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1. OBJECTIUS 

 
1. Comprendre i utilitzar les estratègies i els conceptes bàsics de les ciències de la natura per a 
interpretar els fenòmens naturals, així com per a analitzar i valorar les repercussions de 
desenvolupaments tècnics  científics i llurs aplicacions.  
 
2. Aplicar, en la resolució de problemes, estratègies coherents amb els procediments de les ciències, 
com la discussió de l’ interès dels problemes plantejats, la formulació d’hipòtesis, l’elaboració 
d’estratègies de resolució i de dissenys experimentals, l’anàlisi de resultats, la consideració 
d’aplicacions i repercussions de l’estudi realitzat i la recerca de coherència global.  
 
3. Comprendre i expressar missatges amb contingut científic utilitzant el llenguatge oral i escrit amb 
propietat, interpretar diagrames, gràfics, taules i expressions matemàtiques elementals, així com 
comunicar als altres argumentacions i explicacions en l’àmbit de la ciència.  
 
4. Obtenir informació sobre temes científics, utilitzant diferents fonts, incloses les tecnologies de la 
informació i la comunicació, i utilitzar-la, valorant el seu contingut, per a fonamentar i orientar treballs 
sobre temes científics.  
 
5. Adoptar actituds crítiques fonamentades en el coneixement per analitzar, individualment o en grup, 
qüestions científiques i tecnològiques.  
 
6. Desenvolupar actituds i hàbits favorables a la promoció de la salut personal i comunitària, facilitant 
estratègies que permeten fer front als riscos de la societat actual en aspectes relacionats amb 
l’alimentació, el consum, les drogodependències i la sexualitat.  
 
7. Comprendre la importància d’utilitzar els coneixements de les ciències de la naturalesa per satisfer 
les necessitats humanes i participar en la necessària presa de decisions al voltant de problemes locals i 
globals als quals ens enfrontem.  
 
8. Conèixer i valorar les interaccions de la ciència i la tecnologia amb la societat i el medi ambient, amb 
atenció particular als problemes als quals s’enfronta avui la humanitat i la necessitat de recerca i 
aplicació de solucions, subjectes al principi de precaució, per avançar cap a un futur sostenible.  
 
9. Reconèixer el caràcter temptatiu i creatiu de les ciències de la natura, així com les seves aportacions 
al pensament humà al llarg de la història, apreciant els grans debats alliberadors de dogmatismes i les 
revolucions científiques que han marcat l’evolució cultural de la humanitat i les seves condicions de 
vida. 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
1a Avaluació   
 
 

UNITAT 1:  EL MÈTODE CIENTÍFIC 

Continguts:  
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El mètode científic: etapes. 
Magnituds físiques i mesures. 
Treball de laboratori.  
Les TIC i el treball científic. 

 

UNITAT 2:  LA NATURALESA DE LA MATÈRIA 
Continguts:  

Els estats de la matèria. 
l’estat gasós. 
Classificació de la matèria : mescles i substàncies pures. 
 

 

UNITAT 3:  LA MATÈRIA I ELS ELEMENTS 
Continguts:  

La matèria. 
L’àtom. 
Els elements. 
La Taula Periòdica. 

 
2a Avaluació   

 

UNITAT 4:  L’ENLLAÇ QUÍMIC 
Continguts: 

Què és un enllaç químic? 
Masses atòmiques i moleculars. 
Compostos binaris. 
Substàncies d’interès especial. 

 

UNITAT 5:  LES REACCIONS QUÍMIQUES 
Continguts: 

Què és una reacció química? 
Velocitat d’una reacció. 
Càlculs estequiomètrics. 
Química, societat i medi ambient. 

 

UNITAT 6:  EL MOVIMENT 
Continguts: 

El moviment i les seves propietats. 
La velocitat. 
Els canvis en la velocitat. 

 
3a Avaluació   
 

UNITAT 7:  LES FORCES I LES MÀQUINES 
Continguts: 

Les forces i l’equilibri de forces. 
Efectes de les forces. 
Màquines simples i com funcionen. 

 

UNITAT 8:  LES FORCES DE LA NATURA 
Continguts:  

Tipus de forces de la natura. 
La força gravitatòria. 
La força de fregament. 
La força elèctrica. 
La força magnètica. 

 

UNITAT 9:  ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 
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Continguts: 
L’electricitat. 
Circuits elèctrics. 
Magnituds d’un circuit elèctric. 
Càlculs en circuits elèctrics. 
Transformacions d’energia en un circuit. 
Aplicacions dels circuits. 

