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1-Organització del departament.

1.1.-Composició.

Els membres del Departament de Física i Química al curs 2013/2014 són:

Maria Paz Terrasa Sagrera. Llicenciada en Ciències Secció Químiques.

Pilar Aguiló Piña. Llicenciada en Ciències Secció Químiques.

El Departament de Física i Química portarà a terme les activitats d'organitzar i desenvolupar 

l'ensenyament de les matèries següents:

L'assignatura de Ciències Naturals de segon de la ESO a un grup d'aquest nivell en anglès.

Els continguts corresponents a l'àrea de Física i Química de l'assignatura"Ciències Naturals"de 3r 

d'ESO  a tres grups de 3r d'ESO.

L'assignatura"Física i Química"de 4rt d'E.S.O. a dos grups d'alumnes d'aquest nivell, un en català i 

l'altre en anglès.

L'assignatura"Física i Química"de 1r de Batxillerat a un grup d'alumnes d'aquest nivell.

L'assignatura de “Tècniques experimentals” a un grup d'alumnes de primer de batxillerat

L'assignatura de “Ciències per al món contemporani” a un grup d'alumnes de primer de batxillerat

L'assignatura"Física"de 2n de Batxillerat a un grup d'alumnes d'aquest nivell.

L'assignatura"Química” de 2n de Batxillerat a un grup d'alumnes d'aquest nivell.

 

Les professores responsables d'aquestes matèries són:

Maria Paz Terrasa: Un grup de ciències de la naturalesa de 2n de la ESO D en anglès. Tres grups 

de Física i Química a tercer d'ESO, dos en català i un en anglès. Un grup de Física i Química  4t de 

la ESO en anglès. Un grup de Ciències per al món contemporani de primer de batxillerat B i un 

grup de química de 2n de batxillerat.

Pilar Aguiló Piña:  Un grup de Física i Química de  4t de la ESO en català, un grup de Física i 

Química de primer de Batxillerat  A en català, un grup de tècniques experimentals de 1r  A de 

batxillerat ,un grup de Física de segon  A de Batxillerat . A més és la Cap del Departament, la Tutora 

de primer A de batxillerat , la Coordinadora dels mitjans audiovisuals del centre i membre del 

Consell Escolar.
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1.2.-Reunió de Departament

Els membres del Departament es reuniran cada dilluns des de les 08:00 fins les 08:55 h . No es 

descarta convocar reunions extraordinàries del Departament per qüestions puntuals al llarg del curs.

1.3.-Competències dels membres del Departament

El Departament, dins de l'exercici de les seves competències així com estan recollides al Reglament 

Orgànic dels Instituts d'Educació Secundària (R.D. 929/1993 de 18 de juny), realitzarà de forma 

preferent les següents tasques:

Preparació d'experiències de laboratori.

Preparació i correcció de les proves i exercicis de recuperació d'alumnes amb assignatures 

impartides pel departament pendents de cursos anteriors.

Formular propostes a la Comissió de Coordinació Pedagògica. per a l'elaboració dels projectes 

curriculars d'etapa, dins del pla d'actuació anual que defineixi la pròpia Comissió.

Preparació de material curricular i didàctic auxiliar, programació i seguiment d'adaptacions 

curriculars en coordinació amb el Departament d'Orientació del Centre, seguiment de bibliografia 

relacionada amb la docència de la Física i la Química, Tecnologies de la Informació i Informàtica i 

participació en activitats extraescolars interdepartamentals, d'acord amb la programació del 

Departament d'Activitats Extraescolars del Centre.

El seguiment de la programació queda reflectit en el quadern del professor on s'especifica la 

programació d'aula. Aquest és un bon punt de partida per a introduir modificacions en la 

programació general de cara al curs vinent.

L'activitat del Departament serà coordinada pel Cap de Departament, les funcions del qual seran 

dutes a terme aquest curs per Pilar Aguiló Piña.

Sempre que sigui possible, les membres del departament assistiran a les reunions que convoquen els 

coordinadors de les proves PAU a la UIB.
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2,- CIÈNCIES DE LA NATURALESA DE PRIMER CICLE DE LA ESO

2.1 Objectius generals

1.-Utilitzar els coneixements sobre els elements físics, químics, biològics i geològics per gaudir del 
medi natural, i en el seu cas, participar en les iniciatives encaminades a conservar-lo i millorar-lo.
2.-Aplicar el mètode científic en la resolució de situacions problemàtiques plantejades a l'entorn 
observable  i  si  és  possible,  amb  un  suport  matemàtic  senzill  amb  les  variables  necessàries 
conegudes.
3.-Reconèixer la  necessitat  d'energia  i  el  procés  d'emmagatzemament,  transport,  transformació i 
degradació de l'energia.
4.-Reconèixer els trets característics dels grans grups taxonòmics d'éssers vius i reconèixer també 
els beneficis que se'n deriven del millor coneixement de l'entorn biològic.
5.-Ser  capaços  d'observar  i  interpretar  amb  correcció  i  rigor  les  observacions  experimentals 
realitzades.
6.-Valorar  la  importància  de  la  formació  científica  de  les  persones  que  més  han  contribuït  al 
desenvolupament de la Ciència al llarg de la Història, així com, reconèixer el caràcter provisional de 
les respostes de la Ciència als problemes en cada moment històric.
7.-Comprendre  missatges  científics  senzills,  procedents  de  revistes  de  divulgació  i  llibres  de 
consulta i incorporar al vocabulari habitual nous termes científics per expressar missatges científics 
usant el llenguatge escrit i oral.
8.-Reconèixer la importància dels avenços científics en la millora de les condicions socials i de la  
qualitat de vida.
9.-Fomentar  hàbits  d'higiene  i  salut  corporal  i  adoptar  una  actitud  crítica  i  un  comportament 
responsable enfront de pràctiques contràries a la higiene i a la salut.
10.-Fomentar l'adopció d'hàbits d'adquisició d'informació i contrastar les informacions rebudes amb 
la pròpia experiència abans d'extreure conclusions.
11.-Conèixer  l'àmbit  físic  on  es  desenvolupen  les  activitats  d'observació,  presa  de  dades  i 
experimentació  i  que  l'alumne  tengui  consciència  sobre  els  possibles  perills  deguts  a  descuits, 
desordre o improvisació.

2.2.- Distribució temporal Sequenciació continguts per PRIMER DE LA ESO

SEQÜENCIACIÓ 

Primer trimestre

Tema 1: L’Univers i el Sistema Solar
Temporalització: 9 hores.

Tema 2: La Terra i la Lluna  
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Temporalització: 9 hores.

Tema 3: L’atmosfera
Temporalització: 10 hores.

Tema 4: La hidrosfera
Temporalització: 10 hores.

Segon trimestre

Tema 5: L’escorça terrestre
Temporalització: 9 hores.

Tema 6: La Terra, un planeta viu
Temporalització: 9 hores.

Tema 7: La diversitat dels éssers vius
Temporalització: 9 hores.

Tema 8: El regne vegetal
Temporalització: 9 hores.

Tercer trimestre

Tema 9: El regne animal (I). Els invertebrats
Temporalització: 9 hores.

Tema 10: El regne animal (II). Els vertebrats
Temporalització: 9 hores.

Tema 11: El medi natural a les Illes Balears
Temporalització: 8 hores.

Tema 12: La matèria i els materials
Temporalització: 9hores.

 
Tema 13: La matèria: volum, massa i densitat
Temporalització: 9 hores.

Nombre total d'hores: 118

2.3.-Continguts PRIMER DE LA ESO
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Tema 1.-L’univers i el Sistema Solar

a)Conceptes:
1.1.-L’Univers.
1.2.-Els estels.
1.3.-Els planetes del Sistema Solar.
1.4.-Altres components del Sistema Solar.

b)Procediments:
1.-Maneig de les mesures utilitzades en astronomia per calcular les distàncies en l'Univers.
2.-Interpretació i elaboració d'esquemes sobre l'evolució de les estrelles.
3.-Recompte i identificació d'estrelles i constel·lacions.
4.-Realització de models del Sistema Solar a escala.
6.-Reconeixement de la influència del clima sobre l'arquitectura tradicional.
7.-Interpretació de dades i elaboració de conclusions sobre la importància dels viatges espacials.
8.-Realització d’exercicis per refermar coneixements.
9.-Investigació bibliogràfica sobre les possibles conseqüències de l’impacte d’un cometa o d’un 
asteroide sobre la Terra.
10.-Elaboració de biografies senzilles sobre algun dels personatges que van destacar en el món de 
l’astronomia
11.-Lectura de textos relacionats amb la recerca d’astres menors.

c)Actituds:
1.-Presa de consciència de la situació i la grandària de la Terra en relació amb la resta de l'Univers.
2.-Reconeixement del paper exercit per la carrera espacial per al descobriment de l'Univers.
3.-Anàlisi crítica de la disposició dels edificis en relació amb el clima. 
4.-Valoració de la importància de la dinàmica del Sistema Solar sobre la vida diària.
5.-Valoració del treball científic que en l’àrea de l’astronomia es realitza a les Illes Balears.
6.-Reconeixement de la importància dels programes de localització i seguiment d’astres menors.
7.-Respecte i reconeixement de la feina feta pels científics al llarg de la història.
8.-Reconeixement de les Balears com a una comunitat autònoma on ha existit i existeix actualment 
una inquietud per la investigació científica.

Tema 2.-La Terra i la Lluna

a)Conceptes:
2.1.-La Terra, un planeta del Sistema Solar. 
2.2.-Com és el nostre planeta.
2.3.-El satèl·lit de la Terra: la Lluna.
2.4.-Efectes de la Lluna sobre la Terra.

b)Procediments:
1.- Simulació dels eclipsis de Sol i de Lluna.
2.-  Simulació  dels  moviments  de rotació  i  translació  terrestre  i  de  la  seva influència  sobre les 
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estacions.
3.-Fer dibuixos de la Terra amb les seves capes.
4.-Observar mapes de la superfície de la Lluna.
5.-Simulació de les fases de la Lluna.
6.-Lectura de textos relacionats amb el tema.

c)Actituds:
1.-Presa de consciència de la relació de la Terra amb la Lluna.
2.-Reconeixement del paper exercit per la Lluna sobre la Terra.
3.-Valoració de la importància del coneixement de l’estructura de la Terra. 
4.-Valoració del treball científic que en l’àrea de l’astronomia es realitza a les Illes Balears.
5.-Respecte i reconeixement de la feina feta pels científics al llarg de la història.

Tema 3.-L’atmosfera

a)Conceptes:
3.1.-Parts de l’atmosfera.
3.2.-L’aire i els seus components. 
3.3.-La contaminació de l’aire.
3.4.-Contaminació, medi ambient i salut.
3.5.-L’atmosfera i el temps.
3.6.-Els fenòmens atmosfèrics.

b)Procediments:
1.-Interpretar, descriure, a partir de dibuixos, i fer valoracions sobre el paper exercit per cadascun 

dels diferents components atmosfèrics.
2.-Interpretació de textos, fotografia o esquemes que representen l'efecte hivernacle, el forat d'ozó o 

els efectes de la contaminació de l'aire.
3.-Maneig de tècniques i instruments adequats per calcular els principals paràmetres atmosfèrics.
4.-Càlcul de la temperatura d'una localitat en funció de la seva altitud.
5.-Aplicació dels coneixements sobre la pressió atmosfèrica al traçat d'isòbares, a la determinació 
de borrasques i anticiclons, a la direcció en què bufa el vent i a les previsions meteorològiques.
6.-Fabricació d'un núvol.
7.-Observació i interpretació dels diferents mapes del temps.
8.-Maneig i interpretació de gràfics de dades referides a les temperatures mitjanes i la quantitat de 
precipitacions en relació amb el clima d'una localitat (climogrames).
9.-Resolució d’exercicis i qüestions de consolidació i reflexió.
10.-Investigació i relació de les principals fonts de contaminació atmosfèrica de les Illes Balears.
11.-En petits grups, anàlisi i debat d’algunes mesures per reduir el trànsit a les ciutats.
12.-En petits grups, anàlisi i debat d’algunes mesures per reduir les emissions de CO2.

c)Actituds:
1.-Reconeixement de la importància de l'atmosfera per a la vida en la Terra.
2.-Presa de consciència  sobre la necessitat  d'adoptar  mesures personals que evitin  l'augment  de 
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l'efecte hivernacle, el forat d'ozó o la contaminació a les grans ciutats.
3.-Valoració de la contribució d'una atmosfera neta en la qualitat de vida.
4.-Valoració de la investigació per al desenvolupament de les anomenades energies netes.
5.-Solidaritat i responsabilitat envers els problemes mediambientals derivats del trànsit.
6.-Rebuig de les activitats que produeixen renous excessius,

Tema 4.-La hidrosfera

a)Conceptes:
4.1.-L’aigua al nostre planeta.
4.2.-Propietats de l'aigua. 
4.3.-El cicle de l’aigua.
4.4.-L’aigua potable. 
4.5.-L’escassetat de l’aigua.

b)Procediments:
1.-Valoració crítica de les propietats de l'aigua i la seva incidència en la vida sobre la Terra.
2.-Comparació de l'existència d'aigua en els distints cossos celests i el nostre planeta.
3.-Anàlisi i classificació de diferents tipus d'aigües utilitzades per al consum humà. 
4.-Interpretació d'esquemes sobre el cicle de l'aigua.
5.-Descripció de les causes naturals o artificials de les variacions del nivell freàtic d'un   aqüífer  
superficial o subterrani.

6.-Deducció  dels  avantatges  i  els  inconvenients  dels  embassaments  a  partir  de  l'observació  de 
dibuixos comparatius.
7.-Resolució d’exercicis i qüestions per aclarir i consolidar conceptes.
8.-Lectura i anàlisi de notícies sobre problemes mediambientals relacionats amb l’aigua.
9.-En petits grups, debat i recerca de solucions per minimitzar el problema de la manca    d’aigua a 
les Illes Balears.

c)Actituds:
1.-Valoració de la importància del cicle de l'aigua com a font de recursos hídrics i energètics.
2.-Reconeixement i valoració dels avantatges i els inconvenients de l'explotació humana dels llits 
fluvials i de les aigües subterrànies. 
3.-Presa de consciència de l'aigua que consumim i foment d'actituds que n’eviten el malbaratament.
4.-Valoració de l’aigua com a un bé escàs i conscienciació sobre la necessitat de millorar la gestió 
de l’aigua, tant a les Illes Balears com a d’altres àmbits geogràfics de major extensió.
5.-Rebuig envers les solucions que impliquin un greu impacte ambiental.
6.-Valoració del model de desenvolupament sostenible.

Tema 5.-L’escorça terrestre
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a)Conceptes:

5.1.-L’escorça terrestre.
5.2.-Els minerals (I).
5.3.-Els minerals (II).
5.4.-Les roques (I).
5.5.-Les roques (II).

b)Procediments:
1.-Interpretació d'esquemes sobre l'estructura de la Terra o sobre el cicle de les roques.
2.-Identificació i classificació, de les roques més freqüents en l'entorn.
3.- Identificació i classificació de minerals i observació de les seves propietats.
4.-Realitzar experiències senzilles sobre la constitució de roques de diferents tipus. 
5.-Localitzar en un mapa de la Comunitat les zones on podem trobar els tres tipus de roques.
6.-Realització d'esquemes sobre l'ús dels elements geoquímics més abundants en l’escorça terrestre.
7.-Breu informe sobre els materials emprats en la construcció dels edificis emblemàtics de les Illes 
Balears.
7.-Anàlisi i discussió en petis grups sobre els beneficis i prejudicis que originen les pedreres.

c)Actituds:
1.-Valoració de la importància dels minerals i de les roques per a la vida diària.
2.-Rebuig  d'actituds  que  impliquen  desaprofitament  i  adopció  de  mesures  que  fomenten  el 
compliment de la regla de les tres erres.
3.-Valoració de l’ús de tècniques i materials tradicionals en la construcció.
4.-Reconeixement de la necessitat d’explotar les matèries primeres d’origen mineral d’una manera 
sostenible
5.-Valoració de la investigació científico-tècnica per a una millor gestió dels recursos naturals de les 
Illes Balears.
6.-Responsabilitat i solidaritat en l’ús dels contenidors per a la recollida selectiva de recursos

Tema 6.- La Terra, un planeta viu
a)Conceptes:

6.1.-Un escenari per a la vida. 
6.2.-La composició química dels éssers vius.
6.3.-La unitat dels éssers vius.
6.4.-Organització i funcions dels éssers vius. 

b)Procediments:
1.-Extracció d'informació sobre els virus a partir d'un text, determinant si són o no éssers vius.
2.-Descripció dels bacteris a partir d'un dibuix.
3.-Comparació entre distints tipus de cèl·lules i síntesi de diferències i semblances.
4.-Detecció i correcció d'errors continguts en una sèrie de frases.
5.-Observació de cèl·lules al microscopi.

c)Actituds:
1.-Valoració de la importància que té conèixer les funcions bàsiques de la vida
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2.-Presa de consciència sobre la necessitat de conèixer l’estructura de la cèl·lula. 
3.-Respecte cap a totes les formes de vida.
4.-Reconeixement de la diversitat de molècules i elements que ens constitueixen.

Tema 7.-La diversitat dels éssers vius

a) Conceptes:
7.1.-Evolució i diversitat.

7.2.-La classificació dels éssers vius.

7.3.-Les moneres.

7.4.-Els bacteris i l’ésser humà.
7.5.-Els protoctists.
7.6.-Els fongs i els líquens.

b)Procediments:
1.-Recerca d'informació sobre malalties produïdes per virus, bacteris i protozous.
2.-Identificació d'organismes pluricel·lulars a partir de fotografies i dibuixos.
3.-Preparació d'una infusió i observació d'alguns protists.
4.-Comparació entre distints tipus de fongs i els líquens, definint-ne el paper en la naturalesa.
5.-Observació directa d'un bolet i extracció de les espores que conté. 
6.-Síntesi de les característiques dels cinc regnes seleccionant exemples concrets.
7.-Resolució d’exercicis de reflexió i consolidació de coneixements.
8.-Confecció de murals il·lustratius sobre la biodiversitat.
9.-Investigació bibliogràfica sobre alguns endemismes vegetals i animals de les Illes Balears.
10.-Elecció de criteris de classificació aplicats a casos concrets de la vida diària.
11.-Elaboració i interpretació de diagrames de classificació.

c)Actituds:
1.-Valoració de la importància que té la classificació en la vida diària i en la ciència.
2.-Presa de consciència sobre el paper que exerceixen els microorganismes, les algues i els fongs en 
la naturalesa i en la vida de les persones.
3.-Conscienciació  sobre  la  necessitat  d'anar  al  metge  quan  es  pateix  una  malaltia  i  sobre  les 
conseqüències negatives de l'automedicació.
4.-Respecte cap a totes les formes de vida.
5.-Reconeixement de la biodiversitat com a un valor endèmic del nostre patrimoni que és necessari 
preservar.
6.-Respecte i valoració de la flora i fauna endèmica de les illes.
7.-Rebuig de les activitats humanes que atempten contra la biodiversitat.

Tema 8.-El regne vegetal
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a)Conceptes:
8.1.-Els vegetals.
8.2.-Grups de vegetals. Molses i falgueres.
8.3.-Les plantes amb llavors. Gimnospermes.
8.4.- Les plantes amb llavors. Angiospermes.

b)Procediments:
1.-Identificació dels distints tipus d'arrels i de tiges mitjançant dibuixos i fotografies.
2.-Classificació de distints tipus de fulles.
3.-Completar un quadre-resum que servesqui per comparar l'arrel amb la tija i les fulles. 
4.-Elaborar una enquesta per estudiar les al·lèrgies primaverals.
5.-Recerca de les diferències que existeixen entre molses i falgueres.
6.-Comparació,  a  partir  de  dos  dibuixos  de  plantes,  de  les  diferències  existents  entre 
monocotiledònies i dicotiledònies.
7.-Identificar les parts d'una flor.
8.-Reconeixement de la part comestible d'una llista de plantes conegudes.
9.-Maneig de clau per a la classificació dels arbres de l'entorn, segons les seves fulles.

c)Actituds:
1.-Reconeixement  de  la  importància  dels  vegetals  com la  primera  anella  imprescindible  per  a 
l'existència de la vida.
2.-Valoració  dels  vegetals  com a  recurs  d'interès  alimentari,  econòmic industrial  i  estètic  per  a 
l'home.
3.-Foment  del  respecte  per  la  naturalesa  en  general,  i  per  les  plantes  en  particular,  i 
desenvolupament d'actituds de rebuig davant de les possibles agressions que puguin sofrir.
4.-Sensibilització davant de les tales abusives que es produeixen en el nostre país que repercuteixen 
en tot l'ecosistema inclosa la qualitat de vida de les localitats pròximes.

Tema 9.-El regne animal (I). Els invertebrats

a)Conceptes:
9.1.-Els invertebrats més senzills.
9.2.-Nematodes, anèl·lids i mol·luscs.
9.3.-Equinoderms.
9.4.-Artròpodes (I): característiques.
9.5.-Artròpodes (II): aràcnids, miriàpodes i crustacis.
9.6.-Artròpodes (III): insectes.

b)Procediments:
1.-Descripció, a partir de dibuixos, de l'aspecte extern i l'estructura interna d'alguns invertebrats, 
com els caragols, els llagostins i els crancs de riu.

2.-Relació entre el mode de vida dels animals i la seva estructura, com en el cas de la tènia o del  
cranc. 
3.-Comparació entre distints tipus d'invertebrats, determinant-ne els traços comuns i les diferències: 
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esponges i celenterats, tènies i cucs intestinals, eriçons i estrelles de mar, aranyes i escorpins, ostres 
i llagostins, crancs i aranyes, etc.
4.-Extracció d'informació a partir de textos i aplicació dels conceptes estudiats.
5.-Relació entre el mode de vida dels cucs paràsits i les malalties que provoquen a les persones, 
com també deducció de mesures preventives.
6.-Classificació dels mariscos en els respectius grups zoològics relacionant la seva estructura amb la 
part comestible de l'animal.
7.-Relació entre el mode de vida de les cucs de terra i els beneficis que reporten a l'agricultura.
8.-Síntesi d'informació en forma de taules.
9.-Descripció de la metamorfosi del llagostí a partir de dibuixos seqüenciats.
10.-Identificació i classificació d'alguns invertebrats a partir de dibuixos i fotografies.
11.-Extracció i classificació de les peces bucals del cranc.
12.-Classificació d'insectes amb claus.
13.-Observació i estudi de les restes d’alguns mol·luscs bivalves de la Mediterrània.
14.-Observació amb lupa binocular de closques de foraminífers.

c)Actituds:

1.-Respecte pel món animal a través del seu coneixement.
2.-Valoració de la riquesa biològica que representen els invertebrats, com a conseqüència de la seva 
abundància i diversitat de formes.
3.-Foment d'hàbits de vida saludables en relació amb malalties produïdes per animals.
4.-Valoració de la importància dels animals en la vida dels éssers humans a través de les seves 
utilitats.
5.-Reconeixement de la importància de preservar l’ecosistema litoral.
6.-Rebuig de les activitats que fan malbé el litoral i la recol·lecció d’animals vius.
7.-Valoració i respecte pel treball realitzat pels naturalistes de les nostres illes.

Tema 10.-El regne animal (II). Els vertebrats

a)Conceptes:

10.1.-Els peixos
10.2.-Els amfibis.
10.3.-Els rèptils.
10.4.-Les aus.
10.5.-Els mamífers.

b)Procediments:

1.-Aplicació de la informació del text a la classificació d'alguns animals en vertebrats i invertebrats,  
deduint els avantatges que els reporten als primers el seu esquelet i el seu sistema nerviós.
2.-Identificació  de  les  parts  del  cos  de  distints  peixos  i  classificació  en  els  respectius  grups 
mitjançant l'observació de les seves característiques.
3.-Relació entre el  mode de vida dels vertebrats i  la seva estructura, per exemple,  l'aparició de 
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brànquies en els aquàtics i pulmons en aquells que respiren aire.
4.-Descripció d'estructures internes a partir de dibuixos.
5.-Comparació entre distints grups de vertebrats establint semblances i diferències: peixos i amfibis, 
amfibis i rèptils, dragons i serp, aus i rèptils, i taurons i dofins.
6.-Descripció de la metamorfosi de la granota a partir de dibuixos seqüencials.
7.-Relació entre la distribució geogràfica dels vertebrats i la possibilitat de mantenir la temperatura 
interna.
8.-Interpretació i comparació dels esquemes circulatoris dels vertebrats relacionant-los amb el tipus 
d'aparell respiratori que presenten.
9.-Relació entre les característiques dels distints tipus de plomes i l'ús que els ha donat la humanitat.
10.-Identificació de distints vertebrats a partir de fotografies, classificant-los en els respectius grups 
mitjançant l'observació de les seves característiques.
11.-Identificació de les característiques específiques dels éssers humans per les quals se’ns inclou 
en el grup dels vertebrats mamífers.

c)Actituds:
1.-Valoració de la importància dels vertebrats en la vida de les persones considerant-ne les múltiples 
utilitats.
2.-Foment del respecte per aquests animals a través del seu coneixement.
3.-Interès pel coneixement d'aspectes relacionats amb la vida dels animals.
4.-Presa de consciència del greu problema que representa la pèrdua d'espècies animals fomentant 
actituds conservacionistes.
5.-Reconeixement  de la  necessitat  de  preservar  el  medi  ambient  per  tal  d’evitar  la  desaparició 
d’espècies endèmiques.
6.-Reconeixement de les espècies autòctones com a valor patrimonial que s’ha de preservar.
7.-Respecte i interès pels éssers vius que van poblar les illes abans que els humans.
8.-Valoració de la tasca científica desenvolupada per alguns investigadors per al coneixement de la 
història natural de les Illes Balears.

Tema 11.- El medi natural a les illes Balears

a)Conceptes:
11.1.-El firmament a les Balears. La contaminació atmosfèrica.
11.2.-L’aigua a les illes Balears i els problemes que l’afecten.
11.3.-Les roques i els minerals a les illes Balears.
11.4.-Biodiversitat a les illes Balears: la flora i la fauna.
11.5.-La contaminació del medi balear. El problema dels residus.

b)Procediments:
1.-Aprendre  a  usar  un  planisferi  i  investigar  sobre  els  noms  tradicionals  de  determinades 
constel·lacions.
2.-Fer un mapa dels torrents de Mallorca.
3.-Estudiar mostres de les roques més freqüents de les Balears.
4.-Estudiar  mostres  dels  arbres  i  de  les  plantes  arbustives  més  característiques  de  les  nostres 

MD020205-0 18/161



garrigues.
5.-Veure algun documental sobre la fauna balear.

c)Actituds:
1.-Valorar  els  noms  populars  mallorquins  de  les  constel·lacions  i  dels  estels  com a  patrimoni 
cultural que és.
2.-Valorar la importància de l’aigua potable per a una illa mediterrània com la nostra.
3.-Reconèixer la importància de la biodiversitat balear i de la flora i fauna endèmica.
4.- Reconèixer la importància de mantenir el nostre medi sense contaminants.

Tema 12.-La matèria

a)Conceptes:
12.1.-Els estats de la matèria i les seves propietats.
12.2.-Els canvis d’estat. 
12.3.-Els àtoms i les molècules.
12.4.-Substàncies pures i mescles.
12.5.-Els materials.
12.6.-Materials de gran interès.

b)Procediments:
1.-Utilització d'estratègies de resolució de qüestions i problemes bàsics de canvis d’unitats. 
2.- Identificació de les mescles més importants que es manegen en la vida diària.
3.-Diferenciació pràctica entre substàncies pures i mescles.
4.-Diferenciar a la pràctica elements i compostos.
5.-Representació  mitjançant  models  de  les  substàncies  químiques  més  importants,  ja  siguin 

elements o compostos.
6.-Anàlisi de les diferents característiques dels possibles estats de la matèria.

c)Actituds:
1.-Reconeixement de la universalitat del concepte de matèria.
2.-Reconeixement de com les teories científiques tracten d'explicar els fenòmens que ocorrin al 
nostre voltant.
3.-Valoració de la gran importància que ha tengut per a la Ciència el descobriment del caràcter 

discontinu (àtoms i molècules) de la matèria.
4.-Reconeixement de la necessitat d'establir en certes situacions convenis que ens permetin treballar 

amb major universalitat.
5.-Fomentar el rigor en les mesures de les magnituds.

Tema 13.-La matèria: volum, massa i densitat

13.1.-La mesura. Magnituds i unitats.
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13.2.-La massa.
13.3.-La longitud i la superfície.
13.4.-El volum.
13.5.-La densitat.

b)Procediments:
1.-Resoldre problemes de concentracions.
2.-Utilitzar diferents instruments de mesura.
3.-Calcular densitats de diferents objectes.
4.-Practicar canvis d’unitats de les diferents magnituds.

c)Actituds:
1.-Acceptació de la provisionalitat de les explicacions del coneixement científic, com també la seva 

dependència directa de l'observació i de l'experimentació.
2.-Valorar la importància que suposa saber manejar els conceptes bàsics de la Ciència.
3.-Prendre consciència de com és la matèria del objectes quotidians que ens envolten.
4.-Valorar la importància de saber fer càlculs senzills de volum, densitat, superfície per a la nostra 
vida quotidiana.

2.4-Continguts mínims exigibles per a l’avaluació positiva PRIMER DE LA ESO

1.-Conèixer l'estructura de l'Univers i la composició del  Sistema Solar.
2.- Tenir coneixement les conseqüències dels moviments de rotació i traslació de la Terra.
3.-Conèixer quina és l'estructura de la Terra, saber diferenciar roca de mineral i conèixer les roques 
més freqüents del nostre planeta.
4.-Conèixer les característiques de l'aire i com es produeixen els diversos fenòmens atmosfèrics.
5.-Conèixer la composició de l'aigua, les seves propietats relacionades amb els seus usos quotidians, 
el seu caràcter dissolvent,  reconèixer la seva presència habitual en els tres estats i comprendre el 
cicle de l’aigua.
6,- Conèixer els diferents tipus de roques i les seves característiques.
7,- Conèixer la utilització correcta del terme cèl·lula com a unitat bàsica en la Biologia.
8.-Descriure les característiques i funcions vitals dels éssers vius.
9.-Reconèixer els cinc regnes.
10,-  Conèixer  els  diferents  grups  vegetals  amb  les  seves  característiques  i  saber  posar  algun 
exemple de cada un.
11.-Conèixer les característiques animals i cada un dels principals grups d'invertebrats sabent posar 
exemples de cada un.
12.-Conèixer les característiques dels vertebrats i els principals grups de vertebrats amb exemples 
de cada un.
13.-Classificar materials diversos del nostre entorn segons el seu estat físic o estat d’agrupació de la 
matèria i  donar exemples.
14.-Relacionar cada un dels materials d'una llista amb cada una de les propietats dels materials 
d'una altra llista.
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15.-Identificar  i  anomenar  els  canvis  d'estat  (per  exemple,  a  partir  de  completar  un  esquema 
proposat incomplet).
16.- Diferenciar una substància pura d'una mescla.
17.-Fer  un resum d'un text  científic  senzill  com,  per  exemple,  els  textos  en els  quals  hi  ha la 
informació del llibre.

