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1. OBJECTIUS
L'ensenyament de la Física i Química en aquest curs tindrà com finalitat el desenvolupament de
les següents capacitats:
1. Comprendre i utilitzar les estratègies i els conceptes bàsics de les ciències de la naturalesa
per interpretar els fenòmens naturals, així com per analitzar i valorar les repercussions de
desenvolupaments tecnocientífics i les seves aplicacions.
2. Aplicar, en la resolució de problemes, estratègies coherents amb els procediments de les
ciències, tals 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, gràfiques, taules i expressions matemàtiques elementals, així com
comunicar a 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 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 permetin fer front als riscos de la societat actual en aspectes relacionats amb
l'alimentació, el consum ,i les drogodependències.
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 entorn de problemes locals i globals a els que 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 naturalesa, així com les seves
aportacions al pensament humà al llarg de la història, apreciant els grans debats per superar els
dogmatismes i les revolucions científiques que han marcat l'evolució cultural de la humanitat i les seves
condicions de vida.

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES
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BLOC 1:
L’ACTIVITAT CIENTÍFICA
Continguts:
Temps: al llarg de tot el curs, en totes les unitats
La recerca 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.
Projecte d’investigació.

Unitat 1:

ESTRUCTURA ATÒMICA I TAULA PERIÒDICA

Continguts:
L’àtom:
-Teoria atòmica de Dalton
-Partícules subatòmiques
-Nombre atòmic i nombre de massa (màssic). Els isòtops
Els models atòmics:
-Thomson
-Rutherford
-Bohr
-Actual (mecanoquàntic): Configuracions electròniques
Estructura de la taula periòdica. Relació entre aquesta i la configuració electrònica dels elements
Propietats periòdiques i relació de les propietats dels elements i la posició en la taula periòdica

Unitat 2:

L’ENLLAÇ QUÍMIC

Continguts:
Unions entre partícules: enllaços i forces intermoleculars
Regla de l’octet
Enllaç iònic. Índex de coordinació
Enllaç covalent:
- Tipus de substàncies covalents: Moleculars i atòmiques (xarxes cristal·lines)
- Estructures de Lewis
Enllaç metàl·lic
Unions intermoleculars
Relació entre les propietats de les substàncies i el tipus d’enllaç que presenten: Projecte de investigació
al laboratori.
Unitat 3:

NOMENCLATURA INORGÀNICA

Continguts:
Els nombres d’oxidació
Compostos binaris
Hidròxids
Oxoàcids
Oxosals

Unitat 4:
QUÍMICA DEL CARBONI
Continguts:
La singularitat del carboni. Tipus d’enllaços
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Formes al·lotròpiques del carboni.
Tipus de fórmules en la Química orgànica
Els hidrocarburs
Grups funcionals: alcohols, aldehids, cetones, àcids carboxílics, èsters i amines
Compostos orgànics d’interès

Unitat 5:
LES REACCIONS QUÍMIQUES
Continguts:
Què són les reaccions i com esdevenen: teoria de les col·lisions i del complex activat
Factors que influeixen en la velocitat de reacció:
-Concentració de reactius
-Temperatura
- Grau de divisió (en el cas dels sòlids)
-Ús de catalitzadors
Llei de conservació de la massa( llei de Lavoisier)
Hipòtesi d’Avogadro (aplicable als gasos)
La unitat per La magnitud “Quantitat de substància”: EL MOL
Equacions químiques:
-El seu significat
-Ajustatge
-Càlculs basats en equacions químiques (càlculs estequiomètrics)
Classificació de les reaccions químiques
Reaccions d’àcids-base.El pH
Valoració àcid-base
Reaccions de combustió
Transferència d’energia en les reaccions químiques. Interpretació d’una equació termoquímica.
Reaccions endotèrmiques i exotèrmiques.
La indústria química. Estudi d’alguns processos industrials:
- Síntesi de l’amoníac
-Síntesi de l’àcid sulfúric
Impacte mediambiental de la indústria química
Realització d’algunes reaccions químiques al laboratori.