 

UNITAT 10:  ÚS RACIONAL DE L’ENERGIA 
Continguts: 

Què és l’energia? 
Com s’intercanvia l’energia? 
Conservació i degradació de l’energia. 
Fonts d’energia. 
Producció d’energia per al consum. 
Transport, emmagatzematge i consum d’energia. 

 

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.  
 

1.1. Formula hipòtesis per explicar fenòmens 
del nostre entorn utilitzant teories i models 
científics. 
1.2. Registra observacions, dades i resultats de 
manera organitzada i rigorosa, i els comunica 
de manera oral i escrita utilitzant esquemes, 
gràfiques, taules i expressions matemàtiques.  
 

2. Valorar la investigació científica i el seu 
impacte en la indústria i en el desenvolupament 
de la societat.  

2.1. Relaciona la investigació científica amb les 
aplicacions tecnològiques en la vida quotidiana.  

3. Conèixer els procediments científics per 
determinar magnituds.  
 

3.1. Estableix relacions entre magnituds i 
unitats utilitzant, preferentment, el Sistema 
Internacional d'Unitats i la notació científica per 
expressar els resultats.  

4. Reconèixer els materials, i instruments 
bàsics presents en el 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.  
 

4.1. Reconeix i identifica els símbols més 
freqüents utilitzats en l'etiquetatge de productes 
químics i instal·lacions, interpretant el seu 
significat.  
4.2. Identifica material i instruments bàsics de 
laboratori i coneix com s'han d’utilitzar per a la 
realització d'experiències respectant les normes 
de seguretat i identificant actituds i mesures 
d'actuació preventives.  

5. Interpretar la informació sobre temes 
científics de caràcter divulgatiu que apareix en 
publicacions i mitjans de comunicació. 
 

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. Desenvolupar petits treballs d'investigació en 
els quals es posi en pràctica l'aplicació del 
mètode científic i la utilització de les TIC. 

6.1. Realitza petits treballs d'investigació sobre 
algun tema objecte d'estudi aplicant el mètode 
científic, i utilitzant les TIC per a la recerca i 
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 selecció d'informació i presentació de 
conclusions.  
6.2. Participa, valora, gestiona i respecta el 
treball individual i en equip. 

Bloc 2. La matèria 
 

1. Reconèixer que els models atòmics són 
instruments interpretatius de les diferents 
teories i la necessitat de la seva utilització per a 
la interpretació i comprensió de l'estructura 
interna de la matèria.  
 

1.1. Representa l'àtom, a partir del nombre 
atòmic i el nombre màssic, utilitzant el model 
planetari.  
1.2. Descriu les característiques de les 
partícules subatòmiques bàsiques i la seva 
localització en l'àtom.  
1.3. Relaciona la notació 

A
ZX amb el nombre 

atòmic, el nombre màssic, determinant el 
nombre de cada un dels tipus de partícules 
subatòmiques bàsiques. 

2. Analitzar la utilitat científica i tecnològica dels 
isòtops radioactius. 

2.1 Explica en què consisteix un isòtop i 
comenta aplicacions dels isòtops radioactius, la 
problemàtica dels residus originats i les 
solucions per a la gestió dels mateixos.  

3. Interpretar l'ordenació dels elements en la 
Taula Periòdica i reconèixer els més rellevants 
a partir dels seus símbols.  
 

3.1. Justifica l'actual ordenació dels elements 
en grups i períodes en la Taula Periòdica.  
3.2. 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 proper.  

4. Conèixer com s'uneixen els àtoms per formar 
estructures més complexes i explicar les 
propietats de les agrupacions resultants.  

4.1. 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. Diferenciar entre àtoms i molècules, i entre 
elements i compostos en substàncies d'ús 
freqüent i conegut.  
 

5.1. 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. 
5.2. Reconeix els àtoms i les molècules que 
componen substàncies d'ús freqüent, 
classificant-les en elements o compostos 
basant-se en la seva expressió química.  
5.3. Presenta, utilitzant 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.  

6. Formular i anomenar compostos binaris 
seguint les normes IUPAC. 
 

6.1. Utilitza el llenguatge químic per anomenar i 
formular compostos binaris seguint les normes 
IUPAC. 

Bloc 3. Els canvis 
 

1. Distingir entre canvis físics i químics que 
posin de manifest que es produeix una 
transformació.  
 

1.1 Distingeix entre canvis físics i químics en 
funció que hi hagi o no formació de noves 
substàncies.  
1.2 Descriu el procediment, mitjançant la 
realització d'experiències de laboratori, en el 
qual es posi de manifest la formació de noves 
substàncies i reconeix que es tracta d'un canvi 
químic.  