2.5.- Distribució temporal SEQÜENCIACIÓ PER 2n CURS D’ESO

Primer trimestre
Tema 1: La nutrició de les plantes.
Temporalització: 8 hores.
Tema 2: La nutrició dels animals.
Temporalització: 8 hores.
Tema 3: La reproducció de les plantes.
Temporalització: 9 hores.
Tema 4: La reproducció dels animals
Temporalització: 8 hores.
Segon trimestre
Tema 5: Relació, coordinació i adaptació en animals i plantes.
Temporalització: 8 hores.
Tema 6: El medi ambient natural. Els ecosistemes a les Illes.
Temporalització: 9 hores.
Tema 7: L’energia interna de la Terra.
Temporalització: 9 hores.
Tema 8: L’energia: obtenció i consum.
Temporalització: 9 hores.
Tercer trimestre
Tema 9: Els moviments
Temporalització: 9 hores
Tema 10: Les forces
Temporalització: 9 hores.
Tema 11: Calor i temperatura
Temporalització: 9 hores.
Tema 12: Ones. La llum i el so
Temporalització: 9 hores.
Nombre total d'hores: 105

2.6.- Continguts de segon d’ESO

Tema 1: La nutrició de les plantes

a)Conceptes:
1.1.-Les necessitats de les plantes.
1.2.-El transport de substàncies per la planta.
1.3.-Les fulles són la fàbrica de les plantes.
1.4.-Fotosíntesi i respiració.
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b)Procediments:
1.-Disseny d'alguna experiència senzilla per posar de manifest alguns dels fenòmens relacionats
amb la fotosíntesi, com la detecció dels pigments vegetals, l'obtenció d'oxigen i
l'emmagatzematge de midó a les fulles.
2.-Resoldre les qüestions del tema del llibre.
3.-Fer un esquema general del funcionament d’una planta.
4.-Realització de disseccions d'òrgans vegetals (flors, llavors, etc.) que permetin estudiar i
entendre millor la fisiologia d'aquests òrgans.
5.-Observar preparacions microscòpiques de diferents parts d’una planta.

c)Actituds:
1.-Prendre consciència de la importància de la fotosíntesi per a la Biosfera.
2.-Adonar-se de la complexitat del funcionament d’un vegetal.
3.-Prendre consciència del paper de les plantes en la nostra vida.
4.-Valorar la diversitat de substàncies que aprofitem de les plantes.

Tema 2: La nutrició dels animals

a)Conceptes:
2.1.-L’alimentació i la digestió en els animals.
2.2.-El transport entre les cèl·lules.
2.3.-La respiració.
2.4.-L’eliminació dels residus de les cèl·lules.

b)Procediments:
1.-Fer activitats de paper i llapis per treballar els conceptes d’aquest tema.
2.-Observació de murals sobre els diferents aparells encarregats de la nutrició animal.
3.-Veure algun DVD sobre algun apartat d’aquest tema.
4.-Fer un esquema general de les funcions de nutrició dels animals.

c)Actituds:
1.-Valorar la vida dels animals com a part essencial de la Biosfera.
2.-Prendre consciència de la diversitat de formes de nutrició entre ela animals.
3.-Prendre consciència que cal evitar sofriments innecessaris als animals.

Tema 3: La reproducció de les plantes

a)Conceptes:
3.1.-La reproducció, una característica dels éssers vius.
3.2.-La reproducció asexual de les plantes.
3.3.- La reproducció sexual de les plantes.
3.4.-Pol·linització i fecundació.
3.5.-Formació de les llavors i dels fruits.

b)Procediments:
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1.-Observar amb l’ajuda de la lupa binocular una flor i les seves diferents parts.
2.-Fer germinar una llavor.
3.-Observar diferents tipus de fruits i llavors i les diferents maneres de dispersió.
4.-Observar la germinació de grans de pol·len.
5.-Observar el desenvolupament de tiges i arrels d’un moniato.

c)Actituds:
1.-Valorar la importància dels vegetals en la vida dels humans.
2.-Valorar l’aport dels vegetals en la nostra alimentació.
3.-Valorar la importància dels insectes en la pervivència dels vegetals.

Tema 4: La reproducció dels animals

a)Conceptes:
4.1.-La reproducció asexual en els animals.
4.2.-La reproducció sexual dels animals.
4.3.-La reproducció dels mamífers.

b)Procediments:
1.-Veure algun documental sobre el tema.
2.-Observació de fotos relacionades amb el tema usant el canó i ordinador.
3.-Fer les activitats del llibre de text.
4.-Observació de murals sobre la reproducció de mamífers.

c)Actituds:
1.-Respectar la vida dels animals.
2.-Valorar la importància de la perpetuació de l’espècie.
3.- Prendre consciència de la diversitat de formes de reproducció entre ela animals.

Tema 5: Relació, coordinació i adaptació en animals i plantes

a)Conceptes:
5.1.-La funció de relació en els animals.
5.2.-Els òrgans dels sentits s’adapten.
5.3.-Els sistemes de coordinació: els sistemes nerviós i endocrí.
5.4.-La resposta de les plantes.

b)Procediments:
1.-Fer proves amb els nostres sentits.
2.-Analitzar textos escrits sobre el tema.
3.-Fer proves de sensibilitat animal com les que proposa el llibre.

c)Actituds:
1.-Prendre consciència de la diferent sensibilitat que hi ha entre plantes i animals.
2.-Adonar-se de la complexitat del nostre sistema nerviós.
3.-Prendre consciència que cal evitar sofriments innecessaris als animals.
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4.-Valorar la gran complexitat de la funció de relació dels animals respecte els vegetals.
Tema 6: El medi ambient. Els ecosistemes a les illes

a)Conceptes:
6.1.-El medi ambient natural.
6.2.-Els factors abiòtics.
6.3.- Els factors biòtics.
6.4.-Relacions tròfiques en els ecosistemes.
6.5.-Principals ecosistemes terrestres a les Illes.
6.6.-Principals ecosistemes aquàtics a les Illes.
6.7.-Els espais naturals protegits a les Illes.

b)Procediments:
1.-Fer exercicis sobre exemples de xarxes tròfiques de diferents ecosistemes.
2.-Elaboració d’un informe (en suport gràfic, audiovisual o informàtic) sobre un ecosistema de
les illes Balears.
3.-Situar damunt d’un mapa els principals alzinars de les Balears.
4.-Cercar a Internet imatges que il·lustrin les relacions interespecífiques i interespecífiques.

c)Actituds:

1.-Valoració de la importància dels vegetals en el manteniment de les cadenes tròfiques i de la
vida.
2.-Presa de consciència de la importància que tenen, en els ecosistemes i en nosaltres mateixos,
els organismes sapròfits, paràsits i simbionts.
3.-Prendre consciència de la importància que té el conèixer l'estructura d’un ecosistema per
entendre i respectar l'organització dels éssers vius.
4.-Valoració de la feina dels ecòlegs i els gestors ambientals.
5.-Rebuig cap a les actituds humanes que provoquen alteracions greus o irreversibles en els
ecosistemes.
6.-Rebuig cap a la introducció d’espècies noves dins un ecosistema i valoració de les seves
repercussions.

Tema 7: L’energia interna de la Terra.

a)Conceptes:
7.1.-Manifestacions de l’energia interna.
7.2.-Els volcans.
7.3.-Els terratrèmols.
7.4.-Les roques magmàtiques.
7.5.-les roques metamòrfiques.
7.6.-Manifestacions de la geodinàmica interna al relleu terrestre.
7.7-La geologia de les Illes Balears.

b)Procediments:
1.-Visualització de vídeo, o per mitjà d'esquemes i de fotografies, del moviment de les plaques
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tectòniques.
2.-Realització habitual de les qüestions del tema.
3.-Elaboració de mapes on es situï els volcans principals de la Terra i les zones d’alta sismicitat.
4.-Observació de diferents tipus de roques.
5.-Elaboració d’un esquema dels diferents tipus de roques i de les seves característiques.
6.-Elaboració de mapes on es situï les plaques litosfèriques.

c)Actituds:
1.-Prendre consciència que la Terra està en continu canvi.
2.-Ser conscient de les zones de risc terrestres.
3.-Valorar que els combustibles fòssils són uns recursos naturals no renovables.
4.-Valoració de l'estalvi energètic i del seu consum racional.
5.-Valoració d'altres fonts d'energia renovables com a fonts alternatives.
6.-Actitud solidària davant els efectes destructors dels volcans i terratrèmols.
7.-Valoració de la feina dels geòlegs en la prevenció de riscos geològics i en especial en la
previsió d’erupcions volcàniques i terratrèmols.

Tema 8: L’energia: obtenció i consum

a)Conceptes:
8.1.-Necessitat d’energia.
8.2.-Fonts d’energia no renovables.
8.3.-Inconvenients de les energies no renovables.
8.4.-Fonts d’energia renovables.
8.5.-El consum d’energia.

b)Procediments:
1.-Fer experiments senzills de transformació d’energies.
2.-Fer un resum les energies no renovables i de les conseqüències ambientals pel seu ús.
3.-Fer una llista de fets de la nostra vida quotidiana que conduesquin a l’estalvi energètic.
4.-Fer un resum les energies renovables
5.- Resoldre qüestions sobre els diferents tipus d’energies.

c)Actituds:
1.-Valoració de l'estalvi energètic i del seu consum racional.
2.-Valoració d'altres fonts d'energia renovables com a fonts alternatives.
3.-Reconèixer que l’ús de certes energies pot ser negatiu pel medi ambient.
4.-Valorar com està de lligada la nostra vida quotidiana a l’ús de l’energia.

Tema 9: Els moviments

a)Conceptes:
9.1.-El moviment
9.2.-Moviments amb velocitat constant
9.3.-Moviment rectilini uniformement accelerat
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9.4.-Representació del moviment

b)Procediments:
1.-Realització de càlculs senzills d'un moviment rectilini uniforme.
2.-Representació gràfica de dos conjunts de dades obtingudes experimentalment i obtenció de la
llei matemàtica.
3.-Interpretació de gràfics relacionats amb la velocitat, espai, temps i acceleració

c)Actituds:
1.-Comprensió dels conceptes de trajectòria, de posició, de desplaçament i de velocitat.
2.-Tendència a interrogar-se sobre els fenòmens físics del nostre entorn.
3.-Curiositat per observar activament el món físic que ens envolta.
4.-Valoració del treball experimental com a eina de treball, no com a joc.
Tema 10: Les forces

a)Conceptes:
10.1.-Les forces
10.2.-Massa i pes. Atracció gravitatòria.
10.3.-Forces en la vida quotidiana. Equilibri.
10.4.-Força i pressió
10.5.-Empenyiment i flotació en els líquids.
10.6.-Treball i energia. Màquines.

b)Procediments:
1.-Manipulació i utilització de dinamòmetres.
2.-Fer models que serveixin per veure la deformació dels objectes.
3.-Resoldre problemes de forces.
4.-Fer pràctiques de pes de diferents cossos i aprendre a usar les unitats adequades.

c)Actituds:
1.-Ser capaç de percebre la diferència que hi ha entre pes i massa.
2.-Tendència a interrogar-se sobre els fenòmens físics del nostre entorn.
3.-Curiositat per observar activament el món físic que ens envolta.
4.-Valoració del treball experimental com a eina de treball, no com a joc.

Tema 11: Calor i temperatura

a)Conceptes:
11.1.-La calor: energia en trànsit.
11.2.-Calor i temperatura.
11.3.-Efectes de la calor sobre els cossos (I).
11.4.-Efectes de la calor sobre els cossos (II).
11.5.-Efectes de la calor sobre els cossos (III).
11.6.-Propagació de la calor.
11.7.-Materials conductors i aïllants de la calor.
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b)Procediments:
1.-Planificació d'una experiència senzilla per comprovar la conducció de la calor, o la dilatació i
contracció dels materials
2.-Observació i posterior descripció de fenòmens senzills referents a l'acció de la calor sobre els
cossos.
3.-Manipulació i utilització de termòmetres.
4.-Resoldre problemes de treball i d’energia cinètica i potencial.

c)Actituds:
1.-Valorar la importància d’entendre què és calor i diferenciar-ho de temperatura.
2.-Tendència a interrogar-se sobre els fenòmens físics del nostre entorn.
3.-Curiositat per observar activament el món físic que ens envolta.
4.-Rebuig de les explicacions supersticioses o poc científiques de les observacions de l'entorn
físic.

Tema 12: Ones. La llum i el so

a)Conceptes:
12.1.-Les ones.
12.2.- Naturalesa de la llum.
12.3.-Llum, ombra i penombra.
12.4.-Reflexió i refracció de la llum
12.5.-La llum i els colors
12.6.-El so.
12.7.-La reflexió del so.

b)Procediments:
1.- Planificació d'una experiència senzilla per comprovar la transmissió del so.
2.-Observació i posterior descripció de fenòmens senzills relacionats amb el so i la llum.
3.-Fer problemes senzills de càlculs sobre la velocitat de la llum.
4.-Caracterització del so i de la llum com a fenomen que transmet energia.
5-Fer problemes senzills de càlculs sobre la velocitat del so.
6.-Construir una cambra obscura.

c)Actituds:
1.-Valoració de la importància dels fenòmens ondulatoris en la civilització actual.
2.-Interrogar-se sobre com es transmet el so i la importància que té en la nostra vida el món
sensorial.
3-Ser sensible a la contaminació acústica i lumínica.
4.-Comprendre la importància del coneixement de les lents i miralls per formar aparells de
precisió d’observació.

2.7.- Continguts mínims exigibles per una avaluació positiva SEGON CURS DE LA ESO

1.-Explicar les funcions de nutrició, relació i reproducció dels éssers vius.
2.-Explicar què és un ecosistema , biocenosi, biòtop, piràmide tròfica, i les relacions dins una
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mateixa espècie i entre espècies.
3.-Conèixer les característiques dels principals ecosistemes, coneixement dels ecosistemes de
les Illes Balears.
4.-Reconèixer les diverses formes d'energia, les seves transformacions i efectes.
5.-Aplicar la relació entre energia i moviment amb l'estudi de trajectòria, posició i
desplaçament.
6.-Conèixer i aplicar el concepte de velocitat en exercicis senzills sobre moviment rectilini i
uniforme.
7.-Reconeixement dels elements d'una força i dels seus efectes. Llei de Hooke i concepte de pes.
8.-Aplicar els conceptes de treball, energia cinètica i energia potencial a la resolució de
problemes senzills.
9.-Conèixer els diferents tipus d'energia, saber quines són les renovables i les no renovables,
així com saber quin és el bon ús d'elles.
10.-Diferenciar calor i temperatura , com se propaga i quins són els seus efectes.
11.-Saber explicar què és el so, les seves qualitats i funcionament de l'oïda humana.
12.-Utilitzar els coneixements sobre la llum per explicar fenòmens naturals com les imatges que
es formen en miralls i lents.
13.- Conèixer els diferents tipus de roques . Relacionar el cicle de les roques amb la teoria de la
tectònica de plaques i aquesta amb la formació de volcans i terratrèmols. Situar a un mapa les
zones on aquestes manifestacions són més freqüents.
14.-Saber recollir en els apunts les idees bàsiques de les explicacions del professor que
complementen la informació del llibre.
15.-Saber fer un resum d'un text científic senzill.

2.8.-Metodologia 

Les situacions plantejades s'aproximaran, sempre que sigui possible, a la realitat quotidiana.

Es treballaran amb Unitats Didàctiques que inclouran, sempre que sigui possible, els següents tipus 
d'activitats:

Introducció/Motivació
Coneixements previs
Reestructuració/Consolidació
Síntesi/Resum
Activitats d’avaluació
Activitats de recuperació
Activitats d’ampliació

També aquest curs es farà el que el nostre Centre va decidir el curs 2009-10 que d’una manera 
conjunta tots els departaments didàctics duguin a terme un pla de lectura, per augmentar l’hàbit de 
llegir entre els nostres alumnes. El nostre departament per incentivar la lectura comprensiva entre 
els nostres alumnes ha decidit que dins de cada unitat didàctica sempre inclourà una lectura d’algun 
text que hi estigui relacionat. Els alumnes el llegiran en veu alta a classe i després respondran unes 
quantes preguntes que hi estiguin relacionades per comprovar la comprensió de la lectura. També 
serà una manera de anar descobrint la terminologia científica.
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2.9.-Materials i recursos (Llibres de text)

IMPRESOS:

PRIMER DE LA ESO

Alumnes grups en Català:
BIOTERRA. Ciències de la Naturalesa 3D
1r ESO 
M.A. Fernandez, M.J. Martínez de Murguía, B. Mingo, R. Rodríguez, M.D. Torres
Ed. Vicens Vives
ISNB: 978-84-682-0226-6

Alumnes seccions europees:
ESSENTIAL NATURAL SCIENCE 1SANTILLANA RICHMOND 
Editorial Santillana Richmond
ISBN 978-84-294-2222-1

SEGON DE LA ESO

Alumnes grups en Català:
BIOTERRA. Ciències de la naturalesa. Llibre 3D
2n ESO
M.A. Fernández Esteban , M.J. Martínez, B. Mingo, M.D. Torres
Editorial Vicens Vives
ISBN 978-84-682-0878-7

Alumnes grup en anglès:
ESSENTIAL NATURAL SCIENCE 2 
Editorial Santillana Richmond 
ISBN 978-84-294-7978-2 
Biblioteca d’aula
Biblioteca general.

VISUAL
Pissarra digital
Gràfiques estadístiques
Vídeos i DVDs científics
Mapes i murals

DE LABORATORI
Material de vidre del laboratori
Instruments de mesura
Instruments òptics: microscopi, i lent binocular
Preparacions microscòpiques
Models
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APORTACIONS DELS ALUMNES:
Minerals i roques
Vegetals
Animals.

2.10.-Criteris d'avaluació, qualificació i recuperació

L’avaluació es l’activitat per la qual es pretén la valoració dels progressos i dificultats de cadascun 
dels  alumnes,  amb  la  recollida  d’informació  sobre  l’adequació  dels  objectius  plantejats,  les 
activitats dissenyades, els recursos emprats o la temporització utilitzada.

El procés d’avaluació consta dels següents apartats:

1. Proves escrites, obertes o de resposta tancada, i orals.
2. Exercicis i/o treballs per fer a l’aula o a casa.
3. Observació directa del procés d’aprenentatge de l’alumne a l’aula.
4. Seguiment del quadern de l’alumne.

Els criteris de qualificació seran els següents:

De l’apartat 1 s’obtindrà el 75% de la nota.
De l’apartat 2, 3 i 4 s’obtindrà el 25% de la nota.

AVALUACIÓ DURANT EL CURS I AL MES DE JUNY:

Com que es considera que l'avaluació és contínua, el  sistema de  recuperació s'integrarà  en el 
procés educatiu de l'alumne a base d'anar fent la feina que toca a la classe i els treballs que el 
professor li encomani al llarg del curs.
Per aprovar l'assignatura el mes de Juny la qualificació obtinguda per l'alumne ha de ser igual o  
superior a 5 punts.

AVALUACIÓ AL SETEMBRE

Els  alumnes  que  no  obtenguin  una  qualificació  positiva  el  mes  de  juny,  podran  recuperar 
l’assignatura el mes de setembre amb una prova escrita, a més dels exercicis i activitats proposades 
per l’estiu. L'alumne haurà de treballar durant l'estiu el quadern que li facilitarà el seu professor. Ës 
imprescindible  entregar  aquest  quadern  el  dia  de  la  convocatòria  de  la  prova  escrita.   Aquest 
quadernet comptarà un 25% de la nota final del setembre. A més l'alumne haurà de realitzar una 
prova escrita que constarà de 10 preguntes relacionades amb la feina treballada durant l'estiu. El 
resultat de la prova compta un 75% de la prova. Se considerarà l'assignatura aprovada quan la nota 
obtinguda sigui igual o superior a 5 punts.
A més, aquells alumnes de Seccions europees que tinguin una dificultat especial amb l'idioma, de 
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manera que no sigui aquest un impediment per poder aprovar la matèria, podran optar a examinar-se 
en català.

2.11.-Desenvolupament de les competències bàsiques.

PRIMER DE LA ESO:

1.Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
1.Reconèixer els estats i les propietats de la matèria i diferenciar entre substàncies pures i mescles.
2.Treballar amb les principals unitats de les magnituds més usuals.
3.Reconèixer l’estructura bàsica de l’Univers i del Sistema Solar.
4.Analitzar la Terra i la Lluna com a astres del Sistema Solar amb els seus moviments i estructura.
5.Reconèixer  l’estructura  de  l’atmosfera,  el  seu  funcionament  i  els  impactes  antròpics  que 
experimenta.
6.Comprendre el cicle de l’aigua i les seues alteracions derivades de l’activitat humana.
7.Identificar alguns dels minerals i roques més freqüents en l’escorça terrestre.
8.Reconèixer l’organització dels éssers vius.
9.Classificar organismes en el regne corresponent.
10.Reconèixer els principals tipus d’animals invertebrats i vertebrats.
11.Diferenciar els diferents tipus de vegetals.

2. Competència matemàtica
12.Quantificar fenòmens naturals utilitzant un llenguatge matemàtic.
13.Analitzar les causes i les conseqüències d’un procés natural.
14.Utilitzar eines matemàtiques per descriure un fenomen del medi físic.
15.Resoldre problemes científics aplicant estratègies matemàtiques.

3. Tractament de la informació i competència digital
16.Elaborar esquemes i mapa conceptuals per organitzar la informació relativa a un tema.
17.Redactar memòries on s’entrellacin els llenguatges natural, gràfic i estadístic.
18.Utilitzar diferents programes informàtics per presentar informació textual o gràfica.
19.Accedir a recursos educatius en Internet.

4. Competència social i ciutadana
20.Prendre decisions sobretot considerant els pros i contres de la situació analitzada.
21.Contribuir a l’alfabetització científica per valorar adequadament les investigacions recents.
22.Jutjar els debats científics que han contribuït a l’extensió dels drets humans.
23.Comprendre l’evolució de la societat sota el prisma dels avanços científics.
24.Alliberar a la societat de prejudicis sense fonament científic.

5. Competència en comunicació lingüística
25.Explicar oralment o per escrit les etapes successives d’un experiment.
26.Argumentar les afirmacions de caràcter científic i tècnic.
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27.Utilitzar un lèxic precís en l’expressió dels fenòmens naturals.
28.Transmetre idees sobre la natura.

6. Competència per aprendre a aprendre
29.Integrar els nous coneixements a l’estructura de coneixement personal.
30.Adquirir les habilitats creatives lligades al treball científic.
31.Buscar una coherència global dels coneixements científics.
32.Expressar idees oralment i per escrit.
33.Analitzar les causes i les conseqüències d’un procés natural.

7. Autonomia i iniciativa personal
34.Desenvolupar la capacitat d’anàlisi per iniciar i portar a terme projectes de tipus experimental.
35.Proposar hipòtesis i analitzar-ne la coherència amb les observacions realitzades.
36.Potenciar l’esperit crític enfront d’informacions de qualsevol índole.

Participar en la construcció temptativa de solucions d’un problema.

SEGON DE LA ESO:

1. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
37.Reconèixer els processos que permeten la nutrició de les plantes.
38.Distingir la funció de cada aparell que participa en la funció de nutrició dels animals.
39.Conèixer com es reprodueixen les plantes observant les estructures reproductores
característiques.
40.Diferenciar els tipus de reproducció en els animals.
41.Reconèixer els òrgans i els sistemes que participen en la coordinació i l'adaptació d'animals i
plantes.
42.Distingir les principals formes d'energia.
43.Enumerar els mètodes d'obtenció d'energia i conèixer les pautes del seu consum.
44.Reconèixer els efectes de la calor sobre els cossos.
45.Identificar les principals característiques del so.
46.Descriure la naturalesa de la llum i les seues propietats.
47.Relacionar alguns fenòmens geològics amb l'energia interna de la Terra.
48.Interpretar les relacions entre els components d'un ecosistema.

2. Competència matemàtica
49.Interpretar gràfiques que representen fenòmens de la naturalesa.
50.Analitzar taules amb valors numèrics relacionats amb un procés natural.
51.Realitzar càlculs senzills que permetin caracteritzar un fenomen natural.
52.Aplicar estratègies matemàtiques per resoldre problemes científics.

3. Tractament de la informació i competència digital
53.Elaborar esquemes i mapes conceptuals per organitzar la informació relativa a un tema.
54.Convertir informació entre els llenguatges natural, gràfic i estadístic.
55.Seleccionar informació a través d'Internet.
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4. Competència social i ciutadana
56.Valorar els avantatges i els inconvenients d'una situació per prendre la decisió adequada.
57.Contribuir a l'alfabetització científica per valorar adequadament les investigacions recents.
58.Participar en debats sobre temes científics argumentant el punt de vista propi.
59.Comprendre la necessitat de conservar el medi natural per a les generacions venidores.
60.Utilitzar un raonament científic per valorar la informació tècnica rebuda.

5. Competència en comunicació lingüística
61.Explicar oralment o per escrit el desenvolupament d'un fenomen natural o d'un experiment.
62.Argumentar amb el llenguatge apropiat les afirmacions de caràcter científic i tècnic.
63.Definir conceptes i explicar fenòmens naturals utilitzant un lèxic precís.
64.Resumir texts relacionats amb processos naturals.

6. Competència per aprendre a aprendre
65.Perseverar en l'aplicació d'un procediment per millorar la destresa personal.
66.Integrar els nous coneixements a l'estructura de coneixement personal.
67.Comprovar les solucions de les qüestions plantejades.
68.Buscar una coherència global dels coneixements científics.
69.Analitzar les causes i les conseqüències d'un procés natural.

7. Autonomia i iniciativa personal
70.Dur a terme projectes de tipus experimental, de laboratori i de camp.
71.Proposar hipòtesi i analitzar la seua coherència amb les observacions realitzades.
72.Potenciar l'esperit crític davant informacions de qualsevol índole.
73.Utilitzar sistemes de classificació.

A cada unitat didàctica, les activitats d’aprenentatge i d’avaluació estaran orientades a l’assoliment 
de les set competències bàsiques. La metodologia de treball emprada per aplicar els coneixements, 
habilitats i actituds, i que dirigiran a l’alumne amb l’objectiu d’adquirir les capacitats necessàries 
per a la consecució de les competències bàsiques, es detallarà de manera concreta a la programació 
d’aula.  

2.12.-Adaptacions curriculars i tractament a la diversitat

Tractament a la diversitat:
Es un element que pot aparèixer o no en cada tema o unitat didàctica, ja que és  la necessitat que té  
cada professor d’adaptar la seva proposta educativa a tots i cada un dels seus alumnes.
Aquestes diferències que es donen entre tots els alumnes que integren un grup poden ser notòries en 
algun cas, i fins i tot, molt significatives en altres.

Les adaptacions curriculars requereixen:
1.-El coneixement de l’alumne. prova inicial de setembre.
2.-Un primer diagnòstic sobre:
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2.1.-Les necessitats educatives de l’alumne.
2.2.-Quina és la situació real de l’aprenentatge.
2.3.-Les motivacions de l’alumne.
2.4.-Quins reptes personals possibles s’ha imposat.

En aquest sentit, el Tema o Unitat didàctica es programarà- igual que per els demés- un poc més 
avançada del que es capaç de fer un alumne per si mateix, per a, amb l’ajuda ajustada a les seves 
necessitats, pugui assolir resultats i avançar.

En els grups de 1rB i 2nB és on hi ha els alumnes que necessiten adaptacions curriculars
significatives. En la memòria de final de curs quedaran reflectides.

En els casos en els què hi hagi alumnes que necessitin adaptacions curriculars no significatives, 
només serà necessari modificar la metodologia o els suports personals,  intentant de no “tocar” 
elements  tal  com  objectius  didàctics.  Si  això  es  fa  imprescindible,  s’adequaran  matisant  i 
prioritzant-los, sense reduir els mínims.

2.13.-Activitats complementàries i extraescolars

Com que durant  el  present curs no impartim l'assignatura al  nivell  de 1r de la ESO, no tenim 
programada cap activitat.

A 2n d’ESO D hi ha una sortida programada als tallers del Caixafòrum per realitzar un taller sobre 
l'Energia. Aquesta activitat està relacionada amb els continguts estudiats en els temes 8,10, 11 i 12 
de la programació d'aquest nivell. La sortida està concertada pel dimecres 8 de Gener de 2014 en el 
primer torn (de 9:30 a 11 h).

3.-PROGRAMACIÓ DE FÍSICA I QUÍMICA 3r ESO

 3.1.-Objectius Generals

Són els que estableix per aquesta matèria el Decret 73/2008 de 27 de Juny pel qual s'estableix el 

currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears:

- Iniciar-se en el coneixement i aplicació del mètode científic

- Comprendre i interpretar missatges científics que en la seva vida quotidiana es puguin trobar des 

de diversos llenguatges (oral i escrit) i altres sistemes de notació (gràfics, llenguatge matemàtics, 

taules, etc).

- Aplicar estratègies personals, coherents amb els procediments de la Ciència, en la resolució de 
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problemes: identificació del problema, formulació d'hipòtesis, planificació i realització d'activitats 

per contrastar-les, sistematització i anàlisi dels resultats i comunicació dels mateixos.

- Participar en la planificació i realització en equip d'activitats científiques, valorant les aportacions 

pròpies i dels demés en funció dels objectius establerts, mostrant una actitud flexible i de 

col·laboració i assumint responsabilitats en el desenvolupament de les feines.

- Elaborar criteris personals i raonats sobre qüestions científiques i tecnològiques bàsiques de la 

nostra època mitjançant el contrast i avaluació d'informacions obtingudes de diverses fonts, incloses 

les de Tecnologies de la Informació

- Conèixer la interpretació que la Física i Química dona a molts de successos del nostre entorn

- Aplicar els coneixements adquirits en la Física i Química per gaudir del medi natural, valorant-lo i 

participar en la seva conservació i millora..