Unitat 6:

EL MOVIMENT (CINEMÀTICA)

Continguts:
1ª part: 7h
El moviment:
-Sistema de referència
-Posició
-Trajectòria
-Desplaçament i distància recorreguda
Velocitat (mitjana i instantània)
Acceleració (mitjana i instantània)
2ª part:8h
Moviment rectilini uniformement accelerat
Moviment circular uniforme. Components intrínseques de l’acceleració: acceleració tangencial i normal
Simulació dels diferents moviments amb applets
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LES FORCES

Continguts:
Les forces. Suma i descomposició de forces
Llei de gravitació universal, i les seves manifestacions
Lleis de Newton: interpretació de fenòmens naturals.
Diferents tipus de forces: Pes, força Normal, fregament,tensió,força elàstica
Simulació de la descomposició de forces en un pla inclinat.
Pressió
Pressió en líquids: principis de la HIDROSTÀTICA
-principi fonamental
-principi de Pascal
-principi d’Arquímedes
Pressió en els gasos: PRESSIÓ ATMOSFÈRICA
Comprovació experimental, o utilitzant aplicacions virtuals interactives,de la relació entre pressió
hidrostàtica i profunditat.

Unitat 8:

L’ENERGIA

Temps: 12h
Continguts:
Què és l’energia
Energia potencial, cinètica i mecànica
Conservació de l’energia mecànica
Formes d’intercanvi de l’energia: Treball i Calor
Potència
Temperatura i calor
Efectes de la calor:
-Variació de la temperatura
-Canvis d’estat
-Dilatacions
Màquines tèrmiques. Rendiment

PRIMERA AVALUACIÓ: unitats 1, 2 i 3
SEGONA AVALUACIÓ: unitats 4 , 5 i 6 (1ª part)
TERCERA AVALUACIÓ: unitats 6 (2º part), 7 i 8

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ
Bloc 1:l’ACTIVITAT CIENTÍFICA
1. Reconèixer que la recerca en ciència és una labor 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 realitzar 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. Realitzar i interpretar representacions gràfiques de processos físics o químics a partir de taules de
dades i de les lleis o principis involucrats.
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8. Elaborar i defensar un projecte de recerca, aplicant les TIC.
Bloc 2: LA MATÈRIA
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 en 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 en la Taula periòdica.
5. Justificar les propietats d'una substància a partir de la naturalesa del seu enllaç químic.
6. Anomenar i formular compostos 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 compostos 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.
10. Reconèixer els grups funcionals presents en molècules d'especial interès.
Bloc 3:ELS CANVIS
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 té lloc.
2. Raonar com s'altera la velocitat d'una reacció en modificar algun dels factors que influeixen sobre la
mateixa, utilitzant el model cinètico-molecular 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. Realitzar càlculs estequiomètrics amb reactius purs suposant un rendiment complet de la reacció,
partint de l'ajust de l'equació química corresponent.
6. Identificar àcids i bases, conèixer el seu comportament químic i mesurar la seva fortalesa utilitzant
indicadors i el pH-metre digital.
7. Realitzar experiències de laboratori en les quals tinguin lloc reaccions de síntesis, combustió i
neutralització, interpretant els fenòmens observats.
8. Valorar la importància de les reaccions de síntesis, 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
1. Justificar el caràcter relatiu del moviment i la necessitat d'un sistema de referència i de vectors per
descriure-ho adequadament, aplicant l'anterior a la representació de diferents tipus de desplaçament.
2. Distingir els conceptes de velocitat mitjana i velocitat instantània justificant 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 gràfiques 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.
6. Reconèixer el paper de les forces com a causa dels canvis en la velocitat dels cossos i representarles vectorialment.
7. Utilitzar el principi fonamental de la Dinàmica en la resolució de problemes en els quals intervenen
diverses forces.
8. Aplicar les lleis de Newton per 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.
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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 solament 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 les expressions matemàtiques dels mateixos.
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.
Bloc 5:L’ENERGIA
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 fregament, i el principi general de
conservació de l'energia quan existeix dissipació de la mateixa deguda al fregament.
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, expressant els resultats
en unitats del Sistema Internacional, així com unes altres d'ús comú.
4. Relacionar qualitativa i quantitativament la calor amb els efectes que produeix en els 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 en les màquines tèrmiques, i el repte tecnològic que suposa la millora
del rendiment d'aquestes per a la recerca, la innovació i l'empresa.