2. Descriure a nivell molecular el procés pel 
qual els reactius es transformen en productes 
en termes de la teoria de col·lisions.  

2.1. Representa i interpreta una reacció 
química a partir de la teoria atomicomolecular i 
la teoria de col·lisions.  

3. Deduir la llei de conservació de la massa i 
reconèixer reactius i productes a través 

3.1. Reconeix quins són els reactius i els 
productes a partir de la representació de 
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d'experiències senzilles en el laboratori i / o de 
simulacions per ordinador.  
 

reaccions químiques senzilles, i comprova 
experimentalment que es compleix la llei de 
conservació de la massa.  

4. Comprovar mitjançant experiències senzilles 
de laboratori la influència de determinats 
factors en la velocitat de les reaccions 
químiques.  
 

4.1. 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. 
4.2. Interpreta situacions quotidianes en què la 
temperatura influeix significativament en la 
velocitat de la reacció.  

5. 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.  
 

5.1. Classifica alguns productes d'ús diari en 
funció de la seva procedència natural o 
sintètica.  
5.2. Identifica i associa productes procedents 
de la indústria química amb la seva contribució 
a la millora de la qualitat de vida de les 
persones. 

6. Valorar la importància de la indústria química 
a la societat i la seva influència en el medi 
ambient. 
 

6.1. 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 
ambientals d'àmbit global.  
6.2. Proposa mesures i actituds, a nivell 
individual i col·lectiu, per mitigar els problemes 
mediambientals d'importància global.  
6.3. 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. 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.  
 

1.1. En situacions de la vida diària, identifica les 
forces que intervenen i les relaciona amb els 
seus corresponents efectes 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 causants, 
descrivint el material a utilitzar i el procediment 
a seguir per a això i poder-ho comprovar 
experimentalment.  
1.3. Estableix la relació entre una força i el seu 
corresponent efecte 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. Diferenciar entre velocitat mitjana i 
instantània a partir de gràfiques espai / temps i 
velocitat / temps, i deduir el valor de 
l'acceleració utilitzant aquestes últimes. 
 

2.1. Dedueix la velocitat mitjana i instantània a 
partir de les representacions gràfiques de 
l'espai i de la velocitat en funció del temps.  
2.2 Justifica si un moviment és accelerat o no a 
partir de les representacions gràfiques de 
l'espai i de la velocitat en funció del temps.  

3. Valorar la utilitat de les màquines simples en 
la transformació d'un moviment en un altre 
diferent, i la reducció de la força aplicada 

3.1. Interpreta el funcionament de màquines 
mecàniques simples considerant la força i la 
distància a l'eix de gir i realitza càlculs senzills 
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necessària.  
 

sobre l'efecte multiplicador de la força produït 
per aquestes màquines.  

4. Comprendre el paper que juga el fregament 
en diferents situacions de la vida quotidiana.  
 

4.1. Analitza els efectes de les forces de 
fregament i la seva influència en el moviment 
dels éssers vius i els vehicles.  

5. 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 
de què depèn. 
 

5.1. Relaciona qualitativament la força de 
gravetat que hi ha entre dos cossos amb les 
masses dels mateixos i la distància que els 
separa.  
5.2. Distingeix entre massa i pes calculant el 
valor de l'acceleració de la gravetat a partir de 
la relació entre les dues magnituds.  
5.3. Reconeix que la força de gravetat manté 
als planetes girant al voltant del Sol, i a la Lluna 
al voltant del nostre planeta, justificant el motiu 
pel qual aquesta atracció no porta a la col·lisió 
dels dos cossos. 
 5.4. Relaciona quantitativament 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 la qual es troben els esmentats 
objectes, interpretant els valors obtinguts.  

6. Conèixer els tipus de càrregues elèctriques, 
el seu paper en la constitució de la matèria i les 
característiques de les forces que es 
manifesten entre elles. 
 

6.1. Explica la relació existent entre les 
càrregues elèctriques i la constitució de la 
matèria i associa la càrrega elèctrica dels 
cossos amb un excés o defecte d'electrons. 
6.2. Relaciona qualitativament la força elèctrica 
que existeix entre dos cossos amb la seva 
càrrega i la distància que els separa, i estableix 
analogies i diferències entre les forces 
gravitatòria i elèctrica.  

7. Justificar qualitativament fenòmens 
magnètics i valorar la contribució del 
magnetisme en el desenvolupament tecnològic. 

7.1. Construeix una brúixola elemental per 
localitzar el nord utilitzant el camp magnètic 
terrestre, i descriu el procediment seguit.  