- Reconèixer i valorar les aportacions de la ciència per a la millora de les condicions d'existència 

dels éssers humans, apreciant la importància de la formació científica, utilitzar en les activitats 

quotidianes els valors i actituds propis del pensament científic, i adoptar una actitud crítica i 

fonamentada en front dels grans problemes que avui plantegen les relacions entre la ciència i la 

societat.

3.2.-Continguts Física i Química 3r ESO. Temporització

1.-LA CIÈNCIA: LA MATÈRIA I LA SEVA MESURA

Conceptes:

La matèria i les seves propietats.

La mesura i els instruments de mesura.

Errors en la mesura. Mesures directes i indirectes.

Normes de seguretat en el laboratori.

Treball experimental.

Notació científica.

Com determinar la massa, el volum i la densitat al laboratori.

Anàlisi de dades en taules i gràfiques. 
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La feina amb les ciències experimentals: el mètode científic.

Procediments:

Saber distingir entre les propietats generals i específiques de la matèria

Us del sistema mètric decimal.

Saber canviar d'unitats

Manejar els instruments de mesura senzills (balança, termòmetre...).

Anàlisi i interpretació de gràfiques i taules.

Actituds:

Apreciar l'ordre i la pulcritud en el seu lloc de treball.

Temporització: 7 sessions

2.- LA MATÈRIA: ELS ESTATS FÍSICS

Conceptes:

Els gasos i la teoria cinètica.

Lleis dels gasos

Els estats de la matèria

Els canvis d'estat

Aplicació del mètode científic a l'estudi dels gasos.

EXPERIÈNCIA: Corba d'encalentiment de l'aigua.

Procediments:

Realitzar exercicis numèrics d'aplicació de les lleis dels gasos

Saber explicar algunes propietats dels sòlids, líquids i gasos utilitzant la teoria cinètico-molecular.

Interpretar gràfics que mostren els canvis d'estat
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Explicar la diferència entre evaporació i ebullició

Elaborar gràfics

Completar taules amb dades obtingudes d'un experiment i representar-les gràficament.

Actituds:

Desenvolupar actituds de solidaritat i companyerisme amb els altres en el treball en grup.

Temporització: 9 sessions

3. LA MATÈRIA: COM ES PRESENTA

Conceptes:

Substancies pures i mescles.

Separació de mescles.

Mescles homogènies: dissolucions.

Concentració d'una dissolució. Formes d'expressar-la: % en massa; % en volum i concentració en 

massa (g/L).

La solubilitat: una propietat característica.

Substàncies en la vida quotidiana.

Teoria atòmico-molecular de Dalton.

EXPERIÈNCIA: Separació dels components d'una mescla.

Procediments:

Completar taules

Realitzar esquemes

Realitzar la lectura comprensiva d'un text
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Resoldre exercicis numèrics senzills

Realitzar experiències i interpretar les dades.

Actituds:

Reconeixement de la importància dels models i de la confrontació amb els fets empírics.

Valorar el caràcter no dogmàtic i canviant de la ciència.

Temporització: 12 sessions

4. LA MATÈRIA: PROPIETATS ELÈCTRIQUES I L'ÀTOM

Conceptes:

Fenòmens elèctrics: electrostàtica.

Les partícules que formen l'àtom.

Els models atòmics: Thomson, Rutherford, i aproximació als models de Bohr i el model actual.

Àtoms, isòtops i ions: nombre màssic, nombre atòmic i massa atòmica.

Radiactivitat.

Procediments:

Realitzar experiències senzilles que mostrin  formes d'electrizar un cos.

Realitzar experiències senzilles que posin de manifest la naturalesa elèctrica de la matèria.

Calcular la massa atòmica d'un element sabent les dels isòtops i les seves abundàncies.

Completar taules amb els nombres que identifiquen als diferents àtoms.

Actituds:
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Valorar la capacitat de la ciència per donar respostes a les necessitats de la humanitat.

Valorar la importància del llenguatge gràfic en la ciència.

Potenciar el treball tant individual com en grup.

Temporització: 10 sessions

5. ELEMENTS I COMPOSTS QUÍMICS.

Conceptes: 

Els elements químics.

El sistema periòdic dels elements.

Els elements químics més comuns.

Com es presenten els elements: àtoms, molècules i cristalls.

Els compostos químics més comuns (inorgànics i orgànics).

Nomenclatura i formulació dels compostos binaris,

EXPERIÈNCIA: Metalls i compostos.

Procediments:

Identificar símbols de diferents elements químics.

Classificar elements en metalls, no metalls i gasos nobles.

Saber formular o anomenar compostos senzills tals com òxids, hidrurs i sals binàries.

Sintetizar la informació referent als compostos orgànics i inorgànics en taules.

Elaborar taules.

Interpretar la taula periòdica.

Actituds

Valorar el coneixement científic com instrument imprescindible en la vida quotidiana.

Apreciar la utilitat de tota la informació que ens ofereix la taula periòdica dels elements.
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Temporització: 12 sessions

6. ELS CANVIS QUÍMICS

Conceptes

Canvis físics i químics

Les reaccions químiques

Mesura de la massa. El mol.

L'equació química

Càlculs senzills en reaccions químiques

Canvis físics i químics: les energies tradicionals a les Balears

Les energies renovables a les Balears avui en dia.

EXPERIÈNCIA: reacció del marbre amb l'àcid clorhídric. Comprobació de la llei de Lavoisier.

Procediments

Interpretar equacions químiques

Ajustar per tempteig equacions químiques senzilles

Realitzar càlculs senzills emprant el concepte de mol

Aplicar les lleis de les reaccions químiques a exemples senzills

Interpretar esquemes segons la teoria de col·lisions per explicar les reaccions químiques.

Actituds

Apreciar l'ordre, la neteja i el treball en el laboratori

Apreciar el treball en equip

Interès per no llençar indiscriminadament residus tòxics, procedents del laboratori, de forma 

incorrecta i imprudent.

Prendre consciència dels productes químics del nostre entorn i aprendre quins podem mesclar sense 
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perill i quins no.

Temporització: 14 sessions

7. QUÍMICA EN ACCIÓ

Conceptes

Reaccions químiques d'interès

La química i el medi ambient

Els medicaments i les drogues

La química i el progrés

EXPERIÈNCIA: Comprovació de l'efecte hivernacle.

Procediments

Cercar relacions entre la química i la millora de la qualitat de vida

Realitzar un treball on es posi de manifest el progrés que han sofert algunes activitats humanes 

( industria alimentària, farmacèutica...) gràcies a la química.

Comentar articles periodístics relacionats amb qualque problema mediambiental tractats en aquesta 

unitat.

Cercar possibles solucions per evitar el deteriorament del medi ambient.

Interpretar gràfics de sectors sobre els principals compostos que deterioren la capa d'ozó.

Actituds

Valorar la importància que ha tingut la química en el desenvolupament de la nostra societat.

Ser conscient dels problemes medi ambientals que sofreix el nostre planeta.

Fer un ús adequat dels medicaments.

Temporització: 7 sessions
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Així doncs, la distribució dels continguts per avaluacions quedaria de la següent manera:

1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre
-UD1: La ciència: la matèria i la 
seva mesura.
-UD2: La matèria: estats físics
-UD3: La matèria: com es 
presenta

-UD4: La matèria: Propietats 
elèctriques de l'àtom
-UD5: Elements i compostos 
químics

-UD6: Canvis químics
-UD7: Química en acció

Notes: 

La unitat didàctica corresponent a L'electricitat no s'inclou en aquesta programació ja que d'acord 

amb el departament de Tecnologia, són els professors d'aquest departament qui impartiran aquest 

tema en la seva assignatura de Tecnologia de 3r de la ESO.

La part  corresponent  a l'àmbit cientificotècnic al grup de 3r de diversificació, està inclosa dins la 

programació del Departament d’Orientació.

3.3.-Metodologia

Tal i com assenyala el currículum oficial de l'àrea per a l'etapa de l'Educació Secundària 

Obligatòria, el principal objectiu de l'ensenyament  de la física i química, és que els alumnes 

adquireixin la capacitat de descriure i comprendre el seu entorn i explicar els fenòmens naturals que 

hi ocorren i que apliquin els seus coneixements i els procediments habituals del quefer científic 

(observació sistemàtica, formulació d´hipòtesis, comprovació). Per tal d´acomplir aquest objectiu 

fonamental, l'acció pedagògica ha de seguir una sèrie de línies mestres.

i)Organitzar els coneixements al voltant dels nuclis de significació. Quatre conceptes adquireixen 

una gran importància en física i química: energia, matèria, interacció i canvi. Aquests grans nuclis 

conceptuals, que fan referència a tots els àmbits d´aplicació de les disciplines, garanteixen 

l'organització i estructuració de les idees fonamentals..
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ii)Combinar l'aprenentatge per recepció i l'aprenentatge per descobriment. El procés d´aprenentatge 

és diferent del procés de construcció de la ciència. l'ajustat calendari escolar no permet plantejar tots 

els temes amb la pauta de mètode científic. Però tampoc no es pot renunciar a aquesta via, la qual s

´aplica selectivament en els casos més propicis: quan es tracta de resoldre un problema, solucionar 

un conflicte cognitiu, etc.

iii)Destacar el paper actiu de l'alumne en l'aprenentatge de la ciència. És important que els alumnes 

realitzin un aprenentatge actiu que els permeti aplicar els procediments de l'activitat científica a la 

construcció del seu propi coneixement. Per tant, intentarem promoure canvis en les idees prèvies i 

en les representacions dels alumnes, mitjançant l'aplicació d´aquests procediments.

iv)Donar importància als procediments. En l'àmbit del saber científic, on l'experimentació és la clau 

de l'aprofundiment i dels avanços en el coneixement, els procediments adquireixen una gran 

importància. Aquest valor especial de les tècniques s´ha de transmetre als alumnes, els quals han de 

conèixer i utilitzar hàbilment alguns mètodes habituals en l'activitat científica al llarg del procés 

investigador. Entre aquests mètodes es troben els següents: plantejament i formulació clara de 

problemes; ús de fonts d´informació adequades de forma sistemàtica i organitzada; formulació d

´hipòtesis pertinents als problemes; contrast d´hipòtesis mitjançant l'observació rigorosa i, en alguns 

casos, a través de l'experimentació; recollida, anàlisis i organització de dades, i comunicació de 

resultats. En l'adquisició d´aquestes tècniques el reconeixement té especial importància com a 

mètode universal, és a dir, vàlids per a totes les disciplines científiques.

v)Plantejar el desenvolupament de les actituds com a part del contingut. Lligat a l'aprenentatge de 

física i química es troba el desenvolupament d´una sèrie d´actituds que tenen gran importància en la 

formació científica i personal dels alumnes. Entre aquestes es troben les següents: interès per la cura 

i conservació del medi natural; atenció als hàbits de salut i higiene; curiositat i estima pel 

coneixement i la veritat; reconeixement de la importància del treball en equip, i interès pel rigor 

científic, el qual permet distingir els fets comprovats de les meres opinions.

3.4.-Materials i recursos didàctics

El llibre de text establert per a la docència de la matèria que és responsabilitat del Departament de 

Física i Química en el  curs de 3r és: FÍSICA I QUÍMICA. Ed. Santillana. 

L'alumnat de seccions europees utilitzarà el llibre: Chemistry and Physics 3r ESO. Editorial Talaiots 

S.L., autora: M. Paz Terrasa.
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La naturalesa experimental i empírica de les matèries que imparteix el Departament de Física i 

Química i el seu Currículum Oficial fan prescriptiva la realització d'exercicis i treballs pràctics que 

es portaran a terme al laboratori de Química  amb el material disponible, sempre i quan sigui 

possible.

S'utilitzarà també material audiovisual com a suport per a segons quins temes o unitats i sempre que 

sigui adient, es faran servir els ordinadors portàtils de l'aula.

3.5.-Criteris d’avaluació

1. Distingir entre propietats generals i propietats característiques de la matèria.

2. Catalogar una magnitud com a fonamental o derivada

3. Saber emprar el sistema internacional d'unitats i saber resoldre canvis d'unitats.

4. Identificar les etapes que composen el mètode científic.

5. Aplicar el mètode científic a observacions reals.

6. Representar gràficament dades recollides en una taula.

7. Analitzar i interpretar gràfics.

8. Identificar els tres estats de la matèria

9. Conèixer i saber realitzar exercicis numèrics aplicant les lleis dels gasos.

10. Conèixer els diferents canvis d'estat amb els seus corresponents noms.

11. Interpretar gràfics que mostren els canvis d'estat.

12. Saber explicar els canvis d'estat mitjançant dibuixos , aplicant els coneixements de la teoria 

cinètica.

13. Saber explicar correctament la diferència entre evaporació i ebullició.

14.  Saber diferenciar una substància pura d'una mescla. 

15. Distingir una substància pura per les seves propietats característiques.

16. Diferenciar entre element i compost.

17. Saber aplicar, explicar i emprar les tècniques de separació de les substàncies pures que 

formen una mescla mitjançant processos físics tals com la filtració i la cristal·lització.

18. Realitzar càlculs senzills amb la concentració d'una dissolució.

19. Assenyalar quines són les idees fonamentals de la teoria atòmico-molecular de Dalton.

20. Classificar les substàncies quotidianes del seu entorn.
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21. Conèixer la relació existent entre les càrregues elèctriques i la constitució de la matèria.

22. Descriure els diferents models atòmics 

23. Indicar les principals diferències entre protó, electró i neutró.

24. Sabent el nombre atòmic i el nombre màssic, indicar el nombre de protons, electrons i 

neutrons i vice-verça.

25. Conèixer els principis fonamentals de la radioactivitat.

26. Distingir entre els processos de fusió i fissió nuclear.

27. Distingir un element químic d'un compost.

28. Classificar els elements més comuns en metalls, no metalls o gasos nobles.

29. Conèixer el nom i el símbol dels elements químics més usuals.

30. Entendre quin és el criteri de classificació dels elements en el sistema periòdic.

31. Distingir entre un àtom, una molècula i un cristall.

32. Catalogar un compost com orgànic o inorgànic.

33. Saber escriure la fórmula dels compostos binaris i atesa la fórmula, saber el nom 

corresponent.

34. Distingir entre canvi físic i canvi químic, sabent posar exemples de cada.

35. Conèixer la llei de la conservació de la massa o llei de Lavoisier.

36. Ajustar equacions químiques senzilles

37. Realitzar càlculs estequiomètrics senzills emprant el concepte de mol.

38. Saber calcular la massa d'un mol de qualsevol element o compost químic.

39. Identificar reaccions de combustió i entre àcids i bases.

40. Saber les principals diferències entre un àcid i una base.

41. Explicar la relació entre la química i moltes de les indústries existents: alimentària, 

farmacèutica, etc.

42. Analitzar quins són els efectes no desitjats pel medi ambient d'algunes de les activitats 

industrials.

43. Comentar articles periodístics relacionats amb alguns d'aquests problemes mediambientals.

44. Explicar la importància que té en la nostra societat el reciclatge de molts materials.

3.6.- Competències bàsiques
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Competències bàsiques que es treballen a la unitat 1

Competència matemàtica

La mesura, es desenvolupen els continguts propis del Sistema Internacional d’unitats amb els 

múltiples i submúltiples. Les activitats  reforcen les competències matemàtiques de cursos anteriors.

El procés de canvi d’unitats mitjançant factors de conversió. Aquest s’acaba amb un repàs de 

fonaments matemàtics, l’ús de la calculadora i la notació científica.

En Ordenació i classificació de dades, es treballa amb taules i gràfiques. Cal destacar l'exemple 

resolt, en què es desenvolupa detalladament la construcció d’un gràfic. La línia recta i la paràbola 

(que necessitarem després en la representació gràfica de les lleis dels gasos).

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

En aquesta unitat, es desenvolupa sobretot la importància del mètode científic, no sols com un 

mètode per treballar, sinó com un sistema que garanteix la serietat de les lleis i els fets que 

s’aborden d’aquesta forma. De fet, es posa èmfasi en el tractament incorrecte de conceptes científics 

per vendre idees falses: publicitat enganyosa, vidents, etc.

Tractament de la informació i competència digital

En la secció Racó de la lectura, es proposen algunes pàgines web interessants.

Competència social i ciutadana

Desenvolupant l’esperit crític i la capacitat d’anàlisi i observació de la ciència, es contribueix a la 

consecució d’aquesta competència: formar ciutadans informats.

Competències bàsiques que es treballen a la unitat 2

Competència en comunicació lingüística

En la secció Racó de la lectura, es treballen de forma explícita els continguts relacionats amb 

l’adquisició de la competència lectora, a través de texts amb activitats d’explotació.

Competència matemàtica

El treball amb els gràfics que representen les lleis dels gasos i els canvis d’estat ajuden a la 
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consecució d’aquesta competència. Com a exemple, podem citar el tractament que es realitza de la 

corba d’escalfament de l’aigua. El canvi d’unitats i el concepte de proporcionalitat (directament i 

inversament) són procediments bàsics en aquests desenvolupaments

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

La matèria: com es presenta, seguint amb l’eix fonamental de l’estudi de la matèria, es treballen els 

estats físics en els quals es presenta i els canvis d’estat. Es dedica una especial atenció a l’estudi 

dels gasos i al seu comportament físic. Resulta imprescindible entendre i conèixer les propietats de 

la matèria en els diferents estats, per crear la base científica necessària per a cursos posteriors.

Competència social i ciutadana

L’estudi dels gasos i el seu comportament físic és de gran importància per al coneixement del món 

físic que envolta l’alumnat. Sense aquests coneixements, és impossible conèixer la vida i les 

interaccions d’aquesta amb el medi: la respiració, l’atmosfera, la manipulació de substàncies 

gasoses–amb el perill que això comporta–, l’estudi del medi ambient… Tot això es posa de manifest 

en les seccions En la vida quotidiana que apareixen al llarg de la unitat, i també en les activitats 

relacionades amb qüestions bàsiques de l’entorn dels estudiants.

Competència per aprendre a aprendre

Al llarg de tota la unitat, en les activitats o en el desenvolupament, es treballen habilitats perquè 

l’alumnat sigui capaç de continuar aprenent de forma autònoma d’acord amb els objectius de la 

unitat.

Autonomia i iniciativa personal

El coneixement i la informació contribueixen a la consecució d’aquesta competència.

Competències bàsiques que es treballen a la unitat 3

Competència matemàtica.

En el tractament de les dissolucions i les mesures de concentració, es treballa el canvi d’unitats i les 

proporcions. En la solubilitat, s’interpreten gràfics.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
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Abordam l’estudi d’aquesta unitat amb la descripció i classificació de la matèria des del punt de 

vista microscòpic. Partim de l’aspecte més simple per diversificar-ne a poc a poc la classificació: 

substàncies pures i mescles. L’estudi de les mescles, el feim partint d’exemples pròxims a la realitat 

de l’alumnat, detalls que passen inadvertits ens donen la clau per a la classificació de les 

substàncies. La separació de mescles, un contingut purament experimental, es fa a partir del suport 

senzill i resolutiu d’il·lustracions. Experiències per realitzar a l’aula o al laboratori incideixen i 

reforcen el caràcter procedimental d’aquest contingut.

Competència social i ciutadana

Una vegada més, l’estudi de la matèria des d’altre punt de vista resulta imprescindible per a la 

consecució d’aquesta competència. Les substàncies formen part de la vida, Substàncies en la vida 

quotidiana, pot servir-ne de mostra. S’hi exemplifiquen substàncies comunes i la seva classificació, 

des d’una beguda refrescant fins a la sang.

Competència per aprendre a aprendre

Al llarg de tota la unitat, es treballen habilitats, en les activitats o en el desenvolupament, perquè 

l’alumnat sigui capaç de continuar aprenent de forma autònoma d’acord amb els objectius de la 

unitat.

Autonomia i iniciativa personal

El coneixement sobre la matèria i com es classifica contribueix a desenvolupar en l’alumnat les 

destreses necessàries per avaluar i començar projectes individuals o col·lectius.

Competències bàsiques que es treballen a la unitat 4

Competència en comunicació lingüística

A través de textos amb activitats d’explotació, en la secció Racó de la lectura, es treballen de forma 

explícita els continguts relacionats amb l’adquisició de la competència lectora.

Competència matemàtica
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En els exercicis relacionats amb el tamany i la càrrega de les partícules atòmiques es treballa la 

notació científica i les potències de 10. En la determinació de la massa atòmica tenint en compte 

l'abundància dels isòtops, es treballen percentatges.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Continuant amb l'estudi de la matèria, ara des del punt de vista microscòpic, aquesta unitat se 

genera a partir del desenvolupament històric de l'estudi de la naturalesa elèctrica de la matèria. Per 

estudiar aquesta propietat es posen els experiments amb tres aparells: el versori, el pèndol elèctric i 

l'electroscopi. S'estudia l'electrització per contacte i per inducció. D'aquesta manera, es posa de 

manifest l'existència d'una electricitat “positiva” i “negativa”. A partir d'aquí ens adentrem en 

l'estudi de les partícules que formen l'àtom. Els models atòmics es treballen primer com a 

continguts de la unitat i segon com exemple de treball científic. De fet en la pàgina 89 s'exemplifica 

amb una il·lustració el mètode emprat per la ciència per arribar al coneixement del model atòmic 

actual.

Tractament de la informació i competència digital

En la secció Racó de la lectura es proposen algunes pàgines web interessants que reforcen els 

continguts treballats en la unitat.

Competència per aprendre a aprendre

Una síntesi de la unitat en la secció Resum per reforçar els continguts més importants, de forma que 

l'alumne conegui les idees més importants de la unitat.

Autonomia i iniciativa personal

El coneixement i la informació contribueixen a la consecució d’aquesta competència.

Competències que es treballen a la unitat 5

Competència en comunicació lingüística

A través dels textos amb activitats d'explotació, en la secció del Racó de la Lectura es treballen de 
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forma explícita els continguts relacionats amb l'adquisició de la competència lectora.

Competència matemàtica

En estudiar els elements i compostos químics necessaris per la vida, repassem de nou, els 

percentatges.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Aquest tema és fonamental per adquirir les destresses necessàries per entendre el món que ens 

envolta. A partir del coneixement dels elements químics, s'arriba a la informació de quins són 

imprescindibles per la vida, així com els compostos que formen. A la pàgina 108 del llibre de 

l'alumne es defineix oligoelement i bioelement, així com la QDR dels elements fonamentals. Per a 

què serveix i què produeix la seva falta i en quins aliments es troba.

Tractament de la informació i competència digital

En la secció Racó de la lectura es treballa amb articles de premsa per contextualitzar la informació 

de la unitat en temes actuals relacionats amb la vida quotidiana de l'alumne. Es proposen algunes 

pàgines web interessants que reforcen els continguts treballats en aquesta unitat.

Competència per aprendre a aprendre

Al llarg de tota la unitat es treballen habilitats, en les activitats o en el desenvolupament, perquè 

l'alumne sigui capaç de continuar aprenent d'una forma autònoma d'acord amb els objectius de la 

unitat.

Autonomia i iniciativa personal

El coneixement i la informació contribueixen a la consecució d'aquesta competència.
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Competències que es treballen a la unitat 6

Competència en comunicació lingüística

En la secció Racó de la lectura es treballen de forma explícita els continguts relacionats amb 

l'adquisició de la competència lectora, a través de textos amb activitats d'explotació.

Competència matemàtica

En aquesta unitat i treballant amb el concepte de mol, es repassen les proporcions i les relacions. En 

els canvis d'unitats continuam emprant els factors de conversió.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

El coneixement sobre els canvis físics i químics ajuda a fer prediccions cap allà on tindran lloc els 

canvis. La teoria de les col·lisions aporta claredat per entendre la naturalesa dels canvis. D'aquesta 

manera es construeixen les bases de l'estudi amb profunditat sobre els càlculs en les reaccions 

químiques tan importants pels cursos vinents.

Tractament de la informació i competència digital

En la secció el Racó de la lectura es treballa amb articles de premsa per contextualitzar la 

informació de la unitat en temes actuals relacionats amb la vida quotidiana de l'alumne. Es proposen 

algunes pàgines web interessants que reforcen els continguts treballats en aquesta unitat.

Competència social i ciutadana

En l'estudi de les reaccions químiques es reforça els coneixements sobre les qüestions 

medioambientals. Contribueix a exercir la ciutadania democràtica en una societat actual, poguent, 

gràcies a la informació, participar en la presa de decisions i responsabilitzar-se davant als drets i 

deures de la ciutadania.
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Competència per aprendre a aprendre

Al llarg de tota la unitat es treballen les destresses necessàries perquè l'aprenentatge sigui el més 

autònom possible. Les activitats estan dissenyades per exercitar habilitats tals com: analitzar, 

adquirir, processar, avaluar, sintetitzar i organitzar nous coneixements.

Autonomia i iniciativa personal

El coneixement i la informació contribueixen a la consecució d'aquesta competència.

Competències que es treballen a la unitat 7

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

En aquesta unitat s'obtindran els coneixements necessaris per comprendre l'entorn que ens envolta, 

s'establiran les bases per un millor coneixement de l'entorn i, en definitiva, saber que la acció 

humana no sols té factors negatius sobre el medi ambient (augment de l'efecte hivernacle, 

destrucció de la capa d'ozó, contaminació de les aigües i de l'aire), sino que la indústria química 

serveix, a més a més, per millorar la qualitat de vida, sobre tot en l'agricultura, l'alimentació, la salut 

i en el disseny i obtenció de nous materials.

Tractament de la informació i competència digital

Cal destacar la importància que té l'actualització en els temes de medi ambient. Hi ha pàgines web 

on es poden consultar diàriament els nivells de gasos en l'atmosfera de la nostra ciutat, el nivell de 

pol·len en les èpoques primaverals, el nivell de contaminació ambiental, etc.

Competència social i ciutadana

Un dels temes més importants en educació científica per a un ciutadà és el respecte pel medi 
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ambient i el reciclat dels residus i materials. En aquesta unitat es desenvolupen les habilitats pròpies 

de la competència per estar informat i prendre consciència de les mesures de respecte del medi 

ambient que hem de seguir.

Competència cultural i artística

Aquesta unitat ajuda a apreciar les manifestacions culturals que respecten el medi ambient. En 

ocasions, és interessant conèixer les manifestacions culturals que responen a gaudir i enriquir als 

pobles. Posseir habilitats de pensament, tant preceptives com comunicatives, per poder valorar i 

comprendre les aportacions que el fet cultural realitza al respecte del medi ambient.

3.7.-Mínims exigibles per a la qualificació positiva

Els que s’especifiquen als criteris d’avaluació tot tenint en compte les mides d’atenció a la 

diversitat.

3.8 .-Criteris de recuperació

Pels alumnes que no assoleixin qualificacions positives en les avaluacions es planificaran revisions 

dels conceptes que es considerin importants. No s'establiran proves escrites específiques de 

recuperació per blocs concrets del temari, atès el caràcter d'avaluació contínua i el fet que la 

qualificació final de l'assignatura representa el progrés general del alumne i el grau d'assoliment 

dels objectius didàctics.

Els alumnes que no obtenguin una qualificació positiva en el mes de juny, podran recuperar 

l'assignatura el mes de setembre amb una prova escrita i realitzant una feina d'estiu. Per poder 

presentar-se a l'examen és indispensable  entregar l'esmentada feina.

La qualificació del setembre serà d'un 25% la nota de la feina d'estiu i d'un 75% la nota obtinguda 

en la prova escrita.

Els alumnes de seccions europees que tinguin dificultats amb la llengua podran realitzar la prova en 

català, ja que aquesta no ha de ser un impediment per poder aprovar l'assignatura.

3.9.-Atenció a la diversitat
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Un aspecte important en la programació de Física i Química és que ha de tenir en compte aquells 

continguts en els quals pugui haver una gran diversitat a l'aula. Per exemple, els conceptes i els 

procediments que requereixin coneixements matemàtics solen evidenciar la diversitat en el conjunt 

d´alumnes, per les diferències en l'habilitat per a aplicar els coneixements i també per les distintes 

capacitats per a interpretar els resultats.

Així, l'estudi detallat dels continguts permet classificar-los en essencials i complementaris. Els 

continguts essencials  constitueixen la informació bàsica d´un determinat tema són aquells que 

poden considerar-se continguts mínims, aquells que tots els alumnes haurien de conèixer.

Els continguts complementaris, en canvi, ofereixen la possibilitat d´ampliar determinats temes de 

cada unitat. El tractament d´aquests temes hi comporta un major aprofundiment i, per tant, un major 

nivell de complexitat. Els continguts complementaris seran tractats a l'aula com a models d´estudi 

que proporcionaran als alumnes les pautes per a estudiar qualsevol tema relacionat amb els 

continguts de cada unitat.

En quan a les activitats i els problemes es categoritzaran per ordre de dificultat possibilitant, així la 

diversitat dels alumnes. Les activitats i problemes que atenen els fets i els conceptes de cada unitat 

són la base de l'aprenentatge i, per tant, constitueixen el mínim imprescindible per a l'aprofitament 

dels temes.

Per l'alumnat que requereix d'adaptació curricular significativa, s'adjunta en l'annex 9.7 el model 

que es va elaborar en el departament juntament amb la col·laboració de la Orientadora el curs 

passat.

3.10.-Activitats complementàries i extraescolars

Realització de treball experimental al laboratori, sempre i quan sigui possible o hi hagi 

disponibilitat horària al Departament. Segons el nombre d'alumnes al curs i la naturalesa de 

l'activitat es treballarà en equips heterogenis els més reduïts possible, sempre inferior a cinc. Els 

treballs pràctics poden tractar-se d'exercicis que es porten a terme des del seguiment d'un guió de 

pràctiques o bé d'experiències senzilles en les quals els alumnes han de fer un disseny del 

procediment experimental. En tots els casos els alumnes, han d'elaborar, a partir de les observacions 

realitzades en grup o individualment, l'informe corresponent a l'activitat realitzada (mesures, 
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càlculs, observacions realitzades, conclusions, gràfics...) d'acord amb el format que haurà establert 

el professor i que dependrà del tipus d'activitat pràctica.

Sortides previstes:

Visita als tallers de Ciència del Caixa fòrum: tots els alumnes de 3r de la ESO realitzaran el taller 

d'experiments “Les reaccions químiques”. Les dates concertades són les següents:

3r ESO A: Dimarts 14 de Gener des de les 11:30 fins les 13:00 h.

