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1. OBJECTIUS
El Batxillerat té com a finalitat proporcionar a l'alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana,
coneixements i habilitats que els permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa
amb responsabilitat i competència.
L'ensenyament de la Física i química en el batxillerat tindrà com finalitat contribuir al desenvolupament
de les següents capacitats:
1. Conèixer els conceptes, lleis, teories i models més importants i generals de la física i la
química, així com les estratègies utilitzades en la seva construcció, amb la fi de tenir una visió
global del desenvolupament d'aquestes branques de la ciència i del seu paper social, d'obtenir
una formació científica bàsica i de generar interès per a poder desenvolupar estudis posteriors
més específics.
2. Comprendre vivencialment la importància de la Física i la Química per abordar nombroses
situacions quotidianes, així com per participar, com a ciutadans i ciutadanes i, en el seu cas,
futurs científics i científiques, en la necessària presa de decisions fonamentades en torn a
problemes locals i globals als quals s'enfronta la humanitat i contribuir a construir un futur
sostenible, participant en la conservació, protecció i millora del mig natural i social.
3. Utilitzar, amb autonomia creixent, estratègies d’investigació pròpies de les ciències
(plantejament de problemes, formulació d'hipòtesis fonamentades; recerca d'informació;
elaboració d'estratègies de resolució i de dissenys experimentals; realització de experiments en
condicions controlades i reproduïbles, anàlisis de resultats, etc.) relacionant els coneixements
apresos amb altres ja coneguts i considerant la seva contribució a la construcció de cossos
coherents de coneixements i a la seva progressiva interconnexió.
4. Familiaritzar-se amb la terminologia científica per a poder utilitzar-la de manera habitual per
expressar-se en el àmbit científic, així com per poder explicar expressions científiques del
llenguatge quotidià i relacionar l'experiència diària amb la científica.
5. Utilitzar de manera habitual les tecnologies de la informació i la comunicació, per realitzar
simulacions, tractar dades i extreure i utilitzar informació de diferents fonts, avaluar el seu
contingut i adoptar decisions.
6. Familiaritzar-se amb el disseny i realització d'experiments físics i químics, utilitzant la
tecnologia adequada per a un funcionament correcte, amb una atenció particular a les normes
de seguretat de les instal•lacions.
7. Reconèixer el caràcter temptatiu i creatiu del treball científic, com activitat en permanent procés
de construcció, analitzant i comparant hipòtesis i teories contraposades a fi de desenvolupar un
pensament crític, així com valorar les aportacions dels grans debats científics al
desenvolupament del pensament humà.
8. Apreciar la dimensió cultural de la física i la química per a la formació integral de les persones,
així com saber valorar les seves repercussions a la societat i en el medi ambient, contribuint a la
presa de decisions que propiciïn l' impuls de desenvolupaments científics, subjectes als límits de
la biosfera, que responguin a necessitats humanes i contribueixin a fer front als greus problemes
que hipotequen el seu futur.
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9.Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents històrics
i els principals factors de la seva evolució.
10.Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats bàsiques
pròpies de la modalitat triada.
11.Comprendre els elements i procediments fonamentals de la recerca 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 afermar la sensibilitat el respecte cap al medi ambient.
12.Afermar l'esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat,iniciativa, treball en equip,
confiança en un mateix i sentit crític.
13. Afermar actituds de respecte i prevenció en l'àmbit de la seguretat vial.

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES

UNITAT 1:

LA MATÈRIA I LES SEVES PROPIETATS

Continguts:
La matèria: elements (químics), compostos(químics), mescles.
Com quantificar la matèria: El mol.
Les dissolucions:
-Què són
-Concentració: percentatge en massa, percentatge en volum,

molaritat,molalitat, fracció molar, g/l.
-Preparació de dissolucions:
- a partir d’un solut sòlid i
- a partir d’una altra solució més concentrada

-Propietats col·ligatives de les dissolucions:
Pressió osmòtica,
disminució de la pressió del vapor,
augment ebullioscopi i
descens crioscòpic.
Mètodes d’anàlisi de substàncies: espectroscòpia i espectrometria
Preparació al laboratori de dos solucions,i maneig dels estrisde laboratori :
-a partir d’un solut sòlid
- a partir d’una solució més concentrada