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
La qualificació de l’avaluació resultarà de fer la mitjana ponderada del següents aspectes: Actituds (un
20 % de la nota) i Coneixements (un 80 % de la nota).
En la qualificació de les actituds es tindran en compte els següents ítems:
-

Portar el material a classe.
Comportament a classe (respecte, participació, saber escoltar,...)
Presentació dels apunts.
Rendiment (esforç, constància) i puntualitat en l’entrega de treballs.

I com a ítem del nostre departament:
-

Treball al laboratori: saber treballar en grup, tenir cura del material,respectar les normes d’ús
i seguretat, i comportar-se en els desplaçaments.
Aquest ítem es valorarà sempre que es puguin dur a terme pràctiques al laboratori.

en aquests indicadors posarem una puntuació unificada amb els valors següents : 1/ 0,5/ 0 .
AL FINAL ES FARÀ UNA MITJANA DE TOTS ELS INDICADORS ( 5 en total, o 4 en cas que no s’hagi
anat al laboratori).
En la nota de Coneixements es tindran en compte els resultats de les diverses activitats avaluades
realitzades pels alumnes, on hi ha continguts tant de tipus conceptual com procedimental.
Dins d’aquesta nota de coneixements, el 70 % de la nota correspondrà a la mitjana aritmètica dels
exàmens realitzats pels alumnes durant l’avaluació(un examen per cada unitat didàctica). El 30 %
restant sortirà de la mitjana aritmètica de les qualificacions d’altres activitats, com per exemple:
-Activitats recollides (fetes a l’aula o a casa).
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-Controls sobre la matèria que s’ha treballar recentment, o sobre algun aspecte concret
treballat a l’aula.
- Informes de laboratori.
- Informes de pràctiques virtuals si es demanen (fetes amb ordinador).
- Treballs de recerca o d’ampliació.
S’exigirà una presentació acurada els exàmens i treballs, així com una ortografia correcta, de manera que
una presentació inadequada farà baixar un màxim de mig punt la part procedimental de l’examen, i un
nombre excessiu de faltes també pot suposar la mateixa penalització (mig punt).
En l’arrodoniment de la qualificació de l’avaluació es tindran en compte aspectes com l’atenció i interès
a l’aula, el comportament ,i el grau d’esforç desenvolupat per l’alumne.
*avaluació de les pràctiques de laboratori en cas que es puguin dur a terme:
-Interpretar correctament les dades mesurades, i les observacions i conclusions d’allò que s’ha
experimentat. Es valorarà en l’Informe de pràctiques.

5.ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ
Recuperació d’avaluacions pendents
En cas que un alumne no hagi aprovat l’avaluació, tindrà la opció de recuperar-la. Es programarà
un examen a començament de la següent avaluació on entraran els continguts de tota l’avaluació. Aquesta
prova la realitzaran aquells alumnes que tinguin l’avaluació suspesa. La nota que li quedarà a un alumne
que recupera l’avaluació, serà la que tregui a l’examen (sempre i quan l’alumne presenti les feines no fetes
durant el transcurs de l’avaluació, si és el cas) . En cas que no les presenti, encara que la nota de l’examen
de recuperació sigui superior a 5, la qualificació serà de 5.
Proves finals
Al juny es farà la prova de recuperació de la tercera avaluació, en cas que la tingui suspesa. La
nota de la convocatòria ordinària vindrà donada per la mitjana aritmètica de les qualificacions de les tres
avaluacions. Si aquesta qualificació és igual o superior a 5, l’alumne tindrà l’assignatura aprovada.
Convocatòria extraordinària
A principis de juliol( 4 i 5) hi haurà una convocatòria extraordinària. En aquesta convocatòria, s’avaluarà
a l’alumne de tots els continguts mínims de la matèria impartida durant el curs, en cas de no l’hagi superat
al llarg d’aquest. A més, l’alumne haurà de lliurar les tasques o activitats que li pugui demanar el
professor, que seran entregades el mateix dia de l’examen, i tindran un pes del 20% sobre la nota final.
La prova tindrà un pes del 80 % restant. La qualificació de la recuperació extraordinària no superarà el
5.
Matèries pendents de cursos anteriors
Donat que aquesta assignatura pertany a l’últim curs de la ESO, no té sentit parlar de la manera de
recuperar-la en el curs posterior.
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