3r ESO B: Dijous 22 de Maig des de les 11:30 fins les 13:00 h.

3r ESO C: Dimecres 16 d'Abril des de les 11:30 fins les 13:00 h.

3.11.-Temes transversals

3.11.1.-Educació ambiental

Alguns dels aspectes als quals s´ha de prestar major atenció en el conjunt d´aquest tema transversal 

són: el tractament dels residus sòlids urbans, el control dels abocaments de substàncies tòxiques, 

l'impacte ambiental de l'obtenció d´energia, la gestió dels recursos naturals, etc. En molts casos, 

aquests temes es poden tractar des del punt de vista de diferents disciplines. Així, el problema de la 

pluja àcida es pot estudiar des de la perspectiva de la química i des de la perspectiva de la biologia.

3.11.2.-Educació per a la salut

Existeixen una sèrie d´aspectes molt importants relacionats amb l'educació per a la salut que s´han 

de tenir en compte en realitzar la programació de Física i Química. Entre aquests destaquen els 

efectes de les substàncies nocives per a la salut i les precaucions que s´han de prendre en el seu 

maneig, els perills de les radiacions, etc. També és important l'aplicació dels coneixements de física 

i química a alguns fenòmens que passen en el cos humà: per exemple, la transmissió d´impulsos 

elèctrics en el sistema nerviós, el treball que realitzen els pulmons en inspirar i expirar, etc. Aquest 

tractament interdisciplinar és molt enriquidor per a l'alumnat.

3.11.3.-Educació del consumidor

Aspectes com l'ús responsable dels productes químics que utilitzam en la llar, l'elecció d´aliments 

adequats, el coneixement de les repercussions que els productes que consumim tenen en el medi, la 

importància del tractament dels residus i les tècniques d´estalvi a través del reciclat, etc., 

constitueixen l'aportació de la física i la química a aquest tema transversal. En conjunt, tots aquests 
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aspectes van dirigits a crear una conducta de consum responsable i respectuosa amb les persones i 

amb l'entorn.

3.11.4.-Educació no sexista

En l'àmbit científic la presència de la dona és realment important, cosa que fa absurda la 

discriminació per raó de sexe. Aquesta situació real ha de servir com a punt de partida i com a base 

per a realitzar una educació per a la igualtat d´oportunitats que s´estengui no sols a l'entorn científic, 

sinó a tots els aspectes de la vida quotidiana.

3.12.-Procediments d’avaluació i criteris de qualificació

–Valoració del treball de classe: quadern de treball, correcció dels errors, activitats d’ampliació, 

expressió escrita, intervencions i participació a les activitats de classe, expressió oral, realització de 

treballs en grup. Aquestes observacions quedaran recollides en el quadern de notes del professor.

–Valoració de proves escrites: interpretació de diversos models d’expressió científic (taules, gràfics) 

i resolució de problemes.

      La qualificació vendrà donada per l'avaluació sumativa dels indicadors d’avaluació      

      assenyalats abans com a"treball de classe”, que tindran un pes del 25% de la         

      qualificació, mentre que els indicadors de"proves escrites" comptabilitzaran el 75%   

      restant.

–La nota obtinguda en cada avaluació serà la mitja  aritmètica de les dues parts en què es troba 

dividida l'assignatura, això és la part de Biologia i la part de Física i Química. Per poder aplicar 

aquest criteri, serà necessari que l'alumne obtingui una qualificació igual o superior a 3,5 punts en 

cada una de les parts. En cas contrari no es podrà fer la mitja i l'avaluació quedarà suspesa, encara 

que hagi aprovat una de les dues parts. L’assignatura es considera aprovada quan la mitjana de les 

dues parts és igual o superior a 5 punts.

4- PROGRAMACIÓ FÍSICA I QUÍMICA 4T ESO

4.1.-Objectius Generals

Són els que estableix per aquesta matèria el Decret 73/2008 de 27 de Juny pel qual s'estableix el 

currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears:
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- Iniciar-se en el coneixement i aplicació del mètode científic

- Comprendre i interpretar missatges científics que en la seva vida quotidiana es puguin trobar des 

de diversos llenguatges (oral i escrit) i altres sistemes de notació (gràfics, llenguatge matemàtics, 

taules, etc).

- Aplicar estratègies personals, coherents amb els procediments de la Ciència, en la resolució de 

problemes: identificació del problema, formulació d'hipòtesis, planificació i realització d'activitats 

per contrastar-les, sistematització i anàlisi dels resultats i comunicació dels mateixos.

- Participar en la planificació i realització en equip d'activitats científiques, valorant les aportacions 

pròpies i dels demés en funció dels objectius establerts, mostrant una actitud flexible i de 

col·laboració i assumint responsabilitats en el desenvolupament de les feines.

- Elaborar criteris personals i raonats sobre qüestions científiques i tecnològiques bàsiques de la 

nostra època mitjançant el contrast i avaluació d'informacions obtingudes de diverses fonts, incloses 

les de Tecnologies de la Informació

- Conèixer la interpretació que la Física i Química dona a molts de successos del nostre entorn

- Aplicar els coneixements adquirits en la Física i Química per gaudir del medi natural, valorant-lo i 

participar en la seva conservació i millora..

– Reconèixer i valorar les aportacions de la ciència per a la millora de les condicions 

d'existència dels éssers humans, apreciant la importància de la formació científica, utilitzar 

en les activitats quotidianes els valors i actituds propis del pensament científic, i adoptar una 

actitud crítica i fonamentada en front dels grans problemes que avui plantegen les relacions 

entre la ciència i la societat.

4.2.-Continguts Física i Química. Temporització.

Cal recordar que el departament continuarà aplicant el què es va acordar en reunió de departament 

del dia 20 de Setembre del curs passat, que l’assignatura es començarà pel bloc de química ja que 

en començar la física els alumnes hauran adquirit els coneixements matemàtics necessaris per la 

bona comprensió d’aquesta part de l’assignatura. 

Així doncs, en el quadre següent es pot veure com es distribueixen les diferents unitats didàctiques 

al llarg del curs 2013/2014:
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AVALUACIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES
1ª Avaluació - Sistema periòdic i enllaç

- La reacció química
- Introducció a la química orgànica

2ª Avaluació - Iniciació a l’estudi del moviment
- Les forces
- Forces i pressions en els fluids

3ª Avaluació - Treball, potència i energia.
- Transferència d’energia: Calor
- Transferència d’energia: Ones

Unitat didàctica 1,.  SISTEMA PERIÒDIC I ENLLAÇ

Conceptes:

• Repàs de conceptes estudiats a 3r de la ESO: Partícules que formen l’àtom, models atòmics 

de Thomson i Rutherford, Nombre màssic, nombre atòmic, isòtops, ions.

• L’àtom quantiztat: El model atòmic de Bohr. El model actual; Concepte d’orbital, tipus.

• Distribució dels electrons en un àtom: configuració electrònica; L’energia dels orbitals; 

Electrons de valència.

• El sistema periòdic dels elements: grups i períodes. Metalls i no metalls.

• Les propietats periòdiques dels elements: La grandària dels àtoms; Caràcter metàl·lic.

• Tipus d’enllaços entre àtoms: enllaç iònic; enllaç covalent; enllaç metàl·lic.

• Propietats de les substàncies  en funció del seu tipus d’enllaç. Estudi experimental.

• Introducció a la formulació i nomenclatura dels compostos inorgànics segons les normes 

IUPAC.

Procediments:

Saber explicar les diferències entre el model atòmic actual i els anteriors.

Saber representar la configuració electrònica de qualsevol element de la taula periòdica.

Situar un element en la taula periòdica a partir de la seva configuració electrònica i vice-versa.

Comparar el tamany  de dos elements a partir de la seva situació en la taula periòdica.
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Comparar el caràcter metàl·lic de dos elements a partir de la seva situació en la taula periòdica

Formular correctament compostos inorgànics binaris i ternaris més importants.

Actituds:

Apreciar el valor de les aportacions científiques al coneixement del món que ens envolta.

Temporització: 5 Setmanes.

Unitat didàctica 2.-  LA REACCIÓ QUÍMICA

Conceptes:

• Interpretació d’una reacció química com a ruptura i formació d’enllaços: teoria de les 

col·lisions.

• El Mol com a unitat de quantitat de substància. Massa molar.

• Relacions estequiomètriques i volumètriques en les reaccions químiques: dissolucions i 

gasos.

• Tipus de reaccions químiques: Àcid-Base; Redox i Combustió.

• Intercanvi d’energia en les reaccions químiques: reaccions exotèrmiques i endotèrmiques.

• Velocitat de reacció: Disseny i realització d’experiències per determinar els factors que la 

poden modificar.

Procediments:

Saber calcular el número de mols a partir d’una determinada quantitat de substància i vice-versa.

Calcular el volum d’un gas utilitzant l’equació dels gasos perfectes.

Resoldre exercicis de càlculs de concentració de dissolucions en % en massa i volum; grams/L i 

Molaritat.

Resoldre càlculs estequiomètrics senzills reactius-productes en estat sòlid, aquós o gas.

Realitzar una experiència de laboratori per determinar els factors que influeixen en la velocitat 

d’una reacció.

Actituds:

Valorar la importància de les reaccions químiques amb aspectes energètics, biològics i de fabricació 
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de materials.

Valoració de la importància d’alguns productes químics.

Temporització: 5 Setmanes.

Unitat didàctica 3.- INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA ORGÀNICA.

Conceptes:

• Peculiaritats de l’àtom de carboni: possibilitats de combinació amb sí mateix, amb l’àtom 

d’hidrogen i amb altres àtoms.

• Els compostos de carboni: formulació dels principals hidrocarburs, alcohols, aldehids, 

cetones, àcids i amines.

• Els hidrocarburs i la seva importància energètica. El problema de l’increment de l’efecte 

hivernacle: causes i mesures per prevenir-lo.

• Els compostos de carboni i la vida: els components bàsics dels éssers vius.

• Els plàstics: importància per a la vida quotidiana.

• Accions per a un desenvolupament sostenible.

Procediments:

Reconèixer els diferents grups funcionals.

Formulació de compostos de carboni senzills.

Escriure i ajustar reaccions de combustió de compostos orgànics.

Saber quina és la matèria primera de la majoria dels plàstics.

Actituds:

Conscienciació de la limitació dels combustibles fòssils.

Reconèixer la importància de les macromolècules en els éssers vius.

Conscienciació dels problemes mediambientals derivats de l’ús de combustibles fòssils.

Temporització: 4 Setmanes.

Unitat didàctica 4- INICIACIÓ A L’ESTUDI DEL MOVIMENT
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Conceptes

• Magnituds vectorials.

• Caràcter relatiu del moviment. Estudi qualitatiu dels moviments rectilinis i curvilinis: 

sistemes de referència, posició, trajectòria, desplaçament. Concepte de velocitat. Velocitat 

mitjana i velocitat instantània.

• Estudi quantitatiu de l’MRU. Equacions i representació gràfica. Moviment de dos mòbils.

• Estudi quantitatiu del MRUA.  Acceleració. Components. Equacions i representacions 

gràfiques.

• Galileu i l’estudi experimental de la caiguda lliure.

Procediments

Respondre correctament qüestions relacionades a distingir entre espai recorregut i desplaçament.

Aplicar l’equació del MRU a la resolució de problemes.

Càlcul de l’acceleració aplicant les equacions del MRUA.

Resoldre exercicis amb dos mòbils.

Aplicar les equacions del MRUA a la resolució de problemes de caiguda lliure. 

Interpretar i elaborar gràfics relacionats amb l’MRU i MRUA.

Actituds

Valoració de la utilització dels procediments matemàtics en els treballs científics.

Valorar la importància de l’estudi dels moviments en el sorgiment de la ciència moderna.

Importància de respectar la distància de seguretat per tal d’evitar accidents de trànsit.

Temporització: 5 Setmanes.

UD 5- LES FORCES

Conceptes:

• Forces que intervenen en la vida quotidiana: formes de interacció.
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• Composició de forces. Cossos en equilibri.

• Les lleis de Newton de la dinàmica. Aplicacions. Forces de fregament.

• La dinàmica de l'Univers. Llei de la gravitació universal. Conseqüències.

• L'Univers actual.

Procediments:

Identificar els efectes de les forces sobre els cossos. 

Identificar forces presents en la vida quotidiana.

Representar forces per mitjà de vectors.

Calcular la resultant d'un sistema de forces aplicant càlcul vectorial.

Resoldre exercicis aplicant l'equació fonamental de la dinàmica, incloent-hi la força de fregament.

Aplicar la llei de la Gravitació Universal per justificar l'atracció entre dos cossos de l'Univers i per 

calcular la força pes.

 

Actituds:

Afavorir la predisposició del plantejament d'interrogants davant de fets quotidians.

Valoració de la utilització dels procediments matemàtics en el treball científic.

Valorar la importància de les lleis de Newton per a interpretar el moviment dels cossos.

Reconeixement de l'aportació al progrés realitzat pels grans científics.

Temporització: 4 Setmanes.

UD 6,- FORCES I PRESSIONS EN ELS FLUIDS.

Conceptes:

• La pressió.

• Pressions sobre líquids. Principi de Pascal.

• Pressió hidrostàtica.

• Les forces en els fluids: Principi d'Arquimedes. Flotabilitat.
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• Pressió atmosfèrica. La pressió i l'altura.

Procediments:

Relacionar la pressió a l'interior dels fluids amb la densitat  i la profunditat.

Reflexionar sobre per què els cossos suren.

Resoldre exercicis aplicant el principi de Pascal i el d'Arquímedes.

Calcular experimentalment la densitat d'un objecte.

Fer canvis d'unitats de pressió.

Actituds:

Valorar com les característiques dels fluids s'han utilitzat en el desenvolupament de la tecnologia 

útils a la nostra societat: baròmetres, vaixells, globus aerostàtics, etc

Temporització: 3 Setmanes.

UD 7,- TREBALL, POTÈNCIA I ENERGIA.

Conceptes:

• Concepte de treball mecànic. Unitats.

• Estudi de l'eficàcia en la realització d'un treball: concepte de potència.

• Concepte d'energia. 

• Estudi de les formes d'energia: Energia Mecànica. Energia Cinètica i energia potencial 

gravitatòria.

• Principi de conservació de l'energia mecànica i les seves implicacions.

Procediments:

Reconèixer el treball com una forma d'intercanvi d'energia.

Resoldre exercicis de treball, potència i conservació de l'energia mecànica.

Identificar l'energia cinètica i l'energia potencial en diferents situacions.

Relació d'informes sobre problemes relacionats amb l'obtenció i ús de diferents fonts d'energia més 
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utilitzades.

Actituds:

Valorar la importància de l'energia en les activitats quotidianes.

Reconèixer el treball científic en l'aprofitament de les fonts d'energia.

Prendre consciència del consum energètic tan alt dels països desenvolupats i de les limitacions dels 

recursos energètics.

Temporització: 3 SETMANES.

UD 8,- TRANSFERÈNCIA D'ENERGIA : CALOR.

Conceptes:

• La temperatura dels cossos. Mesura de la temperatura: escales de temperatura.

• Calor i variació de temperatura: capacitat calorífica específica.

• Calor i canvis d'estat: calor latent.

• Efectes de la calor sobre els cossos: equilibri tèrmic, criteri de signes. Dilatació dels cossos.

• Mecanismes de transmissió de la calor: Radiació, conducció i convecció.

• Transformació entre calor i treball. Màquines tèrmiques.

 

 Procediments:

Analitzar fenòmens on es produeixen transferències d'energia.

Resoldre exercicis d'aplicació.

Disseny d'experiències per comprovar alguns efectes de la calor.

Actituds:

Valorar la importància de l'energia en la societat, la repercussió que té sobre la qualitat de vida i el 

progrés econòmic.
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Prendre consciència de les conseqüències de l'encalentiment global al nostre Planeta.

Fomentar hàbits destinats al consum responsable d'energia.

Temporització: 2  SETMANES.

UD 9,- TRANSFERÈNCIA D'ENERGIA: ONES.

Conceptes: 

• Les ones. Definició i magnituds característiques.

• Classificació de les ones en funció de la direcció de vibració i en funció del medi en què es 

propaguen.

• El so. Propagació. Qualitats (intensitat, to i timbre). Reflexió.

• La llum. Espectre electromagnètic. Propagació. Reflexió i refracció.

Procediments:

Resoldre exercicis relacionant velocitat, freqüència i longitud d'ona.

Estudiar experimentalment la reflexió de la llum.

Reconèixer els fenòmens de l'eco i la reverberació com a reflexió del so.

Explicar fenòmens associats a la reflexió i la refracció de la llum.

Actituds:

Valorar les repercussions de la contaminació sonora.

Valorar el coneixement de les ones de l'espectre electromagnètic i les repercussions del seu ús en la 

nostra societat.

Valorar la necessitat de la capa de ozó i les conseqüències que té per a la nostra salut una 

disminució de la mateixa.

Temporització: 2 SETMANES.

Nota: La part  corresponent  a l'àmbit científicotècnic al grup de 4t de diversificació, està inclosa 

dins la programació del Departament d’Orientació
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4.3.-Metodologia

Bàsicament serà la mateixa que l'aplicada a 3r d´ESO (veure pàgines 37 i 38 d’aquesta 

programació).

4.4.-Materials i recursos didàctics

El llibre de text establerts per a la docència de la matèria que és responsabilitat del Departament de 

Física i Química en el  curs de 4t ESO és: Física i Química 4rt de la ESO La Casa del Saber - Illes 

Balears. Els alumnes de seccions europees utilitzaran el llibre realitzat per la Sra. Terrasa, 

Chemistry and Physics 4t ESO, editorial Talaiots S.L.

La naturalesa experimental i empírica de les matèries que imparteix el Departament de Física i 

Química i el seu Currículum Oficial fan prescriptiva la realització d'exercicis i treballs pràctics. 

Aquests darrers es portaran a terme al laboratori de Química (amb el material disponible i també a 

l'aula.

S'utilitzarà també material audiovisual com a suport per a segons quins temes o unitats. També es 

tendrà en compte la possibilitat de fer servir l'Aula d'Informàtica per dur a terme activitats 

d'aprenentatge assistit per ordinador després de valorar alguns programes didàctics disponibles de 

forma gratuïta a servidors de recursos per a l'aprenentatge.

Els membres del departament han decidit començar l'assignatura per les unitats didàctiques de 

química ja que, d'aquesta manera, els alumnes han adquirit els coneixements necessaris per poder-

los aplicar a les unitats de física.

4.5,- Competències bàsiques

A continuació es mostra una taula on apareixen les competències bàsiques que es treballen en cada 
una de les unitats didàctiques:

UD 1: 
Sistema 

UD 2: 
La 

UD 3: 
Introduc

UD 4: 
Iniciació 

UD 5: 
Les 

UD 6: 
Les 

UD 7:
Treball, 

UD 8: 
Transfe- 

UD 9: 
Transfe-
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periòdic 
i enllaç

reacció 
química

ció a la 
química 
orgànica.

a l'estudi 
del 
moviment

forces forces i 
la 
pressió 
en els 
fluids

potència 
i energia

rència 
d'ener-
gia: 
calor

rència 
d'ener-
gia: 
ones.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic:

- Compilar informació 
i aplicar coneixements 
de tecnologia per 
resoldre problemes 
senzills.

X X X X X X X

- Conèixer les raons 
de la perillositat de 
productes químics 
habituals en la llar.

X X X

- Explicar amb criteris 
científics, canvis que 
es produeixen en la 
natura

X X X X X X X X X

- Establir les 
característiques i la 
composició bàsica de 
materials i valorar-ne 
la possibilitat de 
reciclatge.

X X X

- Situar-se i relacionar 
en l'espai i en el 
temps, fets naturals 
que ajuden a 
comprendre la realitat.

X X X X X X X

- Identificar, descriure 
i analitzar processos 
de canvi i de 
transformació naturals

X X X

-Comprendre la 
interacció dels éssers 
vius entre si i amb el 
medi. Valorar 
l'impacte de l'acció 
humana.

X X X X X X X X

Competència comunicativa lingüística:

- Comprendre i 
interpretar la 
informació d'un text 
escrit relacionat amb 
la situació 
comunicativa, la 
informació que conté 

X X X X X X X X X
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els coneixements 
propis.

- Produir un text escrit 
adequat a la necessitat 
comunicativa i al 
receptor, amb ordre, 
claredat i detall, 
aplicant correctament 
els coneixements 
lingüístics en el lèxic, 
l'ortografia i les 
estructures 
morfosintàctiques.

X X X X X X X X X

Competència matemàtica:    

- Aplicar el 
coneixement del 
sistema de numeració 
decimal i de les 
operacions per 
comparar, relacionar 
nombres i operar amb 
rapidesa, buscant, 
segons la situació un 
resultat exacte o 
aproximat.

X X X X X X X X X

- Emprar amb precisió 
i criteri les unitats de 
mesura

X X X X X X X

- Planificar i seguir 
estratègies de 
resolució de 
problemes i 
modificar-les si no 
són prou eficaces.

X X X X X X X X X

- Usar i interpretar 
llenguatge matemàtic, 
com ara xifres, signes, 
representacions 
gràfiques o dibuixos.

X X X X X X X X X

- Interpretar la funció 
que fan els nombres 
quan apareixen en un 
context real i usar-los 
d'acord amb les seves 
característiques.

X X X X X X X X X

Social i ciutadana:

- Desenvolupar 
l'esperit crític i la 

X X X X X X X X X
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capacitat d'anàlisi i 
observació de la 
ciència per formar-se 
com a ciutadans 
informats.

Tractament de la informació i competència digital:

-  En totes les unitats 
didàctiques es 
proposen algunes 
pàgines WEB que 
reforcen els 
continguts estudiats.

X X X X X X X X X

Autonomia i iniciativa personal
- Els coneixements i 
la informació 
contribueixen a 
l'adquisició d'aquesta 
competència.

X X X X X X X X X

Aprendre a aprendre:

- Al llarg de totes les 
unitats es resoldran 
qüestions sobre 
fenòmens del nostre 
entorn 

X X X X X X X X X

4.6.-Criteris d’avaluació

1,- Utilitzar les estratègies bàsiques del treball científic per analitzar situacions i obtenir informació 

sobre fenòmens químics i físics.

2,- Identificar les característiques dels elements més representatius de la taula periòdica, predir-ne el 

comportament químic en unir-se amb altres elements així com les propietats de les substàncies 

simples i compostes formades. 

3,- Conèixer la formulació i nomenclatura IUPAC per a compostos binaris i ternaris més importants.

4,- Interpretar reaccions químiques com a ruptura i formació d'enllaços tenint en compte els 

aspectes materials, energètics i cinètics i ser capaç d'aplicar-los a l'anàlisi d'alguns processos 

químics naturals o industrials en la vida quotidiana. 

5,- Saber realitzar càlculs de quantitats de substància senzills a partir d'equacions químiques: mol; 

càlculs estequiomètrics senzills amb reactius i productes , tant en estat sòlid, aquós o com en estat 

gas.

6,- Justificar la gran quantitat de compostos orgànics que hi ha així com la formació de 
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macromolècules naturals i sintètiques i la importància d'aquestes en els éssers vius i en la societat 

actual.

7,- Saber dibuixar fórmules desenvolupades de compostos orgànics senzills i saber la formació, 

utilització i el reciclatge dels polímers sintètics més importants.

8,- Reconèixer el petroli, gas natural i carbó com a combustibles fòssils i fonts energètiques més 

usades actualment.  Valorar si són conscients de l'esgotament i del efecte hivernacle. Mesures per 

evitar els problemes mediambientals.

9,- Reconèixer les magnituds necessàries per descriure els moviments, aplicar aquests coneixements 

a l'estudi dels moviments en el sorgiment de la ciència moderna.

10 - Aplicar correctament les principals equacions explicant les diferències fonamentals dels 

moviments MRU, MRUA i MCU. Distingir entre les unitats de velocitat i acceleració, així com 

entre magnituds lineals i angulars.

11,-  Identificar el paper de les forces com a causa dels canvis de moviment i de les deformacions. 

Reconèixer les principals forces presents a la vida quotidiana.

12,- Identificar les forces que actuen sobre un cos en un moment determinat, i explicar les lleis de la 

Dinàmica a les que obeeix. Determinar la importància de la força de fregament a la vida real. 

Dibuixar les forces que actuen sobre un cos en moviment, justificant el seu origen i indicant les 

possibles interaccions del cos amb altres cossos.

13,- Explicar el caràcter universal de la força de la gravitació.

14,- Reconeixement de les forces exercides pels fluids. Saber explicar perquè suren els cossos.

15,- Diferenciar entre treball mecànic i treball fisiològic. Explicar que el treball consisteix en la 

transmissió d’energia d’un cos a un altre mitjançant una força. Identificar la potència amb la 

rapidesa amb què es realitza un treball i explicar la importància que aquesta magnitud té a la 

indústria i la tecnologia.

16,- Aplicar de forma correcta el Principi de conservació de l'energia la comprensió de les 

transformacions energètiques de la vida diària, reconèixer el treball  com a forma de transferència 

d'energia  i analitzar els problemes associats a l'obtenció i ús de les diferents fonts d'energia 

utilitzades per produir-la. 

17,-  Identificar la calor com una energia en trànsit entre els cossos i descriure casos reals en els que 

es posa de manifest. Aplicar el principi de conservació de l'energia a l'anàlisi de transformacions 

energètiques relacionades amb la vida real.
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18,- Descriure el funcionament teòric d’una màquina tèrmica i calcular el seu rendiment. Identificar 

les transformacions energètiques que es produeixen en aparells d’ús comú.

19,-  Explicar les característiques fonamentals dels moviments ondulatoris. Identificar fets reals en 

què es posi de manifest un moviment ondulatori. Relacionar la formació d’una ona amb la 

propagació de la pertorbació que l'origina. Distingir els diferents tipus d’ones.

20,-  Identificar les característiques que han de tenir els sons perquè siguin audibles. Descriure la 

naturalesa de l'emissora sonora.

21,- Identificar els fenòmens de reflexió i refracció de la llum.

4.7.-Mínims exigibles per a la qualificació positiva

Els que s’especifiquen als criteris d’avaluació tot tenint en compte les mides d’atenció a la 

diversitat.

4.8.-Criteris de recuperació

Pels alumnes que no assoleixin qualificacions positives en les avaluacions es planificaran revisions 

dels conceptes que es considerin importants. Al final de cada avaluació es realitzarà una prova 

escrita a la qual s’inclouran els continguts bàsics vistos anteriorment. Al final del tercer trimestre, 

aquesta prova tendrà caràcter de final i l'hauran de fer tots els alumnes. La qualificació obtinguda a 

aquesta prova es comptabilitzarà en el conjunt de qualificacions parcials del alumne, corresponents 

a la tercera avaluació.

Els alumnes que no obtenguin una qualificació positiva el mes de juny, podran recuperar 

l'assignatura el mes de setembre realitzant una feina d'estiu que li haurà lliurat el corresponent 

professor. Aquesta tindrà un valor del 25%  de la nota. Per poder fer l'examen és imprescindible 

haver entregat l'esmentada feina d'estiu. L'alumne haurà de realitzar una prova escrita els continguts 

de la qual es basaran en la tasca realitzada durant l'estiu. El resultat d'aquesta prova comptabilitza 

un 75% de la nota final del mes de setembre.

Els alumnes de seccions europees que tinguin dificultats amb l'idioma, de manera que no sigui 

aquest un motiu que els faci suspendre l'assignatura, podran optar per fer l'examen en català.
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4.9.-Atenció a la diversitat

Un aspecte important en la programació de Física i Química és que ha de tenir en compte aquells 

continguts en els quals pugui haver una gran diversitat a l'aula. Per exemple, els conceptes i els 

procediments que requereixin coneixements matemàtics solen evidenciar la diversitat en el conjunt 

d´alumnes, per les diferències en l'habilitat per a aplicar els coneixements i també per les distintes 

capacitats per a interpretar els resultats.

Així, l'estudi detallat dels continguts permet classificar-los en essencials i complementaris. Els 

continguts essencials  constitueixen la informació bàsica d´un determinat tema són aquells que 

poden considerar-se continguts mínims, aquells que tots els alumnes haurien de conèixer.

Els continguts complementaris, en canvi, ofereixen la possibilitat d´ampliar determinats temes de 

cada unitat. El tractament d´aquests temes hi comporta un major aprofundiment i, per tant, un major 

nivell de complexitat. Els continguts complementaris seran tractats a l'aula com a models d´estudi 

que proporcionaran als alumnes les pautes per a estudiar qualsevol tema relacionat amb els 

continguts de cada unitat.

En quan a les activitats i els problemes es categoritzaran per ordre de dificultat possibilitant, així la 

diversitat dels alumnes. Les activitats i problemes que atenen els fets i els conceptes de cada unitat 

són la base de l'aprenentatge i, per tant, constitueixen el mínim imprescindible per a l'aprofitament 

dels temes.

4.10.-Activitats complementàries

Realització de treball experimental al laboratori o a l'aula. Es treballarà en equips heterogenis els 

més reduïts possible, sempre inferior a cinc. Els treballs pràctics poden tractar-se d'exercicis que es 

porten a terme des del seguiment d'una pràctica, en molts dels casos, demostrativa ( realitzada pel 

professor) o bé d'experiències senzilles en les quals els alumnes han de fer un disseny del 

procediment experimental. En tots els casos els alumnes, han d'elaborar, a partir de les observacions 

realitzades en grup o individualment, l'informe corresponent a l'activitat realitzada (mesures, 

càlculs, observacions realitzades, conclusions, gràfics...) d'acord amb el format que haurà establert 

el professor i que dependrà del tipus d'activitat pràctica.
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Sortides previstes:  

Activitat científica al Laboratori Jove de la UIB. DEMOLAB. Activitat de química per a 4t de la 

ESO. Les dates i els tallers concertats són:

4t ESO Seccions Europees: Taller Demolab de química. Divendres 29 d'Octubre de 

                                              2013. Des de les 9:15 fins les 13:30 h.

4t ESO Català: Taller de Física: “els interessants efectes dels medis transparents 

                           sobre la llum”. Dilluns 5 de Maig de 2014.

No es descarta que els alumnes més destacats d'aquests grups es presentin a la convocatòria de la 

Miniolimpiada de física i química que sol celebrar-se cap el mes de Maig.

