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1. OBJECTIUS 

 
 

L'ensenyament de la Química en el batxillerat tindrà com finalitat el desenvolupament de les següents 
capacitats: 
 

    1.Comprendre els principals conceptes de la Química i la seva articulació en lleis, teories i  
models, observant el paper que aquests exerceixen en el seu desenvolupament. 

 
    2.Resoldre problemes que se'ls plantegin en la vida quotidiana, tant teòrics com a pràctics, 

seleccionant i aplicant els coneixements químics rellevants. 
 
3. Utilitzar amb autonomia les estratègies característiques de la recerca científica (plantejar 
problemes, formular i contrastar hipòtesis, planificar dissenys experimentals, etc.) i els 
procediments propis de la Química per realitzar petites recerques i, en general, explorar 
situacions i fenòmens desconeguts per a ells. 
 

4.Comprendre la naturalesa de la Química i les seves limitacions, així com les seves complexes 
interaccions amb la tecnologia i la societat, valorant la necessitat de preservar el medi ambient i de 
treballar per aconseguir una millora de les condicions de vida actuals. 

 
5. Buscar, seleccionar i valorar la informació provinent de diferents fonts per formar-se una 
opinió pròpia que els permeti expressar-se críticament sobre problemes actuals relacionats amb 
la química. 
 
6.Comprendre que el desenvolupament de la Química suposa un procés canviant o dinàmic,       
mostrant una actitud flexible i oberta enfront d'opinions diverses. 
 
7. Relacionar els continguts de la Química amb la Biologia, Geologia i Ciències de la Terra i 
Mediambientals. 
 
8. Comprendre i aplicar la terminologia científica pròpia de la matèria. 
  

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
 
El bloc 1 (L’activitat científica) es configura com a transversal de la resta dels tres blocs esmentats 

anteriorment, i , per tant, es treballarà al llarg de tot el curs. 
 

BLOC 1: ACTIVITAT CIENTÍFICA  
Temps: transversalment al llarg de tot el curs 
Continguts: 
Utilització d'estratègies bàsiques de l'activitat científica.  
Recerca científica: documentació, elaboració de informes, comunicació i difusió de resultats. Importància 
de la recerca científica en la indústria i en l'empresa. 
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 La resta de continguts s’organitzaran de la següent forma: 

 
Bloc 2: Origen i evolució dels components de l´ Univers 
 
 

UNITAT 1:  ESTRUCTURA ATÒMICA I TAULA PERIÒDICA  
 
Continguts: 
1.Introducció: Primers models atòmics 
2.Radiació electromagnètica. Espectres d’emissió 
3.La teoria quàntica i el Model atòmic de Bohr: Interpretació dels espectres d’emissió 
4.Pilars fonamentals del model mecanoquàntic: 

-Principi d’incertesa de Heisenberg  
-Dualitat ona-corpuscle 

5.Model mecanoquàntic: 
 -Nombres quàntics 
 -Configuracions electròniques 
6.Partícules subatòmiques. Tipus 
7.Taula periòdica actual Relació entre la configuració electrònica i la posició a la taula 
8.Variació d’algunes propietats periòdiques:radi atòmic, potencial d ‘ionització, afinitat electrònica 
,electronegativitat i caràcter metàl·lic. 

 
 
 

UNITAT 2:  ENLLAÇ QUÍMIC 
Continguts: 
1.Enllaç químic.  
2.Enllaç iònic. Energia de xarxa. Cicle de Born- Haber.  
3.Enllaç covalent: 
 Diagrames de Lewis 
  Geometria i polaritat de les molècules. Teoria de repulsió de parells electrònics de la capa 
 de valència (TRPECV) 
 Teoria de l'enllaç de valència (TEV) i hibridació. 
 
4. Enllaç metàl·lic: 
          Model del gas electrònic.  
           Teoria de bandes.  
 Aplicacions de superconductors i semiconductors. 
 
5. Naturalesa de les forces intermoleculars. 
 
6.Enllaços presents en substàncies d'interès biològic. 
  
  

 
 
Bloc 3: Reaccions químiques 
 
 

  
UNITAT 3:  LES REACCIONS QUÍMICAS:CINÈTICA QUÍMICA  
 
Continguts: 
1.Cinètica química. Concepte de velocitat de reacció. 
2. Teoria de col·lisions i del complex activat.  
3.Factors que influeixen en la velocitat de les reaccions químiques. Utilització de catalitzadors en 
processos industrials.  
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UNITAT 4:  LES REACCIONS QUÍMICAS: EQUILIBRI QUÍMIC 
Continguts: 
 
1.Equilibri químic. Llei d'acció de masses.  
2.La constant de equilibri Kc: formes d'expressar-la. 
3.Equilibris amb gasos(Kp). 
4.Factors que afecten a l'estat d'equilibri: Principi de le Chatelier  
5.Equilibris heterogenis. 
6.Equilibris heterogenis: Reaccions de precipitació: 
 - Solubilitat i producte de solubilitat 
 - Efecte de l’ió comú 
7.Aplicacions i importància de l'equilibri químic en processos industrials (per exemple, en l’obtenció de 
l’amoníac) i en situacions de la vida quotidiana.  
  