UNITAT 2:

LLEIS FONAMENTALS DE LA QUÍMICA
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Continguts:
Lleis clàssiques de les reaccions químiques:
-Conservació de la massa(Lavoisier)
-Proporcions definides( Proust)
-Proporcions múltiples (Dalton)
Teoria atòmica de Dalton
Estat gasós:
-Llei de Boyle.
-Llei de Charles.
-Llei de Gay-Lussac.
-llei d’Avogadro.
-Equació d’estat dels gasos ideals .Deducció de la llei completa.

Interpretació de les lleis dels gasos ideals :TEORIA CINÈTICO-MOLECULAR dels
gasos.Gasos reals.
Mescles de gasos:Llei de Dalton de les PRESSIONS PARCIALS
Determinació de la massa molecular d’un gas, i de la seva fórmula empírica i Molecular

UNITAT 3:

FORMULACIÓ DE LA QUÍMICA INORGÀNICA i ORGÀNICA

Continguts:
Inorgànica:
Introducció: Tipus de fórmules
Nombres d’oxidació dels elements químics
Ions
Compostos binaris
Hidròxids
Oxoàcids
Sals
Orgànica:
Formes al·lotròpiques del carboni
Enllaços en l’àtom de carboni.
Formulació i nomenclatura IUPAC dels compostos del carboni(Hidrocarburs ,
compostos oxigenats i nitrogenats).
Isomeria estructural.

UNITAT 4:

REACCIONS QUÍMIQUES

Continguts:
Concepte de reacció química.
Equacions químiques. Mètodes d’ajustatge.
Alguns tipus de reaccions químiques.
Càlculs estequiomètrics:
amb masses
amb gasos
en dissolució
Concepte de reactiu limitant i reactiu en excés
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Reactius impurs (puresa d’una mostra)
Rendiment d’una reacció
La industria química. Estudi dels processos industrials en la siderúrgia.
Combustibles fòssils(carboni, gas natural, petroli) i reaccions de combustió.
Conseqüències mediambientals de les combustions.
Realització al laboratori de diferents tipus de reaccions.

UNITAT 5:

TRANSFORMACIONS ENERGÈTIQUES I ESPONTANEÏTAT DE LES R.Q.

Continguts:
Termodinàmica. Energia interna
La calor (una forma d’intercanvi d’energia). Equivalent mecànic de el calor
Treball (una altra forma d’intercanvi d’energia)
Primer principi de termodinàmica
Entalpia. Equacions termoquímiques
Càlcul de l’entalpia de la reacció: a partir de :
-llei de Hess
-Entalpies de formació
-entalpes d’enllaç
Segon i tercer principi de la termodinàmica. Entropia. Factors que intervenen en l'espontaneïtat
d'un procés. Energia de Gibbs

UNITAT 6:

CINEMÀTICA

Continguts:
1ª part:
Sistemes de referència inercials i no inercials. Principi de relativitat de Galileu.
Magnituds físiques en Cinemàtica: vector posició, vector desplaçament, vector velocitat,
distància recorreguda, vector acceleració.
Components intrínseques de l’acceleració.
Moviment rectilini.
Moviment rectilini uniforme.
Moviment rectilini uniformement accelerat.
2ª part:
Moviments compostos:
-igual direcció
-direccions perpendiculars :
Tots dos uniformes
Un uniforme i un altre uniformement accelerat
Moviment circular: uniforme i uniformement accelerat.
Determinació experimental de la g.
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DINÀMICA

Continguts:
Forces. Introducció.
Les forces i els cossos elàstics: Llei de Hooke.
Resultant: Suma (composició )de forces concurrents .
Moment d’una força (mov. de rotació).
Condicions d’Equilibri.
Llei de gravitació universal (Newton). La força PES.
Les tres lleis de la DINÀMICA (Newton):
1ª. llei d’inèrcia,
2ª. Llei fonamental ,
3ª.Llei d’acció- reacció
Forces Normals, de Fricció,Tensions.
Quantitat de moviment(moment lineal ) i teorema de l’impuls.
- Quan actuen forces externes.
-Quan no actuen forces externes: Teorema de la CONSERVACIÓ DE LA
QUANTITAT DE MOVIMENT
Dinàmica del moviment circular :
-Dinàmica del mov circular (força centrípeta)
-Rotació de cossos: MOMENT ANGULAR. Conservació del moment angular
- Lleis de Kepler
-Moviment de planetes i satèl•lits
Interacció electrostàtica(llei de Coulomb).