4.11.-Temes transversals

Es treballaran els mateixos que  a 3r ESO (veure pàgines 49 i 50 d’aquesta programació).

4.12.-Procediments d’avaluació i criteris de qualificació

- Valoració del treball de classe: quadern de treball, correcció dels errors, activitats 

d’ampliació,expressió escrita, intervencions i participació a les activitats de classe, expressió oral, 

realització de treballs en grup. Aquestes valoracions quedaran recollides a l'apartat de notes del 

quadern del professor.

- Valoració de proves escrites: interpretació de diversos models d’expressió científic (taules, gràfics) 

i resolució de problemes.

La qualificació vendrà donada per l'avaluació sumativa dels indicadors d’avaluació assenyalats 

abans com a"treball de classe”, que tindran un pes del 25% de la qualificació, mentre que els 

indicadors de"proves escrites" comptabilitzaran el 75% restant.  

5- PROGRAMACIÓ FÍSICA I QUÍMICA 1r BATXILLERAT  

5.1.-Objectius Generals
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Són els que estableix per a aquesta matèria el Decret 82/2008 de 25 de Juliol pel qual s'estableix el 

currículum del Batxillerat a les Illes Balears.

Comprendre els conceptes, lleis, teories i models més importants i generals de la física i la química, 

que els permetin tenir una visió global i una formació científica bàsica i desenvolupar estudis 

posteriors més específics.

Aplicar els conceptes, lleis, teories i models apresos a situacions reals i quotidianes.

Analitzar críticament hipòtesis i teories contraposades que permetin desenvolupar el pensament 

crític i valorar les aportacions al desenvolupament de la Física i la Química

Saber utilitzar amb certa autonomia habilitats d'investigació, tant documentades com experimentals 

(plantejar i resoldre problemes, formular i contrastar hipòtesis, realitzar experiències, etc.) 

reconeixent el caràcter de la ciència com un procés canviant i dinàmic.

Mostrar actituds pròpies del treball científic: recerca d'informació, capacitat crítica, necessitat i 

verificació de fets, actitud crítica davant noves idees.

Interessar-se per les realitzacions científiques i tecnològiques i comprendre els problemes que pot 

plantejar la seva evolució a l'ésser humà i a la societat en general

Explicar expressions científiques del llenguatge quotidià, relacionant l'experiència diària amb la 

científica.

5.2.-Continguts. Temporització.

1.-NATURALESA I ORGANITZACIÓ DE LA MATÈRIA.

Conceptes:

Llei de conservació de la massa i llei de les proporcions definides. Teoria atòmica de Dalton.

Evolució de la teoria atòmica de Dalton. Llei dels volums de combinació de Gay-Lussac. Hipòtesi 

d'Avogadro.

Lleis experimentals dels gasos ideals. Equació dels gasos ideals. Mescles de gasos: Llei de Dalton 

de les pressions parcials.

El mol com a unitat de mida de la matèria. Masses atòmiques i moleculars. Fórmules empíriques i 
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moleculars.

Formulació i nomenclatura dels compostos inorgànics. Regles IUPAC.

Normes de seguretat al laboratori químic.

Procediments:

Pràctica de mètodes de separació al laboratori.

Realització d'exercicis per la comprensió de les lleis ponderals i de les lleis volumètriques.

Realització d'exercicis per relacionar el nombre de mols amb el nombre de partícules, la massa o el 

volum.

Realització d'exercicis per calcular la pressió parcial d'un gas en una mescla de gasos.

Formulació de compostos inorgànics: òxids, hidrurs, sals binàries, peròxids, hidròxids, àcids 

oxoàcids, sals d'àcids oxoàcids.

Actituds:

Importància del coneixement de la història per entendre l'evolució dels conceptes científics.

Desenvolupament de la confiança en les pròpies capacitats per l'Interès per la resolució de 

problemes oberts com a petites investigacions, procurant aplicar les etapes del mètode científic.

Necessitat de mantenir unes normes de seguretat i higiene personal i ambiental en el treball de 

laboratori.

Temporització: 22 sessions

2-CANVIS MATERIALS I ENERGETICS EN LES REACCIONS QUÍMIQUES

Conceptes:

Sistemes homogenis. Dispersions i dissolucions. Concentració (% en massa i en volum, g/L, 

molaritat, molalitat i fracció molar). Tipus de dissolucions. Preparació de dissolucions.

Estudi de les transformacions químiques: la seva importància a la societat.
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Reaccions químiques: velocitat de reacció. Estudi experimental dels factors que l'afecten.

Estequiometria de les reaccions: reactiu limitant i en excés, puresa dels reactius, rendiment i 

reaccions consecutives.

Aspectes energètics de les reaccions químiques: reaccions endotèrmiques i exotèrmiques.

Procediments:

Saber diferenciar entre dispersions i dissolucions. Exemples en la vida quotidiana.

Saber calcular la concentració molar, molal i fracció molar d'una dissolució a partir del % en massa 

i de la densitat de la dissolució.

Saber preparar dissolucions diluïdes a partir d'una concentrada.

Representació de les reaccions químiques en forma d'equacions químiques.

Saber calcular quantitativament masses, volums  concentracions en les dissolucions, etc. dels 

reactius i productes en un procés químic.

Realització de problemes d'aplicació.

Actituds:

Valorar la importància de les reaccions químiques per a la formació de nous materials i l'obtenció 

d'energia.

Valorar les implicacions industrials i ambientals de les reaccions químiques, en particular dels 

processos de combustió

Temporització:26 sessions

3.-ESTRUCTURA INTERNA DE LA MATÈRIA

Conceptes:

Primers treballs que suposaren l'establiment de la química com a ciència. Treballs de Dalton i 

Lavoissier. Hipòtesi d'Avogadro.

Models atòmics de Thomson i Rutherford. Atom de Bohr i Schrödinger. Limitacions dels models. 
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Distribució dels electrons en nivells energètics (Principi d'Aufbau) i sistema periòdic.

Aplicació del sistema periòdic. Propietats periòdiques dels elements individuals.

L'enllaç químic: iònic i covalent. La regla de l'octet i la notació de Lewis. Forces intermoleculars. 

Introducció a l'enllaç metàl·lic.

Propietats de les substàncies en funció del seu tipus d'enllaç.

Procediments:

Escriptura de configuracions electròniques d'àtoms i de ions.

Associació entre la configuració electrònica, les propietats d'un element i la seva ubicació a la Taula 

Periòdica.

Determinació del tipus d'enllaç que tendrà lloc entre els elements segons la seva ubicació a la Taula 

Periòdica.

Disseny i realització de treballs pràctics per identificar el tipus d'enllaç de les substàncies a partir de 

les seves propietats.

Elaboració i interpretació de diagrames de Lewis per explicar els enllaços.

Utilització de models tridimensionals per representar cristalls, molècules i sòlids cristal·lins.

Actituds:

Actitud crítica cap a les noves teories valorant la creativitat, el seu rigor i les seves aportacions.

Curiositat per la història de la teoria atòmica i la seva importància en l'evolució de la ciència i la 

tecnologia.

Valoració de l'ús de sistemes de classificació en l'organització de la informació.

Temporització:12 sessions

4.-INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA DEL CARBONI.

Conceptes:

La versatilitat dels compostos derivats del carboni

Hidrocarburs. Nomenclatura i propietats. 
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Concepte de grup funcional. Nomenclatura.

Procediments:

Nomenar i dibuixar l'estructura a partir del nom de cadenes de carboni alifàtiques i no alifàtiques, 

lineals i ramificades.

Reconèixer els principals grups funcionals i nomenar correctament les molècules de què en formen 

part: halogenurs d'alquil, alcohols, cetones, aldehids, àcids carboxílics, ésters, amides, amines i 

nitrils.

Formulació i nomenclatura de composts orgànics.

Actituds:

Valorar la importància econòmica i social dels compostos derivats del carboni.

Temporització:10 sessions

5.-CINEMATICA

Conceptes:

Concepte de repòs i moviment. Necessitat d'un sistema de referència.

Conèixer les magnituds necessàries per descriure un moviment (des del punt de vista vectorial): 

vector de posició, velocitat, acceleració.

Components intrínseques del vector acceleració.

Magnituds angulars i relació amb les magnituds lineals.

Tipus de moviments: M.R.U., M.R.U.A., M. circular uniforme. Composició de moviments.

Procediments:

Interpretar gràfics s-t, v-t, a-t.
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Resolució de problemes amb enunciat obert, on s'han d'aplicar les equacions del moviments 

estudiats, caigudes de cossos, tirs verticals...

Realització de treballs pràctics per estudiar la  hipòtesi de la independència de moviments a partir, 

per exemple, del tir parabòlic. Aplicar-ho després a altres moviments, tenint en compte sempre el 

caràcter  vectorial.

Actituds:

Desenvolupar en aquest tema aspectes de Ciència-tecnologia-societat, a partir de temes familiars 

pels alumnes.

Presentació del context històric de Galileu i del desenvolupament de la Mecànica Clàssica.

 Temporització:21sessions

6.-DINÀMICA

Conceptes:

Lleis de Newton, a partir de la quantitat de moviment.

Força com a interacció. Conservació de la quantitat de moviment en un sistema aïllat.

Estudi d'algunes situacions dinàmiques: forces gravitatòries, de fricció, tensions, moviments 

circulars (peralts)...

Procediments:

Realització de petites investigacions per comprovar experimentalment l'equació fonamental de la 

dinàmica, la llei de Hooke,....

Resolució de problemes de les diverses situacions quotidianes abordables com a petites 

investigacions des del tractament de sistemes inercials i no inercials.

Actituds:

Conèixer implicacions tècniques i socials respecte d'aquest tema.
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Despertar l'interès per relacionar el desenvolupament de la Mecànica amb el marc històric de la 

Física del segle XVII.

Temporització:22 sessions

7.-ENERGIA I LA SEVA TRANSFERÈNCIA

Conceptes:

Conceptes de treball i energia.

Definició operativa de la magnitud treball, com a transformació mecànica.

Definició de potència, com a mesura de l'eficàcia en la realització d'un treball.

Energia cinètica i potencial gravitatòria.

Principi de conservació de l'energia.

Procediments:

Resoldre problemes realitzats en els temes anteriors amb el tractament energètic, per mostrar la seva 

coherència amb el tractament dinàmic- cinemàtic.

Calcular el treball realitzat per un aparell, en un temps determinat, donada la potència i viceversa.

Actituds:

Valorar la importància de l'obtenció d'energia dins la societat actual, des del punt de vista econòmic 

i de qualitat de vida.

Conèixer els problemes que origina al medi ambient l'obtenció de l'energia.

Saber què és la crisi energètica i conèixer les anomenades energies alternatives.

Temporització:14 sessions

8.-ELECTROSTÀTICA I CORRENT CONTINU
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Conceptes:

Naturalesa elèctrica i principi de conservació de la càrrega.

Llei de Coulomb.

Introducció, qualitativa, al camp elèctric.

Energia potencial elèctrica i de diferència de potencial.

Intensitat de corrent i resistència. Llei d'Ohm.

Efecte Joule.

Aplicació del Principi de Conservació de l'Energia a circuits elèctrics: equació d'Ohm d'un circuit.

Corrent elèctric a la societat actual. Generació, transport i ús. Situació a les Illes Balears.

Procediments:

Aplicacions de la llei d'Ohm a les associacions de resistències.

Realització de muntatges de circuits elèctrics elementals.

Càlcul del consum energètic dels electrodomèstics.

Actituds:

Anàlisi de la producció i consum d'energia elèctrica al nostre país.

Problemes mediambientals que produeixen les centrals elèctriques.

Temporalització:12 sessions

5.3.-Metodologia.

La metodologia que es farà servir es fonamentarà en els següents punts:

Explicació raonada dels continguts de la unitat didàctica per part del professor, utilitzant tècniques 

inductives (observació, abstracció...), deductives (demostracions...), analítiques (classificacions...) i 

sintètiques (definicions, resums...)

Es procurarà que les classes siguin actives, tot fomentant el diàleg de forma que així es puguin 
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revisar els conceptes previs de l'alumne i corregir aquests si fos necessari, tot construint i elaborant 

conceptes, realitzant problemes de forma raonada i argumentada.

Si s’escau per a la unitat didàctica que es treballi, es preveu la realització de treballs d'investigació 

bibliogràfica que permetin conèixer els aconteixements històrics, socials i econòmics que han 

conduït al coneixement científic actual.

Ús de recursos audiovisuals que serveixin per aprofundir en l'aprenentatge i il·lustrar d’altres 

aspectes dels continguts.

Realització de treball experimental al laboratori amb el material disponible, sempre i quan sigui 

possible depenent de les hores de desdoblament.. Segons el nombre d'alumnes al curs i la naturalesa 

de l'activitat es treballarà en equips heterogenis els més reduïts possible, sempre inferior a cinc. Els 

treballs pràctics poden tractar-se d'exercicis que es porten a terme des del seguiment d'un guió de 

pràctiques o bé, d'experiències senzilles en les quals els alumnes han de fer un disseny del 

procediment experimental. En tots els casos els alumnes, han d'elaborar, a partir de les observacions 

realitzades en grup, l'informe corresponent a l'activitat realitzada (mesures, càlculs, observacions 

realitzades, conclusions, gràfics...) d'acord amb el format que haurà establert el professor i que 

dependrà del tipus d'activitat pràctica.

Realització d'activitats que suposi recapitulació i síntesi: mapes de conceptes, sinopsis, resums i 

esquemes.

5.4.-Material i recursos didàctics.

El llibre de text establert per aquest curs de 1r de batxillerat és: Física i Química 1 Batxillerat. La 

Casa del Saber. Editorial Santillana.

La naturalesa experimental d’aquesta matèria fa prescriptiva la realització d’exercicis i treballs 

pràctics que es portaran a terme al laboratori de Química amb el material  de que es disposi.

5.5.-Criteris d’avaluació.

1,. Determinar masses atòmiques a partir de 1'anàlisi dels resultats produïts en reaccions químiques, 

així com determinar el nombre de mols presents en una determinada quantitat de substància.

2,- Formular segons les normes IUPAC compostos inorgànics.
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3,- Resoldre exercicis on han de calcular la concentració d'una dissolució.

4,. Resoldre exercicis, on han d'extraure la informació d'una equació química i ser capaç de trobar la 

quantitat  de productes i reactius que intervenen.

5,- Justificar les successives elaboracions de models atòmics valorant el caràcter obert de la ciència.

6,- Emetre hipòtesi sobre el tipus d'enllaç, a partir del comportament.

7,- Conèixer les principals funcions orgàniques i formular compostos orgànics senzills.

8,-  Aplicar les estratègies pròpies de la metodologia científica a la resolució de problemes relatius 

als moviments estudiats

9,-  Identificar les forces reals que actuen sobre un cos, i relacionar la direcció i sentit de la força 

amb l'efecte que produeix.

10,- Aplicar el teorema de conservació de la quantitat de moviment per explicar fenòmens 

quotidians, identificant el sistema en el que s' aplica.

11,- Aplicar el teorema de conservació de l'energia tant si hi ha fricció com si no. 

12,- Interpretar i dissenyar  circuits, determinant el valor de la intensitat  en les seves  diferents 

branques, si les té, i la diferència de potencial entre dos punts qualssevol.

13,- Observar i descriure les transferències d'energia que tenen lloc en muntatges tecnològics 

senzills, basant-se en el principi de  conservació de 1'energia.

5.6.-Mínims exigibles

Els que s’especifiquen als criteris d’avaluació.

5.7.-Criteris de recuperació

Al final de cada avaluació es realitzarà una prova escrita a la qual s’inclouran els continguts bàsics 

vistos anteriorment. Aquesta prova la realitzaran tots els alumnes. Al final del tercer trimestre es 

farà una prova amb continguts de tota l'assignatura que tendrà caràcter de final. La qualificació 

obtinguda a aquesta prova es comptabilitzarà en el conjunt de qualificacions parcials del alumne, 

corresponents a la tercera avaluació. Si així l'alumne no ha alcançat els 5 punts necessaris per 

aprovar l'assignatura, es farà un altre examen de recuperació en base als continguts mínims de 

l'assignatura. També es contempla fer una prova diferent per  aquells alumnes que vulguin millorar 
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el seu resultat. Com a màxim podran augmentar la seva nota en dos punts. (Amb això volem deixar 

clar, per exemple, que un alumne amb una mitjana de 5 de tot el curs, si obté una qualificació de 10 

en aquesta prova final per millorar nota, la qualificació màxima serà de 7 i no de 10).

Els alumnes que no obtenguin una qualificació positiva el mes de juny, podran recuperar 

l'assignatura el mes de setembre amb una prova escrita. Aquesta prova constarà de dues parts: una 

sobre els continguts de Química i l'altre sobre els de Física.  La qualificació del setembre tendrà en 

compte l'evolució de l'alumne al llarg de tot el curs (amb això volem dir que si l'alumne obté una 

qualificació de 10 en aquesta prova extraordinària, la nota final de l'assignatura serà inferior a 10).

5.8.-Activitats complementàries

Realització de treball experimental al laboratori o a l'aula. Es treballarà en equips heterogenis els 

més reduïts possible, sempre inferior a cinc. Els treballs pràctics poden tractar-se d'exercicis que es 

porten a terme des del seguiment d'una pràctica, en molts dels casos, demostrativa ( realitzada pel 

professor) o bé d'experiències senzilles en les quals els alumnes han de fer un disseny del 

procediment experimental. En tots els casos els alumnes, han d'elaborar, a partir de les observacions 

realitzades en grup o individualment, l'informe corresponent a l'activitat realitzada (mesures, 

càlculs, observacions realitzades, conclusions, gràfics...) d'acord amb el format que haurà establert 

el professor i que dependrà del tipus d'activitat pràctica.

Sortides previstes:

Activitat científica al Laboratori Jove de la UIB. És una activitat organitzada per la Facultat de 

Ciències de la UIB amb la col·laboració de"SA NOSTRA” de Química (És aigua o una altra cosa?).

La data concertada és: Divendres 10 de Gener de 2014.

5.9.-Temes transversals

Educació ambiental

L'educació ambiental és un tema que està molt present a la nostra societat, i sobretot darrerament a 

les nostres Illes. Per això, i des d’una perspectiva fisicoquímica, ho tendrem molt present a aquest 

curs ja que és un tema que dóna molt de si, degut a que les aplicacions tecnològiques de molts 

MD020205-0 84/161



fenòmens físics i químics causen sovint danys al medi ambient que poden ser irreparables si no es 

prenen les mesures oportunes per part d'administradors, científics, tècnics, etc.

Educació del consumidor

Des del punt de vista de la Física i Química, l'educació per al consumidor està estretament 

relacionada amb l'educació ambiental. Aspectes relatius a l'ús responsable dels recursos naturals, 

com l'aigua, les matèries primeres, les fonts d'energia, etc., impliquen ambdós temes transversals.

El coneixement de l'energia i el consum de determinats aparells (de combustibles fòssils, elèctrics, 

etc.) ha d'ajudar a promoure actituds que tendeixin a l'estalvi energètic.

5.10.-Procediments d’avaluació i criteris de qualificació

Per tal de valorar l'aprenentatge, a cada avaluació es tindran en compte els següents aspectes:

L'assistència a classe és obligatòria i es valorarà com un factor absolutament determinant per assolir 

una qualificació positiva a cada una de les avaluacions. Al final de cada trimestre es 

comptabilitzaran les faltes d'assistència injustificades i si superen el 20%, es restarà 1 punt de 

la nota de l'avaluació. En aquells casos que sigui necessari es procedirà a obrir el protocol 

d'absentisme tal i com contempla la llei.

La qualificació, per a cada una de les avaluacions, es realitzarà a partir de les qualificacions parcials 

obtingudes en:

Les proves i exercicis escrits, en un número mínim de dos, que es determinaran prèviament per a 

cada una de les avaluacions.  En aquests exercicis s'haurà de demostrar la capacitat per a resoldre 

problemes i per a aplicar els coneixements adquirits d'acord amb els criteris d'avaluació. A cada una 

de les proves s'informarà, de forma verbal o escrita, dels criteris generals de correcció així com del 

valor de cada pregunta o qüestió.   A cada prova escrita hi haurà una pregunta/problema de temes 

anteriors. Aquest exercici escrit a final del tercer trimestre tindrà el caràcter de final i inclourà els 

continguts bàsics i fonamentals de l'assignatura desenvolupats al llarg del curs. La qualificació 

obtinguda a aquesta prova es comptabilitzarà en el conjunt de qualificacions parcials del alumne, 
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corresponents a la tercera avaluació. La qualificació final serà la mitjana ponderada de les tres 

avaluacions. Per aprovar l'assignatura és necessari un mínim de 5 punts. 

Les proves escrites tendran un pes del 100 % de la nota tant en  la primera i segona avaluació com 

en l'avaluació final ordinària i en la extraordinària del setembre.

6- PROGRAMACIÓ TÈCNIQUES EXPERIMENTALS 1r DE BATXILLERAT
       

6.1,- Objectius generals

Són els que estableix per a aquesta matèria el Decret 82/2008 de 25 de Juliol pel qual s'estableix el 

currículum del Batxillerat a les Illes Balears.

1. Realitzar mesures amb diferents aparells i  instruments, tant analògics com 
digitals,  controlant  els  errors,  interpretant  les  dades  mitjançant 
representacions  gràfiques,  càlculs  numèrics  o  tractament  informàtic  i 
comparant-les amb els resultats teòrics.

2. Expressar amb claredat les idees de la física i química, oralment i per escrit, 
utilitzant quan sigui necessari, gràfics, diagrames, símbols i equacions.

3. Utilitzar,  analitzar  i  interpretar  textos  científics  i  divulgadors,  així  com 
informació presentada en forma de dades numèriques, esquemes, dibuixos, o 
representacions gràfiques.

4. Descriure  i  anomenar  l’utillatge  i  els  muntatges  bàsics  utilitzats  en  els 
laboratoris de física i química.

5. Plantejar  problemes,  formular  hipòtesi,  analitzar  variables,  dissenyar  i 
realitzar  experiments  i  muntatges,  recollir  adequadament  les  dades, 
interpretar-les  i  elaborar  conclusions  i  comunicar  resultats  dels  treballs 
pràctics, de les investigacions i dels projectes.

6. Comprovar  experimentalment  diferents  lleis  de  la  física i  química  i  saber 
realitzar  un  treball  pràctic,  fent  els  assaigs  del  diferents  components  i 
dispositius,  seguint  un  guió  amb  instruccions  i  amb  diferents  graus  de 
complexitat.

7. Comprendre els principis, teories i models de la física i química implicats en 
les aplicacions pràctiques que s’estudien.
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8. Utilitzar  les  noves  tecnologies  com a  eina  per  assolir  la  investigació,  per 
visualitzar simulacions o per fer un tractament de dades, aprofitant-les també 
per a la realització de esquemes, plànols i informes.

9. Analitzar, interpretar i avaluar els factors que relacionen la física i química 
amb la indústria, el medi ambient, la societat i la qualitat de vida.

10. Manipular  aparells,  instruments  i  productes  de  laboratori  de  manera 
responsable i realitzar les operacions del laboratori amb precisió, seguint les 
normes de seguretat i utilitzant els reglaments i normatives pertinents.

11. Respectar les normes d’ús dels laboratoris i les instal·lacions i mantenir el 
lloc de treball en condicions de neteja i ordre que permeti  fer la tasca en 
condicions.

12. Tractar de manera adequada els residus produïts en els laboratoris.

6.2,- Continguts i temporització

Els continguts són (Annex del Decret 82/2008, de 25 de juliol pel qual s'estableix l'estructura i el  

currículum del batxillerat a les Illes Balears)

1. Normes de seguretat en el laboratori. Ús del material de laboratori. Coneixement 
de  les  normes  habituals  de  seguretat  en  el  laboratori.  Material  més  habitual. 
Realització de muntatges senzills. Aprenentatge dels pictogrames de perill.

2.  Tipus  de  reaccions  químiques  i  introducció  a  l'anàlisi  química. Àcid-base. 
Indicador pH. Volumetria àcid-base. Solubilitat. Constant del producte de solubilitat. 
Redissolució  de  precipitats.  Oxidació  –  reducció.  Tipus  de  reaccions  químiques: 
reaccions àcid-base, reaccions redox i reaccions de precipitació. Mètodes d'anàlisi 
utilitzats  en  un  laboratori  de  química.  Càlculs  estequiomètrics  en  les  anàlisis 
químiques. Tècniques de valoració per volumetria. Duresa de l'aigua. 

3.  Dissolucions.  Propietats  de  les  dissolucions: Substàncies  pures  i  dissolucions. 
Propietats  característiques.  Temperatura  de  fusió,  temperatura  d’ebullició  i 
solubilitat. Propietats col·ligatives d’una dissolució. Crioscòpia i ebulloscòpia. Lleis 
de Raoult. Pressió osmòtica.

4. Combustibles. Energia i reaccions químiques: Calor absorbida o despresa per un 
sistema. Calor específica. Entalpia. Calor de dissolució i calor de reacció. Petroli. 
Productes  de  destil·lació  fraccionada.  Gasolines:  “craqueig”,  “reformat”,  “ 
isomerització” i índex d’octà. Alternatives a les gasolines: biocombustibles, metanol, 
etanol, hidrogen, etc. Poder calorífic dels combustibles.
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5. Química orgànica: Propietats de les substàncies orgàniques. Reaccions orgàniques. 
Polímers. Catàlisi.

6. Pèndol simple i oscil·lador harmònic: Moviment periòdic oscil·latori: amplitud, 
període.  Intensitat  gravitatòria.  Descomposició  de  forces  i  Segon  Principi  de  la 
dinàmica. Dinàmica del pèndol i de l’oscil·lador harmònic. Llei de Hooke. Correlació 
i regressió lineal.

7. Resistència elèctrica: Magnituds físiques en un circuit:  Intensitat,  diferència de 
potencial, resistència. Llei d’Ohm. Resistivitat.

8. Determinació de calors específiques: Temperatura, quantitat de calor. Relació entre 

energia  tèrmica  i  canvis  de  temperatura.  Calor  específica.  Conducció,  convecció, 

radiació.

La temporització és:

1ª avaluació 2ª avaluació 3ª avaluació
Setembre
- octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny

Unitats 1-2 2 2 2-3 3-4 5 6 7-8 8

6.3,- Els procediments

1. Identificació, caracterització i plantejament de necessitats i problemes científics.
2. Identificació i formulació d’hipòtesis.
3. Diferenciar les observacions de les hipòtesis.
4. Diferenciació d’hipòtesis científiques de les no científiques.
5. Deduir  previsions  d’hipòtesis  científiques  i  recerca  i  selecció  d’aplicacions 

tecnològiques adients.
6. Lectura de textos científics.
7. Recerca i selecció de la informació necessària per a cada possible solució o hipòtesi.
8. Previsió i anàlisi del material, muntatge i funcionament d’una experiència avaluant 

les paràmetres principals.
9. Diferenciació entre observacions i experiments.
10. Anàlisi d’informes d’investigació i informes tècnic de projectes.
11. Ús del material i dels instruments bàsics en un laboratori de química.
12. Realització de diferents tipus de reaccions químiques identificant els productes de la 

reacció.
13. Elecció fonamentada d’un mètode per identificar anions i cations d’una dissolució i 

esquematització del procés.
14. Identificació experimental d’alguns cations i anions.
15. Realització  d’alguna  volumetria  àcid-base,  redox  o  de  precipitació  i  d’alguna 

gravimetria.
16. Recerca  d’informació  sobre  els  processos  de  “craqueig”,  “reformat”,  “ 
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isomerització” i índex d’octà de les gasolines.
17. Anàlisi de les propietats que determinen quin és el millor combustible.
18. Determinació  experimental  dels  valors  d’entalpia  de  combustió  de  diferents 

substàncies.
19. Determinació experimental de calors de dissolució i reacció.
20. Determinació experimental de les propietats característiques.
21. Representació gràfica de dades experimentals i posterior anàlisi dels errors.
22. Aplicació de les normes de seguretat en el maneig de l’utillatge de laboratori en la 

utilització dels productes químics.
23. Recerca de la massa molecular d’una substància a partir de la variació del punt de 

congelació de la dissolució.
24. Anàlisi dels diferents sistemes de dessalinització de l’aigua salobre.
25. Formulació i igualació de reaccions químiques.
26. Presa de mostres representatives.
27. Disseny i realització de volumetries per determinar el contingut de Cl- , Ca2+ , Mg2+ 

de l’aigua.
28. Recerca d’informació sobre els paràmetres de qualitat de l’aigua.
29. Ús d’estratègies adequades per al maneig de substàncies orgàniques.
30. Realització d’una extracció (cafeïna).
31. Realització d’una síntesi orgànica (esterificació, niló, poliestirè...).
32. Mesura de l’efecte tensioactiu de diferents substàncies.
33. Reconeixement dels principals plàstics utilitzats a la vida quotidiana.
34. Maneig i valoració de dades estadístiques de consum mundial de diverses matèries 

primeres i materials sintètics.
35. Ús del termòmetre i del calorímetre.
36. Experimentació amb les diferents formes de transmissió de la calor.
37. Realització de muntatges basats en transferències de calor controlant tots els factors 

implicats.
38. Determinació de l’equivalent calòric del calorímetre.
39. Determinació de la calor específica d’una substància.
40. Comparació de l’eficiència de diferents materials aïllants.
41. Anàlisi  i  control  de  les  variables  implicades:  període,  longitud,  massa,  constant 

elàstica i amplitud.
42. Representació  gràfica,  i  comprovació  experimental,  de  la  relació  entre  període  i 

altres variables rellevants.
43. Ajust de la recta (T2 , l) i d’altres, pel mètode de mínims quadrats.
44. Càlcul del valor de g a partir del període d’un pèndol.
45. Ús del cronòmetre i de la bàscula.
46. Càlcul d’imprecisions en les mesures i expressions de la longitud, període, massa i 

altres variables mesurades o calculades.
47. Anàlisi  i  control de les variables:  resistència,  diferència de potencial,  intensitat,  i 

altres.
48. Representació gràfica de la resistència elèctrica en funció de la intensitat.
49. Detecció de lligams entre variables només aparentment independents:  I  i R, o  R  i 

temperatura.
50. Identificació de materials per la seva resistivitat.
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51. Ús del polímetre i del peu de rei o similar.
52. Ús de la llei d’Ohm per mesurar indirectament valors de R.
53. Càlcul i expressió d’imprecisions en mesures de potencials i intensitats elèctriques, i 

en el càlcul de resistències elèctriques. Definició per a aquesta pràctica concreta de la 
magnitud “resistència a la ruptura”.