8. Comparar els diferents tipus d'imants, 
analitzar el seu comportament i deduir 
mitjançant experiències les característiques de 
les forces magnètiques posades de manifest, 
així com la seva relació amb el corrent elèctric.  
 

8.1. Comprova i estableix la relació entre el pas 
de corrent elèctric i el magnetisme, construint 
un electroimant.  
8.2. Reprodueix els experiments d'Oersted i de 
Faraday, al laboratori o mitjançant simuladors 
virtuals, deduint que l'electricitat i el 
magnetisme són dues manifestacions d'un 
mateix fenomen.  

9. Reconèixer les diferents forces que 
apareixen a la natura i els diferents fenòmens 
associats a elles. 
 

9.1. Realitza un informe emprant les TIC a 
partir d'observacions o recerca guiada 
d'informació que relacioni les diferents forces 
que apareixen a la natura i els diferents 
fenòmens associats a elles. 

Bloc 5. Energia 
 

1. Valorar el paper de l'energia en les nostres 
vides, identificar les diferents fonts, comparar 
l'impacte ambiental de les mateixes i reconèixer 
la importància de l'estalvi energètic per a un 
desenvolupament sostenible.  

1.1. Reconeix, descriu i compara les fonts 
renovables i no renovables d'energia, analitzant 
amb esperit crític el seu impacte ambiental. 
 

2. Conèixer i comparar les diferents fonts 
d'energia emprades en la vida diària en un 
context global que impliqui aspectes econòmics 
i ambientals.  
 

2.1. Compara les principals fonts d'energia de 
consum humà, a partir de la distribució 
geogràfica dels seus recursos i els efectes 
ambientals.  
2.2. Analitza la predominança de les fonts 
d'energia convencionals, enfront de les 



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 7  de  9 

 

alternatives, argumentant els motius pels quals 
aquestes últimes encara no estan prou 
explotades.  

3. Valorar la importància de realitzar un consum 
responsable de les fonts energètiques.  
 

3.1. Interpreta dades comparatives sobre 
l'evolució del consum d'energia mundial 
proposant mesures que poden contribuir a 
l'estalvi individual i col·lectiu.  

4. 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.  
 

4.1. Explica el corrent elèctric com a càrregues 
en moviment a través d'un conductor. 
4.2. 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.  
4.3. Distingeix entre conductors i aïllants 
reconeixent els principals materials usats com a 
tals.  

5. 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.  
 

5.1. Descriu el fonament d'una màquina 
elèctrica, en què l'electricitat es transforma en 
moviment, llum, so, calor, etc. mitjançant 
exemples de la vida quotidiana, identificant-ne 
els elements principals.  
5.2. Construeix circuits elèctrics amb diferents 
tipus de connexions entre els seus elements, 
deduint de forma experimental les 
conseqüències de la connexió de generadors i 
receptors en sèrie o en paral·lel.  
5.3. 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.  
5.4. Utilitza aplicacions virtuals interactives per 
simular circuits i mesurar les magnituds 
elèctriques.  

6. Valorar la importància dels circuits elèctrics i 
electrònics en les instal·lacions elèctriques i 
instruments d'ús quotidià, descriure la seva 
funció bàsica i identificar els diferents 
components.  
 

6.1. Associa els elements principals que formen 
la instal·lació elèctrica típica d'un habitatge amb 
els components bàsics d'un circuit elèctric.  
6.2. Comprèn el significat dels símbols i 
abreviatures que apareixen en les etiquetes de 
dispositius elèctrics.  
6.3. Identifica i representa els components més 
habituals en un circuit elèctric: conductors, 
generadors, receptors i elements de control, 
descrivint la seva corresponent funció.  
6.4. Reconeix els components electrònics 
bàsics i en descriu les aplicacions pràctiques i 
la repercussió de la miniaturització del microxip 
en la grandària i preu dels dispositius.  

7. Conèixer la forma en què es genera 
l'electricitat en els diferents tipus de centrals 
elèctriques, així com el seu transport als llocs 
de consum. 
 

7.1. Descriu el procés pel qual les diferents 
fonts d'energia es transformen en energia 
elèctrica a les centrals elèctriques, així com els 
mètodes de transport i emmagatzematge de la 
mateixa. 

 
 

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. 
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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 ciències de la naturalesa. 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 (aritmètica o 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 a la convocatòria  EXTRAORDINÀRIA.  

 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 

Recuperació 

 
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 de l’avaluació, 
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). 
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Matèries pendents de cursos anteriors 

En cas que l’alumne no aprovi l’assignatura a la convocatòria extraordinària , podrà recuperar-la durant 
el curs següent. 

El temari de l'assignatura 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 %.  

 