UNITAT 8:

TREBALL,ENERGIA I MHS

Continguts:
L’energia i les seves formes. Fonts d’energia.
Treball (mecànic). Treball resultant. Interpretació gràfica del treball.
Energia cinètica. Teorema de les forces vives ( Teorema de l’energia cinètica).
Forces conservatives. Energia potencial.
Conservació i degradació de l’energia.
Potencial i diferència de potencial elèctrics.
MOVIMENT HARMÒNIC SIMPLE:
Oscil·lacions harmòniques.
Cinemàtica del moviment harmònic simple.
Dinàmica del moviment harmònic simple.
Energia cinètica i potencial del moviment harmònic simple.
Estudi del moviment del pèndol simple.Determinació experimental de l’acceleració de la
gravetat, a partir d’un pèndol simple.

Els continguts anteriors es distribuiran de la següent manera en cada avaluació:
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-1ª avaluació: Unitats 1 ,2 ,3
-2ª avaluació: Unitats 4, 5, 6(1ª part)
-3ª avaluació: Unitats 6 (2ª part) ,7 , 8
3. CRITERIS D’AVALUACIÓ
Els criteris d’avaluació, separats per blocs de continguts són:
Bloc 1: L’activitat científica
1.1. Reconèixer i utilitzar les estratègies bàsiques de l'activitat científica com:plantejar problemes,
formular hipòtesis, proposar models, elaborar estratègies de resolució de problemes i dissenys
experimentals i anàlisis dels resultats.
1.2. Conèixer, utilitzar i aplicar les tecnologies de la Informació i la Comunicació en l'estudi dels fenòmens
físics i químics.
Bloc2: Aspectes quantitatius de la Química
2.1. Conèixer la teoria atòmica de Dalton així com les lleis bàsiques associades al seu establiment.
2.2 Utilitzar l'equació d'estat dels gasos ideals per establir relacions entre la pressió, volum i la
temperatura.
2.3. Aplicar l'equació dels gasos ideals per calcular masses moleculars i determinar
formules moleculars.
2.4. Realitzar els càlculs necessaris per a la preparació de dissolucions d'una concentració donada i
expressar-la en qualsevol de les formes establertes.
2.5. Explicar la variació de les propietats col·ligatives entre una dissolució i el dissolvent pur.
2.6. Utilitzar les dades obtingudes mitjançant tècniques espectromètriques per calcular masses
atòmiques.
2.7. Reconèixer la importància de les tècniques espectroscòpiques que permeten l'anàlisi de substàncies
i les seves aplicacions per a la detecció de les mateixes en quantitats molt petites de mostres.
Bloc 3: Reaccions químiques
3.1. Formular i nomenar correctament les substàncies que intervenen en una reacció
química donada.
3.2. Interpretar les reaccions químiques i resoldre problemes en els quals intervinguin
reactius limitants , reactius impurs i el rendiment dels quals no sigui complet.
3.3 Identificar les reaccions químiques implicades en l'obtenció de diferents
compostos inorgànics relacionats amb processos industrials.
3.4. Conèixer els processos bàsics de la siderúrgia així com les aplicacions dels productes resultants.
3.5. Valorar la importància de la recerca científica en el desenvolupament de nous materials amb
aplicacions que millorin la qualitat de vida.
Bloc 4: Transformacions energètiques i espontaneïtat de les R.Q.
4.1. 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.
4.2. Reconèixer la unitat de la calor en el Sistema Internacional i el seu equivalent
mecànic.
4.3. Interpretar equacions termoquímiques i distingir entre reaccions endotèrmiques i
exotèrmiques.
4.4. Conèixer les possibles formes de calcular l'entalpia d'una reacció química.
4.5. Donar resposta a qüestions conceptuals senzilles sobre el segon principi de la termodinàmica en
relació als processos espontanis.
4.6. Predir, de forma qualitativa i quantitativa, l'espontaneïtat d'un procés químic en determinades
condicions a partir de l'energia de Gibbs.
4.7. Distingir els processos reversibles i irreversibles i la seva relació amb l'entropia i el
segon principi de la termodinàmica.
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4.8. Analitzar la influència de les reaccions de combustió a nivell social, industrial i
mediambiental i les seves aplicacions.
Bloc 5: Química del carboni
5.1.Reconèixer hidrocarburs saturats i insaturats i aromàtics relacionant-los amb
compostos d'interès biològic i industrial.
5.2.Identificar compostos orgànics que continguin funcions oxigenades i nitrogenades.
5.3.Representar els diferents tipus d'isomeria.
5.4.Explicar els fonaments químics relacionats amb la indústria del petroli i del
gas natural.
5.5.Diferenciar les diferents estructures que presenta el carboni en el grafit, diamant, grafè , fullerè i
nanotubs relacionant-ho amb les seves aplicacions.
5.6.Valorar el paper de la química del carboni en les nostres vides i reconèixer la necessitat d'adoptar
actituds i mesures mediambientalment sostenibles.
Bloc 6: Cinemàtica
6.1. Distingir entre sistemes de referència inercials i no inercials.