54. Anàlisi  i  control  de  les  variables:  resistència,  força,  amplada,  i  identificació  i 
detecció d’altres variables que es puguin considerar rellevants, com per exemple la 
direcció.

55. Disseny d’estratègies d’investigació per comparar resistències.
56. Càlcul i expressió de la imprecisió en la mesura de distàncies i forces, i en el càlcul

de resistències.

6.4,- Les Actituds

1. Puntualitat, rigor, ordre i cura en la realització de treballs i informes.
2. Inclinació a la col·laboració i a la cooperació en el treball en equip valorant 

les aportacions dels companys.
3. Curiositat i iniciativa en el disseny d’investigacions i projectes.
4. Tendència a la precisió en el llenguatge i a l’objectivitat, cura i precisió en les 

mesures i observacions.
5. Preocupació  per  a  fonamentar  amb  coneixements  fiables  les  decisions, 

conclusions, hipòtesis i iniciatives durant una investigació o projecte.
6. Valoració crítica dels resultats obtinguts en el treball experimental.
7. Predisposició  a  l’aplicació  dels  resultats  obtinguts,  fins  i  tot  a  noves 

situacions i a altres camps de les ciències i la tecnologia
8. Hàbit de seguir les normes de seguretat en la manipulació d’aparells, eines, 

instruments i en l’ús dels productes de laboratori.
9. Valoració de la contribució social de les ciències experimentals en la millora 

de la qualitat de vida. Rigor en el contrast amb l’experiència i en l’avaluació 
de resultats.

10. Presa de consciència de la limitació dels recursos naturals i dels problemes 
ambientals que genera la indústria.

11. Valoració de l’ordre i la neteja al lloc de treball i de les eines, instruments i 
materials utilitzats 

12. Respecte per les convencions i normes relatives a les tècniques i reglaments 
utilitzats

13. Interès  per  el  coneixements  dels  principis  fonamentals  dels  instruments, 
components i aparells utilitzats, així com de les tècniques aplicades.

6.5,- Criteris d'Avaluació

1. Analitzar textos científics i identificar el problema que s’intenta investigar, 
les hipòtesis que es formulen i la seva contrastació, l’anàlisi de resultats i les 
conclusions.
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2. Elaborar  un  esquema  d’investigació  d’un  problema  científic  en  el  que 
s’incloguin  les  accions  que  s’han  de  seguir.  Dissenyar  estratègies 
d’investigació originals.

3. Experimentar  i  descriure  els  següents  tipus  de reaccions  químiques:  àcid-
base, redox, de precipitació i de formació de complexos. Conèixer i aplicar 
reaccions  químiques  que  permetin  identificar  alguns  cations  i  anions  en 
dissolució aquosa.
 

4. Manipular correctament l’utillatge de laboratori per realitzar una volumetria i 
una  gravimetria  i  fer-ne  els  càlculs  adients.  Anomenar  correctament 
l’utillatge de laboratori i  els  productes químics i manipular-los seguint les 
normes de seguretat. 

5. Explicar la utilitat d’un procés de destil·lació fraccionada en una refineria. 
Aplicar les propietats desitjables d’un bon combustible per escollir el millor 
entre  uns  quants.  Explicar  quina  és  la  composició  de  les  gasolines.  Com 
s’obtenen  i  com  es  milloren.  Ser  conscient  del  paper  dels  químics  en 
l’obtenció i millora dels combustibles i materials.

6. Comparar experimentalment el valor de l’entalpia de combustió de diferents 
substàncies. Determinar experimentalment la calor de dissolució de diferents 
soluts i de reacció de diferents reactius químics.

7. Elaborar gràfics. Interpretar les taules i gràfiques de dades experimentals.

8. Determinar  experimentalment  la  massa  molecular  d’una  substància. 
Determinar experimentalment les variacions de la temperatura de fusió, de la 
temperatura d’ebullició i de la solubilitat d’una dissolució quan es modifica, 
el solut, la concentració o la temperatura.

9. Explicar els fonaments dels diferents mètodes de dessalinització de l’aigua 
salobre. Escriure i igualar les reaccions químiques implicades en l'anàlisi de 
l'aigua.  Cercar  informació  dels  paràmetres  de  qualitat  de  l’aigua.  Prendre 
mostres  per  a  anàlisi  que  siguin  representatives.  Dissenyar  i  realitzar 
volumetries.  Caracteritzar una mostra d’aigua en funció dels paràmetres de 
qualitat.

10. Conèixer  com  se  sintetitzen  moltes  de  les  substàncies  que  s’empren  en 
l’entorn quotidià. Experimentar amb les substàncies orgàniques al laboratori. 
Realitzar l’extracció d’alguna substància com la cafeïna. Realitzar la síntesi 
d'alguna substància  orgànica,  com un èster  o  un polímer.  Fabricar  sabó a 
partir  de  greixos  animals  o  vegetals.  Comparar  l'efecte  tensioactiu  de 
diferents  sabons  i  detergents.  Valorar  la  importància  que  tenen  totes  les 
substàncies sintètiques a nivell econòmic i de recursos.
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11. Diferenciar experimentalment les diferents formes de transmissió de l’energia 
tèrmica. Relacionar la quantitat de calor absorbida o perduda per un sistema 
amb el canvi de temperatura. Determinar l'equivalent calòric del calorímetre. 
Determinar la calor específica de diferents materials. Confeccionar corbes de 
refredament o escalfament. 

12. Experimentar amb fenòmens de l’àmbit de la dinàmica. Distingir variables 
rellevants.  Analitzar  i  controlar  diferents  tipus  de variables:  independents, 
dependents, fixades. Càlcul de mitjana i desviació. Ajustar una recta a punts 
experimentals. Comprovar lleis físiques amb dades experimentals. Calcular 
errors o imprecisions en mesures i en càlculs, i explicitar-los en l’expressió 
dels resultats.

13. Experimentar amb fenòmens de l’àmbit del corrent elèctric. Descobrir que hi 
ha conductors  de resistència  variable  .  Investigar  dependències  funcionals 
indirectes.  Caracteritzar  materials  a  partir  d’una  propietat  que  es  mesura 
indirectament i identificar-los a partir d’informacions tabulades. 

14. Usar un full de càlcul per fer palesa una relació entre variables, per ajustar 
una recta a punts experimentals,  per fer el  càlcul d’errors, per representar 
gràfics, i per facilitar en general el tractament de dades experimentals.

6.6,- Els objectius mínims

L'alumnat haurà de superar el 50% dels criteris d'avaluació per aconseguir l'aprovat.

6.7,- Metodologia

L'enfocament de la matèria és eminentment pràctic. El lloc de treball és el laboratori de física i 
química. El treball de laboratori s'organitzarà en petits grups, per afavorir l'aprenentatge cooperatiu. 
Es tindrà un especial esment a les normes de seguretat i el tractament de residus, com també  a 
l'ordre i la neteja.
L'alumnat haurà d'aprendre el maneig d'aparells i instruments de laboratori i camp. 
Hauran d'utilitzar les noves tecnologies en el procés d'investigació i del tractament de dades. Es 
faran servir tant eines informàtiques com mitjans audiovisuals.
De cada projecte, n'haurà de presentar el corresponent informe o memòria a més d'incloure aspectes 
organitzatius. L'alumnat haurà de cercar respostes científiques als problemes, tot valorant el seu 
treball cooperatiu.

6.8,- Material i recursos didàctics

No  es  disposa  d'un  llibre  de  texte.  El  professor  anirà  facilitant  als  alumnes  tots  els  guions 
corresponents a cada pràctica o investigació. 
El material és el propi d'un laboratori de física i química d'un institut de secundària.
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A més per poder fer el tractament informàtic es disposarà dels carretons d'ordinadors portàtils i dels 
canons de projecció així com pissarra electrònica con a mitjans audiovisuals.
També es troben a disposició dels alumnes els llibres de consulta tant del departament com els de la  
biblioteca.

6.9,- Criteris de qualificació i de recuperació

Què s'avaluarà? Com? % Nota
Feina al laboratori

Participació en el grup
Seguiment dels guions

Es valorarà diàriament i 
quedarà constància en el 

quadern del professor
20

Quadern de laboratori
Treballs escrits

Resultats experimentals

Es lliuraran quan el professor 
ho estimi oportú 60

Assistència i Puntualitat
Actitud

Es valorarà diàriament i 
quedarà constància en el 

quadern del professor
20

La nota d'avaluació serà la mitjana entre les dues parts de física i química i de biologia i geologia

Recuperació de les avaluacions:

No hi haurà proves de recuperació pròpiament dites. S'haurà d'entregar les tasques que el professor 

encomani a l'alumne a més del quadern de laboratori corresponent a l'avaluació suspesa.

Obtenció de la qualificació al Juny

Aquesta  s'obtindrà  a  partir  de  la  mitjana  de  les  notes  de  cada  avaluació.  L'assignatura  estarà 

aprovada, només en el cas que la mitjana sigui un 5 o superior, en cas que la nota mitjana sigui 

inferior a 5, l'alumne haurà de recuperar al setembre, la totalitat de l'assignatura.

Recuperació al setembre

L'alumne haurà de lliurar el quadern de laboratori i la tasca que li haurà encomanat el professor 

durant el mes de Juny. Això suposarà el 100% de la nota, tot i que en la qualificació final es tindran 

en compte totes les notes que l'alumne ha obtingut al llarg del curs. L'assignatura se considerarà 

aprovada quan l'alumne obtingui una nota igual o superior a 5.

6.10,- Activitats complementàries i extraescolars

Sortides previstes:
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Els alumnes que cursen aquesta assignatura formen part del grup de física i química de 1r de 

Batxillerat A. Per tant realitzaran l'activitat  abans esmentada en la programació de la física i 

química de primer de batxillerat. (Consultar pàgina 74 d'aquesta programació).

7,- PROGRAMACIÓ DE CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI

7.1.-Objectius generals

El departament de Física i Química imparteix la matèria de “Ciències per al món contemporani” al 

grup de 1r de Batxillerat que cursa la modalitat humanística-social. Aquesta matèria comuna per a 

tot l’alumnat es planteja com a un complement a la seva formació científica i tècnica. Els diferents 

temes seran tractats de forma més qualitativa que quantitativa, fent constant referències a l’aspecte 

més divulgatiu de la ciència.

Es pretén que l’alumnat gaudeixi d’un espai per a la reflexió i la valoració dels avenços científics 

des  de  diferents  punts  de  vista,  i  que  els  propiciï  i  estimuli  a  cercar,  seleccionar,  organitzar, 

contrastar i valorar la informació al seu abast, de forma crítica i autònoma.

Els continguts s’exposaran de forma rigorosa, fent referència als moments històrics i als contexts 

socials en què s’han anat desenvolupant els diferents camps de la ciència. També seran objecte de 

reflexió i estudi les conseqüències que sobre la societat i el medi ambient han tingut i/o tenen els 

avenços científics al llarg de la història.

Es farà especial menció als científics més rellevants en cada àmbit, per tal de donar a conèixer la 

seva labor i contribució a la ciència i a la societat.

El desenvolupament d’aquesta matèria pretén la millora en l’alumnat de les competències següents:

1. Conèixer  de  forma  qualitativa  conceptes,  lleis  i  teories  que  contribueixin  a  formar-se 

opinions fonamentades sobre qüestions científiques i tecnològiques de rellevant incidència 

en les condicions de vida personals i globals.
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2. Plantejar qüestions i problemes científics d’actualitat, tot utilitzant i seleccionant de forma 

crítica informacions procedents de diverses fonts.

3. Obtenir, analitzar i organitzar informacions de contingut científic, utilitzar representacions i 

models,  fer  conjectures,  formular  hipòtesis  i  generar  reflexions  ben  fonamentades  que 

permetin la seva comunicació amb coherència, rigurositat i claredat.

4. Conèixer  i  valorar  les  tecnologies  de la  informació i  la  comunicació presents  en el  seu 

entorn, propiciant-ne un ús responsable i racional 

5. Argumentar, debatre i avaluar propostes i aplicacions dels coneixements científics d’interès 

social, relatius a la salut, el medi ambient, els materials, les fonts d’energia, l’oci, etc.

6. Posar en pràctica actituds i valors socials com la creativitat, la curiositat, la reflexió crítica i 

la sensibilitat davant la vida i el medi ambient.

7. Valorar  la  contribució  de  la  ciència  i  la  tecnologia  a  la  millora  de  la  qualitat  de  vida,  

reconeixent-ne les aportacions i limitacions, la seva contínua evolució i condicionament al 

context cultural, social i econòmic en el qual es desenvolupen.

8. Reconèixer  en  alguns  casos  concrets  la  influència  recíproca  entre  el  desenvolupament 

científic  i  tecnològic  i  els  contextos  socials,  polítics,  econòmics  i  culturals  en  què  es 

produeix el coneixement i les seves aplicacions.

9. Conèixer  alguns  dels  elements  més  significatius  que  conformen  el  patrimoni  científic, 

tecnològic i industrial de les Illes Balears.

7.2.-Distribució temporal dels continguts

Aquesta assignatura s’organitza en dues sessions lectives setmanals.  Es presenta una distribució 

temporal de les unitats en funció de l’extensió dels temes a tractar i de la duració de les avaluacions, 

sempre  tenint  en  compte  que  es  podrà  anar  modificant  durant  el  curs.  En  cas  que  hi  hagués 

modificacions significatives en la temporalització plantejada, es reflectiria en la memòria final.

1a Avaluació

Unitat 1. La ciència i la societat 4 sessions

Unitat 2. El Nostre lloc en l’univers 9 sessions
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Unitat 3. L’origen de la vida i la seva l’evolució 8 sessions

Unitat 4. Viure més, viure millor 7 sessions

2a Avaluació

Unitat 5. La revolució genètica 8 hores

Unitat 6. Cap a una gestió sostenible 15 hores

3a Avaluació

Unitat 7. Noves necessitats, nous materials 8 sessions

Unitat 8. El veïnatge universal 8 sessions

7.3.-Continguts

UNITAT 1: La ciència i la societat

  a) Conceptes:
1.1. Els mètodes de les ciències i el treball científic. Contrast d’hipòtesis
1.2. Consideracions en treballar en ciència. Dependència de la ciència del context social i econòmic
1.3. La construcció del coneixement científic. La veritat o la certesa de la ciència
1.4. La ciència a Espanya
1.5. L’aplicació perversa de la ciència i el frau científic.

b) Procediments:
1. Recerca d’informació científica sobre temes d’actualitat, com ara el canvi climàtic, que 

permeti de diferenciar opinions d’afirmacions basades en dades.
2. Realització d’alguns estudis senzills sobre qüestions locals que permetin contrastar les 

diferents opinions emeses sobre el tema elegit.
3. Disposició a reflexionar sobre la importància de la casualitat en ciència, amb el suport de les 

descobertes de la penicil·lina de Fleming.
4. Reconeixement de les activitats científiques que realitza el CSIC en totes les comunitats 

autònomes.
5. Anàlisi d’alguna de les aplicacions nocives o tràgiques de la ciència per als éssers humans, 

com ara l’atac amb bombes atòmiques sobre les ciutats d’Hiroshima i Nagasaki.
6. Estudi d’alguns casos de frau científic, com el cas de l’home de Piltdown.
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c) Actituds:
1. Assenyalar la metodologia científica, i saber diferenciar les línies generals que caracteritzen el 
treball científic.
2. Reconèixer les formes de contrastar una hipòtesi.
3. Apreciar la importància de la casualitat en les descobertes científiques i tecnològiques.
4. Relacionar la ciència amb el context social i econòmic.
5. Raonar les diferències funcionals entre mètode científic i treball científic.
6. Explicar, en línies generals, com es treballa en ciència i com es construeix el coneixement 
científic.
7. Valorar l’estat general de la ciència a Espanya.
8. Conèixer i prendre consciència de l’existència de fraus i aplicacions perverses de la ciència i la 
tecnologia, assenyalar-ne alguns casos rellevants, i rebutjar aquests comportaments.

UNITAT 2: El Nostre lloc en l’univers

a) Conceptes:
2.1. L’origen de l’univers: la teoria del Big Bang
2.2. El sistema solar, els seus planetes i la teoria dels planetesimals
2.3. La investigació de l’univers i els principals instruments d’observació
2.4. L’estructura de la Terra, els mètodes d’observació indirectes i l’origen de les capes   terrestres
2.5 La teoria de la tectònica de plaques i les interaccions entre les plaques

b) Procediments:
1. Esquematització de la teoria del Big Bang.
2. Debat sobre les diferents teories de l’origen de l’univers.
3. Comparació de les característiques d’alguns dels planetes del sistema solar.
4. Resum de la teoria que explica l’origen de l’univers actualment.
5. Representació esquemàtica de les capes de l’interior de la Terra.
6. Identificació, en un planisferi que mostri les plaques litosfèriques, dels diferents contactes entre 
plaques, les zones sísmiques i volcàniques i els punts calents.

c)Actituds:
1. Valoració de l’ús dels mètodes d’estudi per a l’establiment d’hipòtesis.
2. Apreciació de l’esforç dels científics per tal d’establir un model de l’interior terrestre.
3. Reconeixement de la importància de l’observació astronòmica a Canàries.
4. Reflexió sobre la contribució de la ciència i de la tecnologia a la recerca de vida extraterrestre i 
com aquesta recerca ha portat a intentar localitzar en la Terra hàbitats amb condicions similars a les 
que hi ha en altres planetes.

UNITAT 3: L’origen de la vida i la seva l’evolució

a)Conceptes:
3.1. L’origen de la vida. Les característiques dels éssers vius.
3.2. L’evolució com a teoria científica
3.3. Les teories evolucionistes
3.4. L’origen de l’ésser humà. Del primat a l’homínid i l’arbre de l’evolució humana
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b)Procediments:
1. Representació esquemàtic sobre les fases de la teoria de l’endosimbiosi.
2. Recerca d’informació actual sobre l’origen dels éssers vius.
3. Realització d’esquemes que comparin les diferències entre les teories fixistes i les evolucionistes.
4. Resum de la teoria de l’evolució, amb l’aplicació de les línies generals del mètode científic.
5. Interpretació de textos de Lamarck i de Darwin.
6. Elaboració d’informes escrits sobre el jaciment d’Atapuerca i Homo antecessor 
7. Recerca d’informació sobre el primer fòssil d’Australopithecus africanus i dels dubtes científics 
que es plantejaren quan hom cregué haver trobat la baula perduda.

c)Actituds:
1. Valorar la pressió social en el desenvolupament de la teoria de l’evolució de Darwin.
2. Reflexionar sobre la dificultat de comprendre la manera com uns  canvis tan graduals han pogut 
conduir a tanta biodiversitat, causa per la qual han sorgit teories evolucionistes noves que intenten 
explicar aquest fet.
3. Presa de consciència de la dificultat i la importància dels estudis dels científics sobre l’origen de 
la humanitat actual i apreciar la fiabilitat de les tècniques científiques actuals.
4. Ser conscient de la importància científica i cultural dels jaciments d’homínids espanyols i de la 
necessitat de protegir-los i conservar-los.
5. Comparació del treball científic, com a recerca de respostes objectives, amb les creences i els 
prejudicis sobre el procés general d’evolució, i presa de consciència de la necessitat d’elaborar un 
criteri personal raonat sobre les teories de l’evolució humana.
6. Respecte vers les diferents opinions o creences acientífiques que existeixen en la nostra societat 
sobre l’origen de la vida i l’evolució, i utilització dels coneixements científics per a desenvolupar 
opinions personals raonades i superar prejudicis i respostes dogmàtiques sobre aquests temes.

UNITAT 4: Viure més, viure millor

a) Conceptes:
4.1. La salut, els factors determinants i la importància del sistema sanitari
4.2. La malaltia. Tipus de malalties.
4.3. L’ús racional dels medicaments
4.5. Els trasplantaments
4.6. Condicionaments de la investigació mèdica
4.7. La sanitat en els països de desenvolupament baix

b) Procediments:
1. Elaboració d’un informe sobre la influència de l’alcohol i de les drogues com a factors de risc per 
a la salut.
2. Recerca d’informació sobre la dieta mediterrània com a exemple de dieta saludable.
3. Interpretació de gràfics sobre les diferents causes de mort en diferents països.
4. Confecció d’un calendari de vacunació d’infants, joves i adults.
5. Interpretació d’un exemple de tractament amb serovacunació.
6. Interpretació de texts científics sobre els postulats de Koch.
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c) Actituds:
1. Reflexió sobre la importància de portar un estil de vida saludable.
2. Reflexió sobre les patents i la indústria farmacèutica.
3. Reflexió sobre la importància de l’ús responsable dels antibiòtics i de les conseqüències que pot 
tenir l’automedicació.
4. Reflexió sobre la importància de la donació d’òrgans i de la seva funció social.
5. Valoració del treball científic per a cercar solucions als problemes de salut.

UNITAT 5: La revolució genètica 

a) Conceptes:
5.1. Concepte de genètica, la transmissió dels caràcters i el model mendelià
5.2. Els nucleòtids, els àcids nucleics, la replicació i l’expressió de la informació genètica
5.3. El codi genètic
5.4. La tecnologia de l’ADN recombinant i les aplicacions de l’enginyeria genètica
5.5. El Projecte Genoma Humà
5.6. La reproducció assistida i la clonació
5.7. La bioètica

b) Procediments:
1. Interpretació de texts científics sobre els treballs de Mendel.
2. Deducció, a partir d’una seqüència de bases de l’ADN, del filament complementari.
3. Realització d’algun esquema senzill que exemplifiqui el procediment de la clonació de l’ovella 
Dolly.
4. Realització d’un informe sobre les aplicacions actuals i algunes de les possibilitats futures que 
pot oferir el coneixement del genoma humà.
5. Elaboració d’esquemes que mostrin algun exemple d’aplicació de l’ADN recombinant, com ara 
la clonació del gen de la insulina en bacteris.
6. Realització d’esquemes que mostrin les lleis de Mendel.
7. Elaboració de mapes conceptuals que mostrin les característiques dels procediments de 
reproducció assistida.

c)Actituds:
1. Valoració i reconeixement del treball de Mendel.
2. Reflexió sobre la bioètica en Espanya i sobre la patent d’organismes.
3. Presa de consciència del caràcter polèmic de la manipulació de l’ADN i de les cèl·lules 
embrionàries.

UNITAT 6: Cap a una gestió sostenible 

a) Conceptes:
6.1. Els riscs naturals, factors que es consideren per a avaluar-los i la seva classificació
6.2. Els riscs associats als processos geològics interns, factors que els incrementen
6.3. Els riscs associats als processos geològics externs, factors que els incrementen i actuacions per 
prevenir-los
6.4. Les catàstrofes, els efectes i factors que n’augmenten el risc
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6.6. Els recursos naturals i els tipus
6.5. Els residus i la desertització
6.7. La situació dels boscs a Espanya. La pèrdua de biodiversitat
6.8 Desenvolupament i sostenibilitat

b) Procediments:
1. Elaboració de taules o de mapes conceptuals sobre la classificació dels riscs.
2. Interpretació d’alguns mapes de risc.
3. Elaboració d’un informe sobre les causes que fan més vulnerables els països en via de 
desenvolupament pel que fa als desastres naturals que als industrialitzats.
4. Interpretació sobre fotografies de les conseqüències d’alguns processos geològics, com ara els 
terratrèmols o les deformacions.
5. Anàlisi de notícies de premsa sobre les conseqüències d’algun terratrèmol i sobre els tipus de 
mesures que s’adoptaren per a la seva prevenció.
6. Interpretació del mapa de riscs sísmics en Espanya.
7. Anàlisi de notícies sobre la pèrdua de sòl per erosió en Espanya, les causes i les conseqüències.
8. Elaboració de taules que mostrin les diferències entre els recursos renovables i no renovables.
9. Elaboració d’un informe sobre els avantatges i els inconvenients dels diferents recursos 
energètics.
10. Interpretació dels resultats obtinguts en una investigació sobre com influeix la utilització de 
fertilitzants en la biodiversitat d’una zona.
11. Realització d’un estudi sobre la importància de l’aigua com a recurs limitat.
12. Relació de l’efecte d’hivernacle amb el canvi climàtic.
13. Recerca d’informació sobre algun incendi forestal, i anàlisi de les causes i les conseqüències 
que ha tingut per a la zona.
14. Interpretació de gràfics sobre la distribució de massa forestal a Espanya i sobre les espècies 
utilitzades en repoblacions forestals.

c) Actituds:
1. Ser conscient de la necessitat d’adoptar mesures de prevenció enfront de determinats riscs 
naturals amb la finalitat de mitigar les catàstrofes.
2. Valoració de la necessitat d’una gestió sostenible de la Terra, amb el coneixement de la 
importància de la sensibilització ciutadana per a actuar sobre els problemes ambientals locals.
3. Reflexió sobre l’ús del terreny i la seva incidència en determinades catàstrofes.
4. Reflexió sobre la manera com determinades activitats humanes influeixen en la dinàmica litoral.
5. Reflexió sobre la dependència actual de les energies no renovables i el seu risc.
6. Interpretació de gràfics sobre el consum d’aigua per habitant en diversos països.
7. Estudi del funcionament d’una depuradora.
8. Reflexió sobre el problema de la desertització a Espanya.
9. Anàlisi de la importància que té la biodiversitat per a l’ésser humà i de les conseqüències de la 
seva pèrdua.
10. Reflexionar sobre les mesures que poden adoptar els ciutadans individualment per tal de reduir 
les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle a l’atmosfera.

UNITAT 7 : Noves necessitats, nous materials
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a) Conceptes:
7.1. La humanitat i l’ús dels materials
7.2. Els materials nous i els centres de producció i consum
7.3. La nanotecnologia i les seves aplicacions
7.4. El resultat de l’ús dels materials: els residus
7.5. La gestió dels residus. La gestió dels residus a les Illes Balears.

b)Procediments:
1. Elaboració d’un eix cronològic que mostri com la història de la humanitat ha estat lligada a l’ús 
dels materials.
2. Recerca d’informació sobre les noves necessitats sorgides en diferents àmbits com ara 
l’aeronàutica, la medicina, l’electrònica o la construcció.
3. Interpretació de texts sobre la problemàtica de l’explotació de les riqueses minerals en països del 
Tercer Món.
4. Interpretació de gràfics sobre la composició dels residus domèstics d’un país industrialitzat.
5. Realització d’un esquema sobre les característiques que cal que tingui un abocament controlat.
6. Recerca d’informació sobre la  manera de gestionar els residus en la localitat on es viu.

c) Actituds:
1. Reflexionar sobre les limitacions i els riscs de la nanotecnologia.
2. Comprendre la problemàtica existent entre els centres de producció i consum de materials nous o 
minerals estratègics.
3. Fer la relació entre el consum de paper i la desforestació, i apreciació de l’alternativa del paper 
reciclat.
4. Valorar la importància de la regla de les tres erres.
5. Reconèixer la necessitat de materials nous i de tecnologies noves per tal de disminuir els residus i 
els problemes ambientals de la Terra.

UNITAT 8: El veïnatge universal

a)Conceptes:
9.1. La informació i el seu processament
9.2. La tecnologia digital i el tractament digital
9.3. La societat de la informació: components i infraestructures
9.4. Internet i les seves repercussions en la societat actual
9.5. La revolució en la comunicació

b)Procediments:
1. Elaboració d’escales de temps que reflecteixin com ha variat la manera d’emmagatzemar i de 
processar la informació.
2. Elaboració d’esquemes que expliquen com és el tractament digital de la imatge.
3. Descripció dels quatre elements que constitueixen la societat de la informació.
4. Elaboració d’un informe sobre els avantatges de la fibra òptica i l’ADSL.
5. Realització d’enquestes sobre els usos principals d’Internet en l’entorn familiar i escolar.
6. Elaboració d’esquemes sobre com funciona la TDT en Espanya.
7. Resum dels avantatges principals que proporcionen les imatges de satèl·lit per a l’estudi de 
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diferents aspectes de la Terra.

c) Actituds:
1. Valorar la importància de l’ús racional de les tecnologies de la informació.
2. Reflexió sobre la possible realitat o no del denominat veïnatge universal.
3. Argumentació sobre la necessitat d’assegurar la protecció de dades i actitud crítica amb el mal ús 
d’Internet, amb actuacions responsables.

7.4.-Mínims exigibles:

Amb aquests criteris es pretén conèixer si s’han adquirit uns coneixements mínims en els continguts 

que impliquen el desenvolupament de les capacitats indicades en els objectius de les Ciències per al 

Món Contemporani en l’etapa del batxillerat.

Aquests mínims són:

1. Resumir la teoria del Big Bang com a origen de l’univers.

2. Enumerar ordenadament els planetes del sistema solar i resumir la teoria dels planetessimals.

3. Indicar les capes de la Terra i explicar la importància de les ones sísmiques per a estudiar  

l’interior de la Terra.

4. Comprendre el concepte de placa litosfèrica i explicar els tipus de relacions que hi ha entre 

aquestes.

5. Comprendre les proves que confirmen la teoria de la tectònica de plaques.

6. Relacionar  l’origen  dels  terratrèmols  i  volcans  amb  les  plaques  litosfèriques  i  saber 

identificar  en  un  planisferi  les  diferents  relacions  entre  aquestes,  les  zones  sísmiques  i 

volcàniques

7. Enumerar  les  primeres  teories  sobre  l’origen  de  la  vida  i  explicar  la  importància  de 

l’experiment de Pasteur per a la teoria de la generació espontània.

8. Indicar en què consisteixen les teories fixistes i les teories evolucionistes.

9. Saber explicar les proves de l’evolució.

10. Definir el concepte de salut, els factors que la determinen i el concepte de factor de risc.

11. Definir malaltia i saber classificar-ne els tipus.

12. Descriure les vies de transmissió dels patògens.

13. Conèixer el concepte d’immunitat, explicar-ne els tipus i indicar els mètodes de prevenció i 

lluita contra les malalties infeccioses.
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14. Analitzar  la  importància  de  la  investigació  mèdica  i  la  necessitat  d’uns  condicionaments 

ètics.

15. Definir el concepte de genètica i els termes més habituals que s’empren en aquesta ciència.

16. Definir l’herència biològica i conèixer les lleis de Mendel.

17. Sintetitzar les característiques de la molècula d’ADN i ser capaç de replicar i transcriure una 

determinada seqüència de nucleòtids d’ADN.