 
 

UNITAT 5:  REACCIONS ÀCID-BASE  
Continguts: 
1. Equilibri àcid-base. Concepte d'àcid-base. Teoria de Brönsted-Lowry. 
2. Força relativa dels àcids i bases. Constants d’acidesa i de basicitat, grau d ‘ionització. 
3. Equilibri iònic de l'aigua. Concepte de pH. Importància del pH a nivell biològic. 
4. Volumetries de neutralització àcid-base.  
5.Estudi qualitatiu de la hidròlisi de sals. 
6. Estudi qualitatiu de les dissolucions reguladores de pH.  
7.Àcids i bases rellevants a nivell industrial i de consum. Problemes mediambientals.  
 

 
 

UNITAT 6:  REACCIONS D’OXIDACIÓ -REDUCCIÓ 
 
Continguts: 
1.Equilibri redox. Concepte d'oxidació - reducció. Oxidants i reductors. Nombres d'oxidació. 
2. Ajustatge redox pel mètode de l'ió-electró. Estequiometria de les reaccions redox. 
3.Potencial de reducció estàndard i espontaneïtat de las reaccions redox. Piles. 
4.Relació entre la variació de l’energia lliure de Gibbs  i el potencial de la pila. 
5.Volumetries redox.  
6.Electròlisi.Lleis de Faraday de l’ electròlisi.  
7.Aplicacions i repercussions de les reaccions d'oxidació.  
 

 

 
 
Bloc 4: Síntesi orgànica i nous materials 
 

UNITAT 7:  SÍNTESI ORGÀNICA I NOUS MATERIALS  
 
Continguts: 
1.Estudi de funcions orgàniques. Nomenclatura i formulació orgànica segons les normes de la IUPAC.  
2.Funcions orgàniques d'interès: oxigenades i nitrogenades, derivats halogenats, tiols, peràcids. 
compostos orgànics polifuncionals.  
3.Isomeria.Tipus d'isomeria.  
4.Tipus de reaccions orgàniques.  
5. Macromolècules i materials polímers. Polímers d'origen natural i sintètic: propietats. Reaccions de 
polimerització.  
6.Fabricació de materials plàstics i els seus transformats: impacte mediambiental.  
7.Importància de la química del Carboni en el desenvolupament  de la societat del benestar. 
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 Els continguts anteriors es distribuiran de la següent manera en cada avaluació: 
  
  -1ª avaluació: Unitat 1 i 2 
  -2ª avaluació: Unitats 3  i 4 (la unitat 4 es dividirà en dos exàmens) 
  -3ª avaluació: Unitats 5, 6 i 7  
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
BLOC 1: L’ACTIVITAT CIENTÍFICA 
 
1. Realitzar interpretacions, prediccions i representacions de fenòmens químics a partir de les dades 

d'una recerca científica i obtenir conclusions. 
2. Aplicar la prevenció de riscos en el laboratori de química, i conèixer la importància dels fenòmens 

químics i les seves aplicacions en els individus i en la societat.  
3. Emprar adequadament les TIC per a la cerca d'informació, maneig d'aplicacions de simulació de 

proves de laboratori, obtenció de dades i elaboració d'informes. 
4. Dissenyar, elaborar, comunicar i defensar informes de caràcter científic realitzant una recerca 

basada en la pràctica experimental. 
 

BLOC 2: ORIGEN I EVOLUCIÓ DELS COMPONENTS DE L’UNIVERS 
 

1. Analitzar cronològicament els models atòmics fins a arribar al model actual discutint les seves 
limitacions i la necessiteu d'un nou. 