6.2. Representar gràficament les magnituds vectorials que descriuen el moviment en un sistema de
referència adequat.
6.3. Reconèixer les equacions dels moviments rectilini i circular i aplicar-les a
situacions concretes.
6.4. Interpretar representacions gràfiques dels moviments rectilini i circular.
6.5. Determinar velocitats i acceleracions instantànies a partir de l'expressió del
vector de posició en funció del temps.
6.6 Descriure el moviment circular uniformement accelerat i expressar l'acceleració en funció de les seves
components intrínseques.
6.7. Relacionar en un moviment circular les magnituds angulars amb les lineals.
6.8. Identificar el moviment no circular d'un mòbil en un plànol com la composició de
dos moviments unidimensionals rectilini uniforme (MRU) i/o rectilini uniformement
accelerat (M.R.U.A.).
6.9. Conèixer el significat físic dels paràmetres que descriuen el moviment harmònic simple (M.A.S) i
associar-ho al moviment d'un cos que oscil•li.
Bloc 7: Dinàmica
7.1. Identificar totes les forces que actuen
sobre un cos.
7.2. Resoldre situacions des d'un punt de vista dinàmic que involucren plànols
inclinats i /o politges.
7.3. Reconèixer les forces elàstiques en situacions quotidianes i descriure els seus efectes.
7.4. Aplicar el principi de conservació del moment lineal a sistemes de dos cossos i
predir el moviment dels mateixos a partir de les condicions inicials.
7.5. Justificar la necessitat que existeixin forces perquè es produeixi un moviment
circular.
7.6. Contextualitzar les lleis de Kepler en l'estudi del moviment planetari.
7.7 Associar el moviment orbital amb l'actuació de forces centrals i la
conservació del moment angular.
7.8. Determinar i aplicar la llei de Gravitació Universal a l'estimació del pes dels cossos i a la interacció
entre cossos celestes tenint en compte el seu caràcter vectorial.
7.9. Conèixer la llei de Coulomb i caracteritzar la interacció entre dues càrregues elèctriques puntuals.
7.10. Valorar les diferències i semblances entre la interacció elèctrica i gravitatòria.
Bloc 8: Energia
8.1. Establir la llei de conservació de l'energia mecànica i aplicar-la a la resolució de casos pràctics.
8.2. Reconèixer sistemes conservatius com aquells pels quals és possible associar
una energia potencial i representar la relació entre treball i energia.
8.3. Conèixer les transformacions energètiques que tenen lloc en un oscil·lador
harmònic.
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8. 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. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
QUALIFICACIÓ DE L’AVALUACIÓ:
Es valorarà el grau de consecució dels criteris d’avaluació establerts per cadascuna de les tres
avaluacions, mitjançant una nota numèrica entera entre 0 i 10, considerant l’avaluació aprovada a partir
de 5.
La qualificació numèrica de l’avaluació s’obtindrà de la següent manera:
•El 80 % s’obté de la mitjana aritmètica de tots els exàmens(activitats avaluatives de tota la unitat
didàctica) realitzats al llarg de l’avaluació.
•El 20 % prové de la mitjana aritmètica d’altres activitats com controls , pràctiques , treballs i altres tipus
d’activitats, siguin individuals o realitzades en grup.
- Es considera control a una pregunta curta, de tipus teòric o pràctic d’algun contingut treballat a classe
recentment. Poden realitzar-se amb o sense previ avís.
- Es considera examen a una prova realitzada al final de cada unitat didàctica, i que globalitza el contingut
d’aquesta. El contingut dels exàmens serà de tipus pràctic i teòric, i es realitzen amb previ avís.
- En els problemes de Física o Química es demanarà i es puntuarà el plantejament teòric, així com
l’explicació del procediment de resolució. Els errors d’unitats poden baixar fins a un 25 % la nota de
l’exercici, si l’error és important. Els errors de càlcul es consideren lleus i normalment es penalitzaran
amb un 10 % o 15 % de la nota.
-Una mala presentació, 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.
- En qualsevol activitat avaluable es valorarà tant el contingut com que estigui ben expressat, que les
idees estiguin ben relacionades i coherentment exposades.
-Si un alumne presenta suficients indicis d’haver copiat o de tenir intenció de fer-ho tindrà un 0 en aquella
activitat.
La qualificació de cada avaluació que aparegui al butlletí es farà per arrodoniment matemàtic(excepte
per qualificacions entre 4 i 5), encara que es guardarà el resultat obtingut per l’alumne (amb els seus
decimals) alhora de fer la mitjana del curs.
La qualificació de l’avaluació ordinària(final) es farà fent la mitjana aritmètica de les qualificacions (amb
els decimals) obtinguts per l’alumne en les tres avaluacions. Aquesta nota s’arrodonirà a un número enter
, però a l’alça.