18. Resumir i esquematitzar el dogma central de la biologia molecular.

19. Reconèixer l’esquema del codi genètic.

20. Definir ADN recombinant i organismes transgènics.

21. Enumerar les aplicacions de l’enginyeria genètica.

22. Indicar i resumir els procediments de reproducció assistida.

23. Explicar què és un risc natural i definir temps de retorn.

24. Definir les energies renovables.

25. Comentar el risc de dependència exclusiva de les energies no renovables.

26. Explicar les característiques de l’aigua com a recurs limitat.

27. Definir impacte ambiental i analitzar els relacionats amb la contaminació atmosfèrica, com 

ara la pluja àcida, la destrucció de la capa d’ozó i l’efecte d’hivernacle.

28. Saber diferenciar desertització de desertificació, i conèixer la incidència a Espanya.

29. Definir desforestació, explicar-ne les causes i conseqüències, i valorar la importància dels 

boscos i els impactes que generen els incendis forestals.

30. Explicar el terme biodiversitat,  descriure els components, i analitzar les causes de la pèrdua 

de biodiversitat

31. Enumerar algunes necessitats noves sorgides en la societat actual i les solucions cientifico-

tecnològiques que les satisfan.

32. Conèixer els grups de materials nous i  resumir les característiques.

33. Explicar la importància dels metalls, assenyalar-ne exemples.

34. Esmentar exemples de l’ús dels materials ceràmics, els polímers i els compòsits en la societat 

actual.

35. Definir nanotecnologia i esmentar les aplicacions, els riscs i les limitacions.

36. Relacionar els conceptes de veïnatge universal i societat de la informació.

37. Resumir com s’ha emmagatzemat i tractat la informació al llarg de la història.
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38. Assenyalar en què consisteix el tractament digital de la informació.

39. Definir societat de la informació i esmentar-ne els components.

40. Conèixer la tecnologia que s’utilitza en la societat de la informació.

41. Analitzar la importància de la fibra òptica i conèixer la tecnologia i els usos de l’ADSL.

42. Definir Internet, reconèixer algunes de les seves aplicacions i valorar-ne la seva importància 

en el món actual.

7.5.-Metodologia

Cada tema serà explicat a classe de forma exhaustiva. El llibre de text farà de guia i serà la pauta a  

seguir. De cada tema es desenvoluparan els apartats que figuren al  llibre de text,  així l’alumne 

tendrà en tot moment el llibre com a guia.

Segons quins apartats dels temes es tractaran de manera que l’alumne participi d’una manera activa 

cercant la informació usant les noves tecnologies.

Dins de cada tema es desenvoluparan les activitats proposades pel llibre que serviran per fixar els 

coneixements els alumnes i alguna activitat pràctica.

Després de cada tema es farà un examen escrit.

També aquest curs com a novetat, el nostre Centre ha decidit que d’una manera conjunta tots els  

departaments didàctics duguin a terme un pla de lectura, per augmentar l’hàbit de llegir entre els 

nostres  alumnes.  El  nostre  departament  per  incentivar  la  lectura  comprensiva  entre  els  nostres 

alumnes ha decidit que dins de cada unitat didàctica sempre inclourà una lectura d’algun text que hi 

estigui relacionat. Els alumnes el llegiran en veu alta a classe i després respondran unes quantes 

preguntes que hi estiguin relacionades per comprovar la comprensió de la lectura. També serà una 

manera de anar descobrint la terminologia científica.

7.6.-Material i recursos (llibre de text)

El llibre de text usat serà el següent:

Ciències per al Món Contemporani 1r de Batxillerat.

Editorial Santillana
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ISBN: 978-84-7918-406-3 

7.7.-Criteris d’avaluació, de qualificació i de recuperació

L’avaluació serà contínua i integradora.

A fi d'obtenir una informació fiable sobre el procés d'aprenentatge dels alumnes, es procurarà que 

els  procediments per a l'avaluació siguin el més variats possibles, de forma que ens permetin 

avaluar  tant  els  continguts  conceptuals,  com els  procedimentals  i  les  actituds.  S'utilitzaran  els 

següents:

1.-Proves escrites que seran adients per avaluar els coneixements de la terminologia i la informació 

més rellevant de cada apartat. Es procurà que siguin mixtes amb preguntes tipus test i altres que 

exigeixin una redacció per part de l'alumne.

2.-Exercicis per fer a l’aula o a casa que seran corregits després a classe. Serviran com instrument 

avaluador que permetrà completar, matisar i madurar els coneixements adquirits.

3.-Intercanvis orals amb els alumnes, diàlegs, entrevistes, posades en comú, participació en debats, 

etc.

Criteris de qualificació:

La nota obtinguda a cada avaluació i la nota final serà l’avaluació global de cada un dels diferents  

criteris  d’avaluació  i  es  tindrà en  compte  d’una  manera  global  l’adquisició  dels  conceptes, 

procediments i actituds de l’alumne. 

Els criteris de recuperació pels alumnes que no hagin arribat als mínims exigibles: 

Al final de cada avaluació, per a aquells alumnes que no hagin arribat als mínims exigibles, es faran 

noves proves escrites que els ajudin a recuperar els continguts no superats.
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7.8.-Activitats complementàries i extraescolars

De moment no es programa cap  activitat, però si en sorgeix alguna d’interessant per fer al llarg del 

curs ja es recollirà a la Memòria de final de curs.

8- PROGRAMACIÓ  FÍSICA 2n DE BATXILLERAT

8.1.-Objectius Generals

Són els que estableix per a aquesta matèria el Decret 82/2008 de 25 de Juliol pel qual s'estableix el 

currículum del Batxillerat a les Illes Balears.

Comprendre els principals conceptes de la física i la seva articulació en lleis, teories i models, 

valorant el paper que juguen dins el desenvolupament de les ciències.

Resoldre problemes que se'ls plantegin a la vida Quotidiana, seleccionant i aplicant els 

coneixements físics més rellevants.

Utilitzar amb autonomia certes característiques del mètode científic (plantejar problemes, formular i 

contrastar hipòtesis, planificar dissenys experimentals, etc.), i en general explorar fenòmens i 

situacions desconeguts per ells.

Comprendre la naturalesa de la física i les seves limitacions, així com les seves interaccions amb la 

tecnologia i la societat, valorant la necessitat de conservar el medi ambient i de treballar per una 

millora de condicions de vida.

Valorar la informació que prové de diferents fonts per formar-se una opinió pròpia, que els permeti 

expressar-se críticament sobre problemes actuals relacionats amb la física.

Comprendre que el desenvolupament de la física suposa un procés canviant i dinàmic, mostrant una 

actitud flexible i oberta davant opinions diverses.

8.2.-Continguts. Temporització

Els continguts es desenvoluparan en les següents unitats didàctiques:
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BLOC 1: CAMP GRAVITATORI 

Conceptes:

Part 1: Camp gravitatori

Els moviments dels cossos celestes: des de Aristòtil a Kepler.

La cinemàtica dels planetes: Lleis de Kepler

La llei de la Gravitació Universal. Càlcul del valor de g en funció de la distància a la superfície del 

planeta.

Camp gravitatori i camp creat per masses puntuals.

Treball de les forces gravitatòries i energia potencial gravitatòria.

Representació del camp gravitatori: Línies de camp. Superfícies equipotencials.

Moviment de planetes i satèl·lits.

BLOC 2: INTERACCIÓ ELÈCTRICA

Forces entre càrregues en repòs

Llei de Coulomb

Intensitat de camp elèctric.

Treball de les forces electrostàtiques.

Energia potencial elèctrica

Potencial elèctric

Línies de camp elèctric. Superfícies equipotencials.

Relacions camp elèctric/potencial elèctric. Camp uniforme.

Procediments dels Blocs 1 i 2:

Calcular camps i potencials en una distribució de masses o de càrregues.

Representació i anàlisi gràfics d'energia potencial.

Resoldre problemes d'aplicació de la teoria de la gravitació i càlcul de l'energia per posar un satèl·lit 

en òrbita, determinació de la velocitat d'escapament..)

Actituds dels blocs 1 i 2:
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Reconèixer la gran síntesi que va suposar la llei de la gravitació universal.

Apreciar les aportacions de caire divers que conformen la història de la ciència.

Apreciar el paper del científic innovador, així com el caràcter canviant i provisional de les teories 

científiques.

 BLOC 3-ELECTROMAGNETISME

Conceptes

Fenòmens magnètics. Magnetisme natural. Camp magnètic.

Força sobre càrregues en moviment. Força de Lorentz. Aplicacions.  Força magnètica sobre corrents 

elèctrics.

Camp magnètic creat per corrents elèctrics. Aplicacions.

Interacció magnètica entre corrents paral·lels. Definició d'Ampere.

Flux magnètic. Inducció electromagnètica. Llei de Faraday-Henry. Llei de Lenz. Producció de 

corrents alterns.

Impacte mediambiental de la producció d'energia elèctrica.

Aproximació històrica a la síntesi electromagnètica de Maxwell.

Analogies i diferències entre camp gravitatori, camp elèctric i camp magnètic.

 

Procediments:

Estudiar les polaritats d'un imant.

Produir camps magnètics.

Generar un corrent induït.

Calcular valors a partir d'altres coneguts.

Actituds:
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Apreciar el valor científic de Henry i Faraday.

Valoració de la importància  de la producció i transmissió de l'energia elèctrica.

BLOC 4 -MOVIMENT HARMÒNIC SIMPLE I ONES

Conceptes:

Magnituds que descriuen el M.H.S.. Equació de la seva cinemàtica.

Dinàmica i energia del moviment harmònic simple.

Naturalesa del moviment ondulatori. Ones longitudinals i ones transversals.

Magnituds que caracteritzen una ona.

Velocitat de propagació, influència del medi.

Equació del moviment ondulatori.

Propietats de les ones: Intensitat de l'ona, difracció, interferències, reflexió, refracció, ones 

estacionàries.

So. Ones sonores. Sensació sonora. Contaminació acústica.

Efecte Doppler.

Interpretació del pèndol simple com a aproximació a un moviment harmònic simple. Relació entre 

el període del pèndol i la intensitat del camp gravitatori.

Procediments:

Formular l'expressió matemàtica d'un m.h.s.

Utilitzar les equacions de les ones a efectes de predicció de valors.

Observar fenòmens ondulatoris quotidians.

Disseny i realització d'una experiència per estudiar la vibració d'una molla, determinant els factors 

de què depèn el seu període d'oscil·lació.

Resolució de problemes amb enunciat obert on s'hagin  d'aplicar els conceptes apresos, sobretot en 

casos que siguin qüestions més o menys properes pels alumnes.

Actituds:
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Estudi de la contaminació sonora, fonts i efectes; formes de combatre-la.

Valorar les aplicacions de les ones en el món actual.

BLOC 5: LA LLUM i l'ÒPTICA

Conceptes:

Descriure les concepcions antigues i actual sobre la naturalesa de la llum. Teories corpuscular i 

ondulatòria.

Ones electromagnètiques. Espectre.

Introducció a l'òptica geomètrica.

Sistema òptic. Formació d'imatges. Característiques de les imatges.

Miralls plans i esfèrics. Equació dels miralls. Característiques de les imatges.

Lents esfèriques primes. Elements característics.  Equació de les lents i característiques de les 

imatges. Potència d'una lent.

Estudi qualitatiu d'interferències. Dispersió i difracció de la llum.

Comprendre el funcionament físic de l'ull humà i d'algun sistema òptic senzill com la lupa, els 

telescopis i el microscopi.

Procediments:

Aplicar les lleis de l'òptica geomètrica a càlculs senzills.

Deduir com es forma la imatge en miralls plans, esfèrics i en lents primes.

Realitzar experiències pràctiques (disseny d'una cambra fosca, petites investigacions sobre reflexió i 

refracció...)

Actituds:

Reconeixement del caràcter unificador de la teoria actual de la naturalesa de la llum entre la 

corpuscular i la ondulatòria.
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Aquest és un tema en que els alumnes tenen múltiples experiències prèvies, és per tant interessant 

provocar debats sobre aquestes preconcepcions.

Constatar les múltiples aplicacions de l'òptica i les seves implicacions a la societat.

BLOC 6: INTRODUCCIÓ A LA FÍSICA MODERNA

Conceptes:

Els fets que no explica la física clàssica: La radiació del cos negre. L'efecte fotoelèctric. Espectres 

discontinus.

El model atòmic de Bohr. Dualitat ona-corpuscle. Hipòtesi de De Broglie. Principi de 

indeterminació de Heisenberg.

La teoria de la Relativitat especial. Conseqüències en la mesura de distàncies, temps i masses. 

Equivalència massa-energía.

El nucli atòmic. Estabilitat nuclear.

La radioactivitat. Desintegracions radioactives. 

Reaccions nuclears. Fissió i fusió nuclear.

Aplicacions dels processos nuclears. 

Les partícules que formen la matèria.

Procediments:

Aproximar-se al procés històric que ha desembocat en aquestes teories

Descriure processos de desintegració.

Resoldre problemes on s'hagin de calcular magnituds (massa d'una partícula, període de 

semidesintegració) en partícules amb velocitats pròximes a la de la llum.

 

Actituds:
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Apreciar el caràcter de bona aproximació que tenen les teories enderrocades quan es treballa en 

dominis no crítics.

Acceptar el caràcter provisional de les teories científiques.

Influència de la teoria de la relativitat en el pensament contemporani.

Valoració crítica dels beneficis i dels riscs que acompanyen a l'Energia Nuclear.

Curiositat envers les investigacions actuals en el camp de la física teòrica.

TEMPORALITZACIÓ: Distribució dels continguts per avaluacions:

1ª Avaluació 2ª Avaluació 3ª Avaluació
Bloc 1: Camp gravitatori.
Bloc 2: Interacció elèctrica
Bloc 3: Electromagnetisme fins 
a camp magnètic creats per 
corrents elèctrics. Aplicacions

Bloc 3: Electromagnetisme des 
de flux magnètic.
Bloc 4: Moviment harmònic 
simple i moviment ondulatori.

Bloc 5: Llum i l'òptica
Bloc 6: Introducció a la física 
moderna. 

8.3.-Metodologia

La metodologia que es farà servir es fonamentarà en els següents punts:

Explicació raonada dels continguts de la unitat didàctica per part del professor, utilitzant tècniques 

inductives (observació, abstracció...), deductives (demostracions...), analítiques (classificacions...) i 

sintètiques (definicions, resums...)

Es procurarà que les classes siguin actives, tot fomentant el diàleg de forma que així es puguin 

revisar els conceptes previs de l'alumne i corregir aquests si fos necessari, tot construint i elaborant 

conceptes, realitzant problemes de forma raonada i argumentada.

Si s’escau per a la unitat didàctica que es treballi, es preveu la realització de treballs d'investigació 

bibliogràfica que permetin conèixer els aconteixaments històrics, socials i econòmics que han 

conduït al coneixement científic actual.

Ús de recursos audiovisuals que serveixin per aprofundir en l'aprenentatge il·lustrar d’altres 

aspectes dels continguts.

Realització de treball experimental al laboratori. Segons el nombre d'alumnes al curs i la naturalesa 

de l'activitat es treballarà en equips heterogenis els més reduïts possible, sempre inferior a cinc. Els 

treballs pràctics poden tractar-se d'exercicis que es porten a terme des del seguiment d'un guió de 

pràctiques o bé, d'experiències senzilles en les quals els alumnes han de fer un disseny del 
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procediment experimental. En tots els casos els alumnes, han d'elaborar, a partir de les observacions 

realitzades en grup, l'informe corresponent a l'activitat realitzada (mesures, càlculs, observacions 

realitzades, conclusions, gràfics...) d'acord amb el format que haurà establert el professor i que 

dependrà del tipus d'activitat pràctica.

Realització d'activitats que suposi recapitulació i síntesi: mapes de conceptes, sinopsis, resums i 

esquemes.

8.4.-Materials i recursos didàctics

Per a l'assignatura de Física de 2n de Batxillerat s'emprarà e llibre: Física de l'editorial Santillana

També s'utilitzarà material audiovisual com a suport per a segons quins temes o unitats.

8.5.-Criteris d’avaluació

1.-Descriure les forces macroscòpiques com a manifestacions de les forces fonamentals.

2.-Ser capaç d'obtenir l'energia potencial associada a forces conservatives en una dimensió i la força 

a partir de l'energia potencial associada.

3.-Obtenir radis i períodes orbitals de planetes a partir de les lleis de Kepler.

4.-Aplicar el teorema de conservació de l'energia i del moment angular a cossos en moviment dins 

un camp gravitatori: aplicació satèl·lits i planetes.

5.-Calcular el camp i potencial gravitatori creat per un conjunt discret de masses senzill a un 

determinat punt.

6.-Valorar el paper unificador de la teoria de la gravitació de Newton en relació als fenòmens 

celestes i terrestres que la física aristotèlica explicava separadament.

7.-Calcular el camp i potencial elèctric creat per un conjunt discret de càrregues senzill a un 

determinat punt.

8.-Deduir qualitativament les propietats del camp a partir del potencial i viceversa, també per 

interpretació d'esquemes de línies de camp i línies equipotencials en dues dimensions.

9.-Resoldre problemes de moviment de càrregues en el si de camps elèctrics uniformes.

10.-Comparar la interacció gravitatòria amb la interacció electrostàtica i analitzar les semblances i 
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les diferències.

11.-Obtenir la força que actua sobre una càrrega en moviment en el si d'un camp magnètic i les 

característiques del seu moviment en el cas d'un camp uniforme.

12.-Calcular el camp magnètic creat per corrents elèctrics: espira, fil, solenoide.

13.-Calcular la força que actua sobre un conductor rectilini en el si d'un camp magnètic uniforme, i 

aplicar-ho a l'estudi de la interacció entre corrents paral·lels i a la definició d'ampere.

14.-Calcular la f.e.m.-Induïda a un circuit aplicant la llei de Faraday-Henry i aplicar la llei de Lenz 

per determinar el sentit del corrent.

15.-Explicar els fonaments teòrics del funcionament d'un alternador i d'un transformador, enumerar 

les formes més habituals de generar energia elèctrica, valorar la relació entre aquesta i la qualitat de 

vida, i les repercussions sobre el medi  ambient.

16.-Preparar i realitzar algun treball pràctic d'observació, comprovació i descripció de fenòmens 

electromagnètics: visualització de línies de camp magnètic, acció d'imants sobre corrents, 

comprovació de la llei de Lenz, funcionament d'alternador i galvanòmetre.

17.-Conèixer la dinàmica i l'equació del moviment harmònic simple, deduir a partir de l'equació la 

velocitat d'oscil·lació, l'acceleració i les característiques del moviment (amplitud, freqüència i 

període), relacionar-les amb la força recuperadora i a partir d'elles escriure l'equació.

18.-Dissenyar i realitzar un estudi experimental de l'oscil·lador harmònic, de la seva dinàmica i dels 

aspectes energètics.

19.-Relacionar el pèndol simple amb els moviments harmònics simples, i aplicar l'expressió del 

període d'un pèndol simple en relació a la intensitat del camp gravitatori.

20.-Identificar els diferents tipus d'ones existents, com a materials o electromagnètiques i 

longitudinals o transversals.

21.-Conèixer l'equació matemàtica d'una ona harmònica unidimensional, deduir a partir de l'equació 

la velocitat d'oscil·lació i les característiques de l'ona ( amplitud, freqüència i període, longitud 

d'ona, velocitat de propagació) i a partir d'aquestes escriure l'equació.

22.-Identificar i descriure qualitativament els fenòmens específicament ondulatoris: interferències, 

difracció, polarització i efecte Doppler.

23.-Descriure les característiques elementals de les ones sonores.

24.-Valorar la importància que tenen els moviments ondulatoris en la societat, especialment en 

l'àmbit de la comunicació, i interessar-se pels seus efectes sobre la qualitat de vida.
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25.-Conèixer l'evolució de les teories sobre la naturalesa de la llum i la seva confluència última.

26.-Conèixer la velocitat de propagació de la llum en el buit com a constant fonamental.

27.-Aplicar les lleis de la reflexió i la refracció per tal de dibuixar la marxa dels raigs en superfícies 

planes o esfèriques tant en la llum com en qualsevol altre tipus d'ona.

28.-Dibuixar la marxa dels raigs procedents d'objectes unidimensionals situats sobre l'eix que 

incideixen sobre dioptres, miralls plans o esfèrics i lents primes, en el domini de l'òptica par-axial, i 

identificar les característiques de les imatges obtingudes.

29.-Justificar fenòmens òptics senzills a través de l'ull, la lupa, el microscopi i el telescopi.

30.-Resoldre exercicis numèrics com aplicació de les equacions dels miralls i les lents primes.

31.-Explicar la dispersió de la llum blanca, relacionar el color de la llum amb la freqüència, i 

aquesta amb la longitud d'ona en funció de la velocitat de la llum, i estendre aquesta relació a tot 

l'espectre electromagnètic.

32.-Valorar la importància de la llum i l'òptica en l'àmbit de la tecnologia (instruments òptics, làser, 

fibra òptica), de la química (espectres atòmics) i mèdic (correcció de defectes oculars).

33.-Descriure la insuficiència de la física clàssica davant dels fets observats en la radiació del cos 

negre, l'experiment de Michelson i Morley, l'efecte fotoelèctric i la discontinuïtat dels espectres 

atòmics.

34.-Explicar l'efecte fotoelèctric a partir del model fotònic de les ones electromagnètiques.

35.-Relacionar la freqüència de la radiació amb l'energia, i aplicar-ho al balanç energètic en l'efecte 

fotoelèctric tenint en compte el potencial o el treball d'extracció.

36.-Distingir els dominis d'aplicació de la física clàssica, la física quàntica i la física relativista.

37.-Identificar massa i energia a partir de la relació relativista d'equivalència.

38.-Calcular l'energia de lligadura d'un nucli i l'energia alliberada en processos de fissió i fusió a 

partir del defecte de massa.

39.-Descriure i representar simbòlicament processos radioactius (desintegració per radiació, fissió i 

fusió).

40.-Estudiar quantitativament l'evolució temporal de l'activitat d'una mostra radioactiva, i resoldre 

problemes senzills de datació de mostres per l'abundància relativa de determinats isòtops, 

especialment del 14C.

41.-Mencionar i descriure molt breument els aspectes fonamentals de les principals aportacions 

teòriques o experimentals a la física del segle XX de Planck, Einstein, Bohr, De Broglie, 
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Heisenberg, Becquerel i Marie Curie, i reconèixer la seva importància.

42.-Citar algunes aplicacions tecnològiques de la radioactivitat i de l'energia nuclear de fissió i de 

fusió, i descriure'n els principals problemes ( tècnics, mediambientals i en relació amb la salut).

8.6.-Mínims exigibles

Els que s’especifiquen als criteris d’avaluació.

8.7.-Criteris de recuperació

Durant l'avaluació es faran un mínim de dues proves. Al final de cada avaluació es realitzarà una 

prova escrita a la qual s’inclouran els continguts bàsics vistos anteriorment. Aquesta prova la 

realitzaran tots els alumnes. Al final del tercer trimestre, aquesta prova tendrà caràcter de final. La 

qualificació obtinguda a aquesta prova es comptabilitzarà en el conjunt de qualificacions parcials 

del alumne, corresponents a la tercera avaluació.

Els alumnes que no obtenguin una qualificació positiva el mes de juny, podran recuperar 

l'assignatura el mes de setembre amb una prova escrita.

8.8.-Activitats complementàries

Realització de treball experimental al laboratori o a l'aula. Es treballarà en equips heterogenis els 

més reduïts possible, sempre inferior a cinc. Els treballs pràctics poden tractar-se d'exercicis que es 

porten a terme des del seguiment d'una pràctica, en molts dels casos, demostrativa ( realitzada pel 

professor) o bé d'experiències senzilles en les quals els alumnes han de fer un disseny del 

procediment experimental. En tots els casos els alumnes, han d'elaborar, a partir de les observacions 

realitzades en grup o individualment, l'informe corresponent a l'activitat realitzada (mesures, 

càlculs, observacions realitzades, conclusions, gràfics...) d'acord amb el format que haurà establert 

el professor i que dependrà del tipus d'activitat pràctica.

No es contemplen sortides extraescolars. No es descarta fer alguna petició d'alguna conferència al 

nostre centre si la UIB ho oferta.
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8.9.-Temes transversals

Educació ambiental

L'educació ambiental és un tema que es tendrà present al llarg de totes les unitats i també atots els 

cursos, tant de batxillerat com de ESO. Temes com l'impacte paisatgístic, així com els problemes 

derivats pel que fa a la fauna com  a la flora, de les installacions necessàries per a la producció i el 

transport d'energia elèctrica apareixen suvint als mitjans de comunicació, per la qual cosa mereixen 

ser esmentats quan s'estudien temes relacionats, com ara l'electromagnetisme.

Educació del consumidor

Des del punt de vista de la Física, l'educació per al consumidor està estretament relacionada amb els 

continguts de l'educació ambiental. Aspectes relatius a l'ús responsable dels recursos naturals, com 

l'aigua (centrals hidroelèctriques), les matèries primeres, les fonts d'energia (energia elèctrica), etc.,.

Educació per a la salut

La majoria de les tècniques mèdiques modernes (ressonància magnètica, tècnica PET) són possibles 

gràcies al descobriment d'alguns fenòmens físics. Però també és important que els alumnes 

coneguin alhora el perill que una exposició prolongada a aquest tipus de radiacions pot tenir per a 

l'organisme.

Educació no sexista

Històricament, la Física ha atret més els homes que les dones. Però, a més, en aquesta àrea 

continuen essent bastants més els alumnes que les alumnes que cursen estudis universitaris a l'Estat 

espanyol, al contrari del que ha succeït en altres especialitats, com la Biologia o la Medicina, on el 

nombre de dones ha igualat o fins i tot superat el d'homes. Per això és important presentar la matèria 

en igualtat de condicions per a les dones i els homes, utilitzant un llenguatge apropiat a aquest fi i 

emprant il·lustracions que fomentin en tot moment una educació no sexista.
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8.10.-Procediments d’avaluació i criteris de qualificació

Per tal de valorar l'aprenentatge, a cada avaluació es tindran en compte els següents aspectes:

L'assistència a classe és obligatòria i es valorarà com un factor absolutament determinant per assolir 

una qualificació positiva a cada una de les avaluacions.  Al final de cada trimestre es 

comptabilitzaran les faltes d'assistència injustificades i si superen el 20%, es restarà 1 punt de 

la nota de l'avaluació.

La qualificació, per a cada una de les avaluacions, es realitzarà a partir de les qualificacions parcials 

obtingudes en:

Assistència a classe (màxim de 20% de faltes injustificades)

Les intervencions i la participació a classe.

El treball individual diari (exercicis,  gràfics, lectures concretes).

Els treballs, individuals o en grup  que comportin l'elaboració d'observacions experimentals, la 

consulta bibliogràfica i la sistematització d'informacions documentals diverses.

Les proves i exercicis escrits, en un número mínim de dos, que es determinen prèviament per a cada 

una de les avaluacions. En aquests exercicis s'haurà de demostrar la capacitat per a resoldre 

problemes i per a aplicar els coneixements adquirits d'acord amb els criteris d'avaluació, a l'hora de 

respondre qüestions. A cada una de les proves s'informarà, de forma verbal o escrita, dels criteris 

generals de correcció així com del valor de cada pregunta o qüestió. El caràcter d'avaluació 

contínua fa que a les proves que es duguin a terme, sempre hi podran entrar conceptes de temes 

vists anteriorment, preferentment de forma integrada sempre que sigui possible. Per aquesta raó a 

final de cada trimestre es realitzarà sempre una prova escrita en la qual, a més dels continguts vistos 

en aquest període s'inclouran els del trimestre anterior. Aquest exercici escrit a final del tercer 

trimestre tindrà el caràcter de final i inclourà els continguts bàsics i fonamentals de l'assignatura 

desenvolupats al llarg del curs. La qualificació obtinguda a aquesta prova es comptabilitzarà en el 

conjunt de qualificacions parcials del alumne, corresponents a la tercera avaluació.

El pes de les proves escrites en cada avaluació serà del 100%. De la mitjana obtinguda, es podrà 

restar 1 punt si el nombre de faltes injustificades durant l'avaluació corresponent supera el 20%.

9- PROGRAMACIÓ  QUÍMICA 2n DE BATXILLERAT.
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9.1.-Objectius Generals

Són els que estableix per a aquesta matèria el Decret 82/2008 de 25 de Juliol pel qual s'estableix el 

currículum del Batxillerat a les Illes Balears.

Comprendre els conceptes bàsics, les lleis fonamentals, les teories i els models més importants de la 

química, valorant el paper que tenen en el seu desenvolupament.

Aplicar els conceptes, lleis, teories i models de la química per explicar situacions reals i resoldre 

problemes, inclosos alguns de la vida quotidiana.

Utilitzar amb autonomia les estratègies característiques de la investigació científica (plantejar 

problemes, formular i contrastar hipòtesis, dissenyar i realitzar activitats experimentals) i els 

procediments propis de la química.

Comprendre la naturalesa de la química i les seves limitacions així com les seves relacions amb la 

tecnologia i la societat, valorant la necessitat de preservar el mediambient, de promoure estils de 

vida saludables i de treballar per la millora de la qualitat de vida.

Expressar i comprendre pensaments que impliquin conceptes científics de química amb coherència, 

claredat i precisió, tant en un context científic adequat com per explicar-los en conversacions 

quotidianes.

Valorar la informació obtinguda de diferents fonts per formar-se una opinió pròpia que els permeti 

expressar-se críticament sobre problemes actuals relacionats amb la química.

Apreciar el caràcter de procés dinàmic, canviant i evolutiu de la química mostrant una actitud 

flexible i obert davant opinions diverses.

Comprendre el caràcter bàsic i integrador de la química a través de les seves relacions amb altres 

ciències, com són la biologia, les ciències de la Terra i mediambient, l física i la geologia.

Mantenir actituds pròpies del pensament científic com la curiositat, l'esperit crític, la tendència al 

treball sistemàtic i rigorós, i un punt de vista tolerant i no dogmàtic.

Reconèixer i valorar el coneixement científic en l'àmbit de la química com a element inseparable 

del coneixement general i la formació integral de les persones.

9.2.-Continguts. Temporització

Els continguts es desenvoluparan en les següents unitats didàctiques:
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 1.-INTERPRETACIÓ QUÀNTICA DE L'ÀTOM.

 

Conceptes:

Orígens de la teoria quàntica. Hipòtesi de Planck. Efecte fotoelèctric.