2. Reconèixer la importància de la teoria Mecanoquàntica en el coneixement de l’àtom. 
3. Explicar els conceptes bàsics de la mecànica quàntica: dualitat ona -corpuscle i incertesa. 
4.  Descriure les característiques fonamentals de les partícules subatòmiques diferenciant els 

diferents tipus. 
5. Establir la configuració electrònica d'un àtom relacionant-la amb la seva posició en la Taula 

periòdica. 
6. Identificar els nombres quàntics per a un electró, segons en l'orbital en el qual es trobi. 
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 

estructures macroscòpiques i deduir les seves propietats. 
9.  Construir cicles energètics del tipus Born- Haver per calcular l'energia de xarxa, analitzant de 

forma qualitativa la variació d'energia de xarxa en diferents compostos. 
10. Descriure les característiques bàsiques de l'enllaç covalent emprant diagrames de Lewis i 

utilitzar la TEV per a la seva descripció més complexa. 
11. Emprar la teoria de la hibridació per explicar l'enllaç covalent i la geometria de diferents 

molècules. 
12. Conèixer les propietats dels metalls emprant les diferents teories estudiades per a la formació 

de l'enllaç metàl·lic. 
13. Explicar la possible conductivitat elèctrica d'un metall emprant la teoria de bandes. 
14.  Reconèixer els diferents tipus de forces intermoleculars i explicar com afecten a les propietats 

de determinats compostos en casos concrets. 
15. Diferenciar les forces intramoleculars de les intermoleculars en compostos iònics o covalents. 

  
BLOC 3:  REACCIONS QUÍMIQUES 
 

1. Definir velocitat d'una reacció i aplicar la teoria de les col·lisions i de l'estat de transició utilitzant 
el concepte d'energia d'activació.  

2.  Justificar com la naturalesa i 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. 

Aplicar el concepte d'equilibri químic per predir l'evolució d'un sistema. 
4. Expressar matemàticament la constant d'equilibri d'un procés, en el qual intervenen gasos, en 

funció de la concentració i de les pressions parcials.  
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5.  Relacionar Kc i Kp en equilibris amb gasos, interpretant el seu significat. 
7. Resoldre problemes d'equilibris homogenis, en particular en reaccions gasoses, i d'equilibris 
heterogenis, amb especial atenció als de dissolució- precipitació.  
8. Aplicar el principi de li 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 que té el principi Le Chatelier en diversos processos industrials. 
10. Explicar com varia la solubilitat d'una sal per l'efecte d'un ió comú.  
11. Aplicar la teoria de Brönsted per reconèixer les substàncies que poden actuar com a àcids o 
bases.  
12. Determinar el valor del pH de diferents tipus d'àcids i bases.  
13. Explicar les reaccions àcid-base i la importància d'alguna d'elles, així com 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 les diferents aplicacions dels    àcids i bases en la vida quotidiana, tals com a   productes      
de neteja, cosmètica, etc. 
 17. Determinar el nombre d'oxidació d'un element químic identificant si s'oxida o 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, utilitzant-ho per 
predir l'espontaneïtat d'un procés entre dos paris redox.  
20. Realitzar càlculs estequiomètrics necessaris per aplicar a les volumetries redox. 21. Determinar la 
quantitat de substància dipositada en els elèctrodes d'una cel·la electrolítica emprant les lleis de 
Faraday.  
22. Conèixer algunes de les aplicacions de la 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 
 
1. Reconèixer els compostos orgànics, segons la funció que els caracteritza. 
 2. Formular compostos orgànics senzills amb diverses funcions.  
 3. Representar isòmers a partir d'una fórmula molecular donada. 
 4. Identificar els principals tipus de reaccions orgàniques: substitució, addició, eliminació, condensació i 
redox.  
5. Escriure i ajustar reaccions d'obtenció o transformació de compostos orgànics en funció del grup 
funcional present. 
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 obtenció d'alguns compostos d'interès en biomedicina i en general en les 
diferents branques de la indústria.  
11. Distingir les principals aplicacions dels materials polímers, segons la seva utilització en diferents 
àmbits.  
12. Valorar la utilització de les substàncies orgàniques en el desenvolupament de la societat actual i els 
problemes mediambientals que es poden derivar. 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 
QUALIFICACIÓ DE L’AVALUACIÓ : 
  
Es valorarà el grau de consecució dels objectius per a cada una de les tres avaluacions mitjançant una 
qualificació numèrica entera de 0 al 10 , considerant l’avaluació aprovada a partir del 5. 
A l’hora d’arrodonir la nota de l’avaluació es tindrà en compte l’interès mostrat per l’alumne, la seva actitud 
i participació a classe , i si ha fet o no un treball diari i constant de l’assignatura .També es tindrà en 
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compte en l’arrodoniment si l’alumne ha portat a terme una bona presa d’apunts( es poden demanar en 
algun moment al llarg de l’avaluació). 
  
La qualificació numèrica per a cada avaluació s’obtindrà de la següent manera: 
  
- Un 20 % de la nota s’obté de la mitjana aritmètica de les notes de controls, pràctiques de laboratori ( si 
es realitzen durant el curs de l’avaluació) , treballs ( si han estat realitzats), treball cooperatiu dut a terme 
a l’aula, o qualsevol activitat puntuada, que no siguin exàmens. 
Es considera “control” una pregunta curta, de tipus teòric o pràctic ,referent a algun contingut recentment 
treballat en classe. Poden realitzar-se amb o sense previ avís. 
   