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ
Recuperació d’avaluacions pendents
En acabar la primera i segona avaluació es realitzarà un examen de recuperació per dites avaluacions.
Els alumnes que havien estat qualificats negativament, recuperaran l’avaluació si obtenen una
qualificació igual o superior a 5. Aquesta qualificació obtinguda (aproximada matemàticament) serà la
que es farà constar al butlletí, però s’utilitzarà la qualificació amb els seus decimals per fer mitjana amb
les altres avaluacions.
Els alumnes que han aprovat l’avaluació poden presentar-se a l’activitat de recuperació per millorar els
seus resultats. Si la qualificació d’aquesta prova és inferior a la ja obtinguda durant l`avaluació, no es
baixarà la nota.
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Proves finals
Quan s’hagi acabat la tercera avaluació, just abans de la finalització del període lectiu, es realitzaran els
exàmens de juny, que permetran als alumnes recuperar un màxim de dues avaluacions suspeses. En
cas de tenir les tres avaluacions suspeses l’alumne no té la possibilitat de realitzar aquest examen de
juny, i haurà de fer ús de la convocatòria extraordinària.

Convocatòria extraordinària
Els dies 4 i 5 de juliol 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, amb el posterior
arrodoniment matemàtic.
Matèries pendents de cursos anteriors
Per als alumnes que passin a segon amb l’assignatura pendent se’ls proposarà un pla de treball des
del departament on constin tots els continguts detallats i les activitats recomanades.
Es programaran tres proves parcials, i s’informarà a l’alumne a principi de curs dels continguts que entrin
en cadascuna de les proves.
La qualificació de l’assignatura provindrà de la mitjana ponderada dels tres parcials, i quedarà superada
si és igual o superior a 5.
L’avaluació i qualificació de les matèries pendents de primer curs es verificarà abans de l’avaluació final
ordinària de segon curs.
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