de la 
matèria de física i química. Es baixarà 0,1 punt per cada falta fins un màxim de 0,5 punts. 
 
La qualificació de l’alumne s’obtindrà calculant la mitjana  ponderada de les qualificacions de les 
diferents activitats avaluades . Les qualificacions a l’ESO són valors numèrics de l’1 al 10 sense 
decimals, de manera que sempre que s’obtingui la mitjana d’un seguit de qualificacions, es procedirà a 
arrodonir-la. Es considera qualificació negativa aquella que és inferior a 5 ( insuficient) , i positiva en 
cas contrari. 
 
La qualificació final de l’alumne s’obté de la mitjana aritmètica de les tres avaluacions del curs. Si el 
resultat és superior a 5, l'alumne estarà aprovat encara que tingui alguna avaluació suspesa. Si el 
resultat és inferior a 5, l'alumne haurà de recuperar la matèria al setembre.  
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5. AVALUACIÓ  

 
Recuperació d’avaluacions pendents  
L'alumne que suspèn una avaluació, té l’oportunitat de recuperar-la durant l’avaluació següent.  
La recuperació constarà d'un prova escrita i la presentació d’algunes feines pendents, que caldrà 
entregar el dia de l'examen i que tindrà un pes del 20% sobre la nota final. La qualificació de la 
recuperació serà la nota que tregui l’alumne de l’examen i el treball. 
 
Dates de les sessions: 
 
1a. Avaluació:del 14 al 18 de desembre 
2a. Avaluació:del 22  al 26 de març 
3a. Avaluació:del 18 i 21 de juny 

 
Convocatòria Extraordinària 
Hi haurà una convocatòria extraordinària. En aquesta convocatòria, l’alumne s’haurà d’avaluar de tota la 
matèria de l’assignatura impartida durant el curs.  Haurà de realitzar  unes activitats que li ajudaran a 
preparar l’assignatura i s’entregarà el mateix dia de l’examen . Aquestes activitats tindran un pes del 20% 
sobre la nota final. La qualificació de la recuperació no superarà el 5 ( és un examen de mínims). 

 
 
Matèries pendents de cursos anteriors 
En cas que l’alumne no aprovi la matèria a la convocatòria de setembre, podrà recuperar-la durant el 
curs següent. 
El temari de la matèria es dividirà en dos blocs, per tant l'alumne haurà de fer dos proves escrites i 
entregar dos treballs. La data de les proves i l'entrega del treball vindrà marcada pel calendari de 
l'escola. Les proves escrites tindran un pes del 70 % mentre que els treballs de reforç tindran un pes 
del 30 %. La qualificació de la recuperació no superarà el 5. 

 
Dates de les sessions: 
 
Primera sessió: del 08 al 11 de febrer  
Segona sessió: del 03 al  07 de maig. 
 