- El 80% restant s’obté de la mitjana aritmètica de totes les activitats avaluat ives realitzades (es fa al 
final de cada unitat didàctica). 
 
Si durant el transcurs d’una avaluació únicament s’han realitzat proves avaluatives , i no hi ha altres 
activitats avaluables dins aquest 20%, es farà una mitjana aritmètica de les qualificacions de totes les 
proves per tal d’obtenir la qualificació de l’avaluació. Aquestes activitats s’avisen amb temps, i globalitzen 
sobre els continguts de tota la unitat. 
      
- En els problemes es puntuarà el plantejament teòric (fonament teòric). Els errors d’unitats poden baixar 
fins a un 25 % la nota de l’exercici, si és greu. Els errors de càlcul es consideren més lleus i normalment 
es penalitzaran amb un 10 o un 15 % de la nota. 
   
- En qualsevol activitat avaluable es valorarà tant el contingut, com que estigui ben expressat, que les 
idees estiguin ben relacionades i coherentment exposades. 
   
- Una presentació dolenta, o un excés de faltes d’ortografia pot baixar fins a 0.5 punts la nota d’un 
examen , i fins a 1 punt la nota d’un treball. 
   
-Si es té evidències clares de  que un alumne copia o intenta copiar durant una activitat avaluada, la nota 
d’aquella activitat serà un zero. 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 
Recuperació d’avaluacions pendents 
  
En acabar la primera i segona avaluació es realitzarà un examen de recuperació per a les esmentades 
avaluacions. Aquest examen serà realitzat per tots els alumnes .Els alumnes que havien estat qualificats 
negativament recuperen l’avaluació si obtenen una qualificació igual o superior a 5 punts. 
En l’aproximació d ela nota  a un nombre enter es tindran en compte els aspectes com: la realització de 
la feina diària, actitud i participació a classe, i la  correcta presa dels apunts. 
Els alumnes que ja havien obtingut qualificacions positives en l’avaluació poden també  presentar-se a 
l’activitat de recuperació per millorar els seus resultats. 
  
Proves finals 
  
Quan hagi acabat la tercera avaluació, just abans de la finalització del període lectiu, es realitzaran els 
exàmens de juny, que permetran recuperar les avaluacions pendents. Aquest examen està separat per 
avaluacions, de manera que permeti a l’alumne recuperar les parts suspeses. En el cas que un alumne 
tingui tot el curs suspès, realitzarà un únic examen (no tres) que englobarà continguts de tot el curs. 
 
Els alumnes que tinguin totes les avaluacions aprovades no necessiten presentar-se a aquest examen 
final de juny . La nota final de juny serà la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions. Es 
tindrà en compte en l’arrodoniment els aspectes ja comentats anteriorment . Si algun alumne desitja pujar 
la nota final de juny pot fer-ho ,havent-ho comunicat prèviament a la professora. En cap cas la realització 
d’aquest examen suposarà abaixar-li la nota que ja tenia un alumne (basada en el  treball constant de tot 
un curs). 
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Convocatòria extraordinària 
 
A finals de juny( 28 i 29 de juny) hi haurà una convocatòria extraordinària. En aquesta convocatòria 
s’avaluarà a l’alumne de tots els continguts de la matèria impartida durant el curs, en cas de no l’hagi 
superat al llarg d’aquest. La qualificació de la recuperació extraordinària serà la què obtingui l’alumne, 
aproximant-la a un número enter. Per fer aquesta aproximació es tindrà en compte el treball i esforç de 
l’alumne al llarg del curs, així com la realització dels deures i treball diari. 
  
   
Matèries pendents de cursos anteriors 
   
Als alumnes que cursin segon curs de batxillerat amb alguna matèria pendent de primer, se’ls proposarà 
des del departament un pla de treball on constin tots els continguts detallats i les activitats recomanades. 
Es programaran  tres moments per verificar la recuperació de les dificultats que van motivar la qualificació 
negativa.  S’informarà a l’alumne a principi de curs dels continguts que entraran en cadascuna de les tres 
activitats d’avaluació. La qualificació final s’obtindrà fent una mitjana ponderada dels resultats de  les tres 
activitats d’avaluació (40% les dues primeres i 20 % la tercera) L’avaluació i qualificació de les matèries 
pendents de primer curs es verificarà abans de l’avaluació final ordinària del segon curs. 
   
 
 
 
 