Espectres atòmics. El model atòmic de Bohr i les seves limitacions.

Introducció a la mecànica quàntica. Hipòtesi de De Broglie. Principi de Heisenberg. Mecànica 

Ondulatòria.

Introducció al model quàntic per l'àtom d'hidrogen. Aparició dels nombres quàntics i dels orbitals 

atòmics.

Procediments:

Anàlisi històrica sobre l'evolució de les teories atòmiques i la seva relació amb l'experimentació i el 

tractament empíric d'una ciència.

Plantejament i acotació dels problemes que planteja l'estructura de l'àtom, formulació d'hipòtesis i 

d'experiències per contrastar-les.

Càlcul d'energies de radiacions amb l'equació de Planck i localització a l'espectre electromagnètic.

Interpretació dels espectres atòmics aplicant el model de Bohr.

Aplicació del model de Bohr per calcular els paràmetres energètics i de radi de les òrbites de l'àtom 

d'hidrogen, dibuixant diagrames de nivells i trànsits electrònics.

Adjudicació de nombres quàntics als nivells, subnivells, orbitals i electrons.

Descripció gràfica de la geometria dels orbitals més senzills.

Actituds:

Valoració de la importància que tenen les teories i models en la realització d'una investigació, així 

com en el desenvolupament del cos teòric de la química.

Reconeixement de la visió dinàmica de la investigació en química que es construeix amb les 

aportacions de teories i models que milloren i complementen els anteriors.
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Valoració del rigor en les mesures i en els experiments, que obliguen a la recerca de nous models 

teòrics.

 

2. ÀTOMS POLIELECTRÒNICS I SISTEMA PERIÒDIC DELS ELEMENTS

Conceptes:

Nivells energètics i configuracions electròniques: principi d'exclusió de Pauli, principi de 

constitució i regla Hund.

El naixement i l'evolució del sistema periòdic dels elements químics. Justificació electrònica.

Ordenció dels elements en el Sistema Periòdic i propietats periòdiques: mida d'àtoms i ions, energia 

de ionització, afinitat electrònica i electronegativitat.

Els metalls i els no-metalls. Reactivitat.

Estudi de les característiques generals dels següents grups: alcalins, alcalinoterris, carbonoides, 

nitogenoides, amfígens i halògens.

Procediments:

Escriptura de configuracions electròniques d'àtoms i de ions.

Relació entre la configuració electrònica, les propietats de l'àtom i la ubicació en la taula periòdica.

Justificació de la variació de les propietats físiques i químiques dels elements en el seu estat natural.

Descripció de les propietats dels diferents grups, analitzant les seves diferències.

Realització d'una recerca bibliogràfica sobre propietats, fonts, obtenció i utilitat tecnològica 

d'alguns elements.

Actituds:

Valoració dels sistemes de classificació en l'organització de la informació.

Reconeixement de la importància de la tenacitat dels científics en el descobriment de fenòmens i 

l'elaboració de teories.

Curiositat sobre les propietats dels elements més importants.
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3. L'ENLLAÇ QUÍMIC

Conceptes:

Enllaç químic i estabilitat energètica.

Enllaç iònic. Justificació de l'existència de la retícula en els compostos iònics. Concepte d'índex de 

coordinació. Energia reticular i cicle de Born-Haber. Propietats de les substàncies iòniques.

Enllaç covalent. Paràmetres moleculars. El model de Lewis. El model de l'enllaç de valència. 

Ressonància. Enllaços simples i enllaços múltiples.

Geometria molecular. Hibridació d'orbitals atòmics (sp, sp2, sp3). El model de repulsió de parells 

d'electrons de la capa de valència.

Polaritat de l'enllaç i electronegativitat. Molècules polars. Forces intermoleculars.

Tipus de substàncies covalents. Estructura i propietats.

Propietats de l'aigua en funció de l'estructura de la seva molècula.

Enllaç metàl·lic. Teories que l'expliquen i justificació de certes propietats.

Procediments:

Aplicació del principi bàsic de l'evolució vers una situació de mínima energia en la unió d'àtoms.

Deducció a partir d'una teoria general de l'enllaç de les característiques més importants de les 

substàncies iòniques, covalents i metàl·liques.

Construcció de cicles energètics de Born-Haber pel càlcul de paràmetres energètics.

Deducció de la covalència dels elements representatius analitzant la distribució dels electrons de 

valència.

Realitzar diagrames d'estructures de Lewis per diferents substàncies.

Descripció de la formació d'enllaços covalents senzills i múltiples i de la seva contribució a la 

geometria molecular.

Deducció de la geometria molecular i identificació del seu caràcter polar o apolar.

Identificar forces intermoleculars en diferents substàncies i justificar les propietats que es puguin 

derivar.

Utilització de models tridimensionals per representar cristalls, molècules i sòlids cristal·lins.
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Actituds:

Interès per la interpretació de la realitat utilitzant models i teories científiques.

Actitud crítica vers les noves teories valorant la seva creativitat, el seu rigor i les seves aportacions.

Disposició a mantenir relacions de cooperació tant en les investigacions, com en les tasques d'aula 

per afavorir la concepció de la ciència com una activitat social en equip.

Valoració del paper fonamental de l'aigua en la societat, en la indústria i en el medi ambient.

4.TERMOQUÍMICA

Conceptes:

Introducció a la termodinàmica. Sistemes termodinàmics. Variables termoquímiques. Funció d'estat.

Transferència d'energia. Calor i treball d'expansió.

Energia interna. Primer principi de la termodinàmica.

Sistemes a pressió i a volum constant. Concepte d'entalpia. Equacions termoquímiques.

Entalpia de formació. Entalpia de reacció. Llei de Hess. Entalpia d'enllaç.

Segon principi de la termodinàmica. Concepte d'entropia. Entropia i desordre.

Energia lliure de Gibbs i espontaneïtat de les reaccions químiques.

Procediments:

Càlcul de l'energia d'un procés químic en relació a la seva estequiometria.

Resolució de problemes de càlculs d'entalpies de reacció a partir d'entalpies de formació, a partir 

d'entalpies d'enllaç o per aplicació de la llei de Hess.

Anàlisi experimental de la calor que es desprèn i s'absorbeix en diferents reaccions químiques.

Relació de l'espontaneïtat d'una reacció química amb els signes d'entalpia i d'entropia.

Aplicació de l'energia lliure a la determinació de l'espontaneïtat d'una reacció.

Actituds:
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Actitud crítica envers l'excés de reaccions de combustió produïdes a la indústria, valorant les seves 

repercussions sobre el medi ambient i el canvi climàtic.

Valoració de la transcendència del coneixement generat per la termodinàmica i les seves aplicacions 

industrials i tecnològiques.

Curiositat i anàlisi crítica sobre les informacions que apareixen en els mitjans de comunicació 

respecte a les repercussions mediambientals i sobre el canvi climàtic dels diferents processos 

químics quotidians o industrials.

5.CINÈTICA I EQUILIBRI

Conceptes:

Velocitat de reacció. Equació de velocitat. Ordre de reacció.

Teories de les reaccions químiques. Mecanisme de reacció. Teoria de col·lisions, energia d'activació. 

Molecularitat.

Factors dels quals depèn la velocitat d'un reacció. Utilització de catalitzadors en processos 

industrials i biològics.

Concepte d'equilibri químic.

Constants d'equilibri Kc i Kp. Quocient de reacció.

Factors que modifiquen l'estat d'equilibri. Principi de Le Chatelier.

Importància de l'estat d'equilibri en diferents processos industrials i mediambientals. Aplicació al 

procés Haber de producció industrial de l'amoníac.

Equilibris heterogenis. Solubilitat i producte de solubilitat.

Procediments:

Interpretació de gràfics energètics de l'evolució temporal d'una reacció i deducció de l'energia 

d'activació.

Disseny i realització d'un treball pràctic per la identificació dels diferents factors que influeixen en 

la velocitat d'una reacció.

Resolució de problemes aplicant les lleis de l'equilibri.

Aplicació de la teoria de col·lisions a l'estudi dels equilibris.

Disseny i realització d'un treball pràctic per analitzar el desplaçament d'una reacció en equilibri 
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quan es modifiquen la concentració, la temperatura o la pressió.

Realització de prediccions sobre l'evolució d'un procés químic lligat a una situació d'equilibri 

químic, partint d'una situació de no equilibri.

Actituds:

Valoració dels aspectes cinètics en alguns processos de fabricació i conservacions de substàncies 

que permetin millorar la qualitat de vida.

Actitud crítica dels resultats obtinguts tant en els problemes com en el treball experimental.

Valoració de la gran quantitat de factors que afecten les reaccions químiques i la necessitat del seu 

control.

Seguiment de normes d'ús del laboratori i les mesures de protecció, seguretat i tractament de residus 

que cal tenir en compte.

6.REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA DE PROTONS

Conceptes:

Concepte d'àcid i base d'Arrhenius i les seves limitacions. Teoria de Brönsted-Lowry. Parells 

àcid/base conjugats.

Fortalesa relativa dels àcids i bases. Grau de ionització. Constants d'acidesa i de basicitat.

 Equilibri iònic de l'aigua. Concepte de pH.

Determinació del pH. Indicadors àcid/base, paper indicador i pH-metre.

Estudi qualitatiu de la hidròlisi i de les dissolucions reguladores.

Reaccions de neutralització. Punt d'equivalència. Volumetries àcid/base. Corbes de valoració.

Importància dels equilibris àcid/base en diferents aspectes industrials, biològics i mediambientals. 

Aplicació a l'estudi del fenomen de la pluja àcida.

Estudi dels principals òxids i àcids del nitrogen i sofre.

Procediments:
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Interpretació del concepte de parells àcid/base conjugats i de la fortalesa de cadascuna de les 

espècies implicades a partir de diferents exemples plantejats.

Resolució de problemes relacionats amb el pH d'àcids i bases forts i febles i amb les corresponents 

constants de ionització quan calgui. Aplicació del concepte d'hidròlisi per deduir el grau d'acidesa o 

basicitat de diferents dissolucions.

Realització experimental d'una valoració àcid/base.

Anàlisi de la importància de l'acidesa o basicitat de diferents tipus de sistemes a partir de la recerca 

d'informació o de la realització d'un debat amb una informació prèvia.

Actituds:

Valoració de la transcendència de l'acidesa en diferents sistemes naturals i artificials així com de 

l'impacte que pot tenir la seva modificació.

Actitud crítica envers la incorrecta aplicació de la tecnologia que condueix a la modificació de les 

condicions ambientals.

Cura en la neutralització dels residus produïts per les pràctiques de laboratori abans del seu 

abocament.

7.REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA D'ELECTRONS

Conceptes:

Els conceptes d'oxidació i reducció com a processos d'intercanvi d'electrons. Substàncies oxidants i 

reductores. Nombres d'oxidació.

Ajustament de les reaccions redox pel mètode de l'ió/electró.

Estequiometria dels processos redox.

Pila galvànica. Funció del pont salí.

Força electromotriu d'una pila. Potencial d'elèctrode. Elèctrode de referència.

Potencial normal de reducció. Espontaneïtat de les reaccions redox.

Electròlisi. Lleis de Faraday.

Aplicacions i problemàtica dels processos redox.
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Procediments:

Identificació del processos d'oxidació i de reducció a partir de la pèrdua o guany d'electrons així 

com de la simultaneïtat d'ambdues situacions.

Utilització del mètode de l'ió/electró per l'ajustament de reaccions redox.

Realització de càlculs estequiomètrics de processos redox. Anàlisi qualitativa comparativa del 

caràcter reductor de diferents metalls establint una escala relativa de la seva força reductora.

Realització experimental d'una pila Daniell i mesura de la seva força electromotriu.

Predicció del sentit de desplaçament de reaccions redox senzilles a partir dels potencials normals de 

reducció i escriptura de la fórmula de la pila corresponent.

Reconeixement de les característiques generals de la corrosió i anàlisi del cas concret del ferro i les 

formes d'evitar els inconvenients d'aquest fenomen.

Recerca d'informació sobre les aplicacions quotidianes i industrials més significatives de les piles i 

acumuladors.

Diferenciació dels fenòmens de l'electròlisi i de les piles electroquímiques.

Avaluació d'algunes de les principals aplicacions industrials dels processos electrolítics.

Actituds:

Reconeixement de la importància dels processos redox en nombroses activitats de la vida 

quotidiana i industrials.

Actitud favorable respecte al reciclatge de piles i acumuladors per a la protecció del medi ambient.

Valoració  de l'interès social de la indústria química relacionada amb els processos electrolítics tot 

mantenint una actitud crítica envers la necessitat de correcte tractament dels seus residus.

8.QUÍMICA DEL CARBONI

Conceptes:

L'enllaç en els compostos de carboni. Estereoisomeria.

Reactivitat dels compostos orgànics. Desplaçaments electrònics, ruptures d'enllaç i intermedis de 
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reacció.

Tipus de reaccions orgàniques. Substitució, addició i eliminació.

Principals aplicacions de la química del carboni a la indústria química. Reaccions de polimerització.

Procediments:

Predicció, escriptura i reconeixement dels principals tipus de reaccions químiques que poden tenir 

lloc en els diferents compostos orgànics. Diferenciació d'alguns grups funcionals que tenen els 

compostos orgànics segons les reaccions d'addició, eliminació o substitució que poden tenir.

Disseny i realització d'una reacció orgànica.

Identificació d'isòmers òptics.

Recerca d'informació sobre diferents polímers tant naturals com artificials d'especial importància.

Actituds:

Valoració de la transcendència del coneixement general de la química orgànica en la societat actual.

Curiositat per conèixer la solució industrial que es dóna a problemes que es planteja la ciència i la 

tecnologia en qüestions de reaccions orgàniques.

Rebuig envers la producció i l'ús de substàncies químiques que perjudiquin la salut o atemptin 

contra el medi ambient, com els compostos clorofluorocarbonats.

Cura en l'eliminació de residus orgànics.

9.3.-Distribució temporal dels continguts per avaluacions:

NOTA IMPORTANT: Com a resultat de la coordinació entre els departaments de Física i Química i 

Biologia i Geologia, s'acorda que la primera unitat didàctica que se impartirà serà la corresponent a 

la Química del carboni (UD 8 de la programació). D'aquesta manera els alumnes poden assimilar 

millor els conceptes de Bioquímica que s'explicaran en l'assignatura de Biologia. 

1ª AVALUACIÓ 2ª AVALUACIÓ 3ª AVALUACIÓ
UD 0: Repàs formulació i 
estequiometria 1r Batx.
UD 8: Química del Carboni

UD 3: L'enllaç químic: enllaç 
covalent i metàl·lic
UD 4: Termoquímica

UD 6: L'equilibri àcid-base. 
Reaccions de transferència de 
protons.
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UD 1: La interpretació quàntica de 
l'àtom
UD 2: Els àtoms polielectrònics i 
la taula periòdica
UD 3: L'enllaç químic fins a 
l'enllaç covalent.

UD 5: Cinètica
UD 6: L'equilibri químic

UD 7: Reaccions de transferència 
d'electrons. (Redox)

9.4.-Metodologia

La metodologia que es farà servir es fonamentarà en els següents punts: 

Explicació raonada dels continguts de la unitat didàctica per part del professor, utilitzant tècniques 

inductives (observació, abstracció...), deductives (demostracions...), analítiques (classificacions...) i 

sintètiques (definicions, resums...)

Es procurarà que les classes siguin actives, tot fomentant el diàleg de forma que així es puguin 

revisar els conceptes previs de l'alumne i corregir aquests si fos necessari, tot construint i elaborant 

conceptes, realitzant problemes de forma raonada i argumentada.

Si s’escau per a la unitat didàctica que es treballi, es preveu la realització de treballs d'investigació 

bibliogràfica que permetin conèixer els aconteixements històrics, socials i econòmics que han 

conduït al coneixement científic actual.

Ús de recursos audiovisuals que serveixin per aprofundir en l'aprenentatge il·lustrar d’altres 

aspectes dels continguts.

Realització de treball experimental al laboratori. Segons el nombre d'alumnes al curs i la naturalesa 

de l'activitat es treballarà en equips heterogenis els més reduïts possible, sempre inferior a cinc. Els 

treballs pràctics poden tractar-se d'exercicis que es porten a terme des del seguiment d'un guió de 

pràctiques o bé, d'experiències senzilles en les quals els alumnes han de fer un disseny del 

procediment experimental. En tots els casos els alumnes, han d'elaborar, a partir de les observacions 

realitzades en grup, l'informe corresponent a l'activitat realitzada (mesures, càlculs, observacions 

realitzades, conclusions, gràfics...) d'acord amb el format que haurà establert el professor i que 

dependrà del tipus d'activitat pràctica.

Realització d'activitats que suposi recapitulació i síntesi: mapes de conceptes, sinopsis, resums i 

esquemes.

9.5.-Materials i recursos didàctics
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Per a l'assignatura de Química de 2n de Batxillerat s'emprarà el llibre: Química  de l'editorial 

Santillana. Els alumnes seguiran també els apunts facilitats pel professor.

Comptem amb el material de laboratori per realitzar les pràctiques pròpies del currículum de 2n de 

batxillerat.

També s'utilitzarà material audiovisual com a suport per a segons quins temes o unitats. 

9.6.-Criteris d’avaluació

1.-Contrastar diferents fonts d'informació i aportar propostes de solució en relació a problemes 

químics importants de la nostra societat.

2.-Planificar, dissenyar, realitzar i comunicar per escrit correctament treballs pràctics al laboratori, 

així com analitzar els resultats experimentals i extreure conclusions de diferents situacions 

problemàtiques presentades al llarg del curs.

3.-Descriure les interrelacions existents entre societat, ciència i tecnologia i interessar-se sobre els 

aspectes químics dels materials quotidians i de les activitats de la química sobre el control de 

qualitat  i del medi ambient.

4.-Seguir les normes de seguretat establertes en el laboratori i tenir cura pel tractament de residus.

5.-Valorar positivament la importància que tenen les teories i models en la realització d'una 

investigació, així com en el desenvolupament del cos teòric de la química valorant el seu caràcter 

obert.

6.-Descriure les contribucions teòriques i els fets experimentals que fonamenten el model atòmic de 

Bohr, analitzar les seves limitacions i valorar la importància del nou paradigma de la mecànica 

quàntica per explicar l'estructura de la matèria.

7.-Descriure la vinculació dels nombres quàntics als estats electrònics i identificar els orbitals més 

senzills.

8.-Conèixer l'estructura del sistema periòdic actual, definir les propietats periòdiques estudiades i 

descriure la seva relació amb la ubicació al sistema periòdic, utilitzant els conceptes de càrrega 

efectiva o apantallament del nucli.

9.-Construir cicles energètics del tipus de Born-Haber per calcular els paràmetres energètics i 

relacionar l'energia reticular amb l'estructura cristal·lina de diferents compostos.

10.-Interpretar l'energia d'enllaç com una situació de mínima energia potencial.
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11.-Dibuixar les estructures de Lewis, preveure la fórmula mol i deduir utilitzant els models 

d'hibridació d'orbitals atòmics (sp, sp2, sp3) i el model de repulsió de parells d'electrons de la capa 

de valència la geometria de molècules senzilles.

12.-Justificar les propietats generals dels sòlids: iònics, moleculars, atòmics i metalls.

13.-Analitzar les característiques de les forces intermoleculars i la seva influència en les propietats 

de les substàncies, amb especial incidència a l'aigua.

14.-Conèixer les propietats dels principals compostos d'hidrogen, de nitrogen i de sofre, i la seva 

importància industrial.

15.-Aplicar el concepte d'entalpia de formació i d'entalpia d'enllaç al càlcul d'entalpies de reacció, 

mitjançant la correcta utilització de taules de dades.-Aplicar la llei de Hess a diferents processos 

químics.

16.-Definir i aplicar correctament els principis de la termodinàmica a diferents processos químics, 

utilitzant els criteris de signes de Q>0  quan és absorbit pel sistema i W<0 quan el realitza el 

sistema.

17.-Analitzar les característiques cinètiques dels processos químics a partir del concepte de velocitat 

de reacció i de les teories que expliquen com progressen les reaccions químiques.

18.-Explicar els factors que modifiquen la velocitat d'una reacció: estat de divisió dels reactius, 

temperatura, concentració i presència de catalitzadors.

19.-Explicar de forma qualitativa l'entropia com a mesura del desordre d'un sistema i predir 

l'espontaneïtat d'una reacció química en funció de l'entropia i de l'entalpia.

20.-Analitzar les característiques de l'equilibri químic i aplicar la llei d'acció de masses a equilibris 

senzills.-Relacionar correctament el grau de dissociació amb les constants d'equilibri Kc i Kp.

21.-Aplicar el principi de Le Chatelier per relacionar la influència de la concentració, de la 

temperatura i de la pressió sobre l'equilibri químic.

22.-Aplicar la llei d'acció de masses a equilibris heterogenis i establir relacions entre solubilitat i 

producte de solubilitat.

23.-Conèixer i aplicar correctament els conceptes d'àcid i base d'acord amb les teories estudiades 

així com de la seva fortalesa en parell conjugats.-

24.-Conèixer els fonaments dels mètodes d'obtenció industrial de l'amoníac, de l'àcid nítric i de 

l'àcid sulfúric.

25.-Aplicar adequadament el concepte de pH per resoldre problemes numèrics de dissolucions 
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aquoses d'àcids i bases forts i febles i per analitzar qualitativament diversos casos d'hidròlisi i la 

importància de les dissolucions reguladores.

26.-Resoldre problemes sobre reaccions entre àcids i bases fortes n quantitats estequiomètriques o 

amb excés d'un dels reactius i de càlcul del pH final.

27.-Identificar les característiques dels processos d'oxidació/reducció i escriure les seves equacions 

químiques ajustades pel mètode de l'ió/electró.-I realitzar càlculs estequiomètrics.

28.-Reconèixer les diferències entre pila voltaica i cub electrolític i emprar la taula de potencials de 

reducció per calcular la força electromotriu d'una pila.

29.-Dissenyar, realitzar i redactar correctament un informe sobre la construcció experimental d'una 

pila Daniell wue permeti obtenir la seva força electromotriu.

30.-Aplicar les lleis de Faraday per obtenir la quantitat d'un metall dipositada sobre el càtode d'un 

cub electrolític.

31.-Conèixer i explicar les principals avantatges i problemàtiques des del punt de vista tecnològic 

dels processos redox especialment en relació al mecanisme i prevenció de la corrosió del ferro.

32.-Valorar l'interès econòmic, biològic i industrial que tenen els compostos orgànics així com els 

polímers naturals i artificials, justificant segons la seva estructura les causes d'aquest interès.

33.-Conèixer les característiques principal de les reaccions d'addició, substitució i eliminació i 

aplicar-les per descriure la reactivitat bàsica dels principals grups funcionals.

34.-Relacionar el tipus d'enllaç dels compostos orgànics amb la seva geometria i hibridació. 

Reconèixer els diferents isòmers òptics.

9.7.-Mínims exigibles

Els que s’especifiquen als criteris d’avaluació.

9.8.-Criteris de recuperació

Al final de cada avaluació es realitzarà una prova escrita a la qual s’inclouran els continguts bàsics 

vistos anteriorment. Al final del tercer trimestre, aquesta prova tendrà caràcter de final. La 

qualificació obtinguda a aquesta prova es comptabilitzarà en el conjunt de qualificacions parcials 

del alumne, corresponents a la tercera avaluació.
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Els alumnes que no obtenguin una qualificació positiva el mes de juny, podran recuperar 

l'assignatura el mes de setembre amb una prova escrita.

 

9.9.-Activitats complementàries

Realització de treball experimental al laboratori o a l'aula.Es treballarà en equips heterogenis els 

més reduïts possible, sempre inferior a cinc. Els treballs pràctics poden tractar-se d'exercicis que es 

porten a terme des del seguiment d'una pràctica, en molts dels casos, demostrativa ( realitzada pel 

professor) o bé d'experiències senzilles en les quals els alumnes han de fer un disseny del 

procediment experimental. En tots els casos els alumnes, han d'elaborar, a partir de les observacions 

realitzades en grup o individualment, l'informe corresponent a l'activitat realitzada (mesures, 

càlculs, observacions realitzades, conclusions, gràfics...) d'acord amb el format que haurà establert 

el professor i que dependrà del tipus d'activitat pràctica.

No es descarta concertar amb la UIB una conferència en el centre, tal i com ja hem tingut en anys 

anteriors, les quals han estat de gran interès pel nostre alumnat.

9.10.-Temes transversals

Educació ambiental

L'educació ambiental és un tema que es tendrà present al llarg de totes les unitats i també atots els 

cursos, tant de batxillerat com de ESO. Un dels aspectes relacionats amb l'educació ambiental és el 

reciclatge de productes de refús i les precaucions que s'han de prendre quan aquests són productes 

químics.

Educació per a la salut

En el laboratori, té molta importància la salut personal i col·lectiva i per tant s'han de conèixer i 

complimentar les normes de seguretat al laboratori, així com la correcta manipulació de substàncies 

potencialment perilloses.
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Educació no sexista

És important presentar la matèria en igualtat de condicions per a les dones i els homes, 

utilitzant un llenguatge apropiat a aquest fi i emprant illustracions que fomentin en tot moment 

una educació no sexista.

9.11.-Procediments d’avaluació i criteris de qualificació

Per tal de valorar l'aprenentatge, a cada avaluació es tindran en compte els següents aspectes:

L'assistència a classe és obligatòria i es valorarà com un factor absolutament determinant per assolir 

una qualificació positiva a cada una de les avaluacions.  Al final de cada trimestre es 

comptabilitzaran les faltes d'assistència injustificades i si superen el 20%, es restarà 1 punt de 

la nota de l'avaluació.

La qualificació, per a cada una de les avaluacions, es realitzarà a partir de les qualificacions parcials 

obtingudes en:

L'assistència a classe (màxim un 20% de faltes injustificades per trimestre).

Les intervencions i la participació a classe.

El treball individual diari (exercicis,  gràfics, lectures concretes).

Els treballs, individuals o en grup  que comportin l'elaboració d'observacions experimentals, la 

consulta bibliogràfica i la sistematització d'informacions documentals diverses.

Les proves i exercicis escrits, en un número mínim de dos, que es determinen prèviament per a cada 

una de les avaluacions. En aquests exercicis s'haurà de demostrar la capacitat per a resoldre 

problemes i per a aplicar els coneixements adquirits d'acord amb els criteris d'avaluació, a l'hora de 

respondre qüestions. A cada una de les proves s'informarà, de forma verbal o escrita, dels criteris 

generals de correcció així com del valor de cada pregunta o qüestió. El caràcter d'avaluació 

contínua fa que a les proves que es duguin a terme, sempre hi podran entrar conceptes de temes 

vists anteriorment, preferentment de forma integrada sempre que sigui possible. Per aquesta raó a 

final de cada trimestre es realitzarà sempre una prova escrita en la qual, a més dels continguts vistos 

en aquest període s'inclouran els del trimestre anterior. Aquest exercici escrit a final del tercer 
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trimestre tindrà el caràcter de final i inclourà els continguts bàsics i fonamentals de l'assignatura 

desenvolupats al llarg del curs. La qualificació obtinguda a aquesta prova es comptabilitzarà en el 

conjunt de qualificacions parcials del alumne, corresponents a la tercera avaluació.

Les proves escrites tindran el pes  en la qualificació del 100% a 2n de Batxillerat. La mitjana 

obtinguda podrà disminuir en 1 punt en el cas dels alumnes que acumulin més d'un 20% de faltes 

injustificades durant la corresponent avaluació.  

10.-Recuperació de les assignatures pendents d’altres cursos.

Consideracions generals per a tots els nivells:

Recordam que en reunió del departament del dia 27 de Setembre de 2012 es va aprovar que hi haurà 

dues convocatòries per tal que l'alumnat pugui recuperar l'assignatura pendent del curs anterior. La 

primera serà durant el mes de febrer i la segona serà dins  els 10 primers dies de maig. 

L'alumnat que hagi suspès en la convocatòria de febrer o que per motius de malaltia degudament 

justificats els hagi impedit presentar-se, podrà recuperar en la convocatòria de maig. 

Cal tenir en compte que la màxima qualificació que pot obtenir l'alumnat que es presenta a aquestes 

proves de recuperació és d'un 6 ja que els continguts de les proves es basen en els mínims. 

Tot l'alumnat amb alguna d'aquestes matèries pendents rebrà un full informatiu que haurà de signar i 

del qual el cap de departament en guardarà una còpia,  on se indica la tasca que han de realitzar, el 

dia i l'hora de la prova de continguts. 

10.1.-Recuperació de  la Física i Química de 3r E.S.O

En reunió de departament del dia 10 de Setembre de 2013 hem aprovat que aquells alumnes que 

tenen pendent la física i química de 3r de la ESO i que cursen aquesta assignatura a 4t, podran optar 

a aprovar l'assignatura pendent si aproven la 1ª avaluació a 4t. En cas contrari, podran optar a 

presentar-se als exàmens de recuperació de Febrer i/o Maig.

La prova de recuperació de Física i Química de 3r E.S.O constarà de dues parts:

a) Entrega per part de l'alumnat d’un quadern d’exercicis on haurà de respondre una sèrie de 
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qüestions i exercicis de  Física i Química . Aquest quadern serà lliurat a l'alumnat durant el mes 

d'Octubre i aquest el retornarà al professor el mateix dia de la prova escrita. La valoració serà d’un 

25% de la nota global i es obligatòria la seva entrega per recuperar l'assignatura.

b) Una prova escrita amb 10 preguntes que s'extrauran del quadern de treball lliurat als alumnes. 

Aquestes proves tendran un pes del 75% de la nota global.

Prova de continguts de Física i Química: 1ª convocatòria: Dimecres 5 de febrer a les 13:10 h a l'aula 

2.08; 2ª convocatòria: Dimecres 14 de Maig a les 13:10 hores  a l'aula 2.08

IMPORTANT: L'alumnat que no presenti el quadernet mínimament treballat no tendrà dret a 

realitzar la prova de coneixements.

L'alumnat de seccions europees que per motius de dificultats en la llengua, aquesta no suposi un 

impediment per poder aprovar l'assignatura, podran examinar-se en català si així ho desitgen.

10.2.-Recuperació de la Física i Química de 1r de Batxillerat

Consistirà en la realització d'una prova dividida en dues parts. Una es correspondrà amb els 

continguts de Química i l'altre amb els de Física. Cada una d'elles constarà de 2 preguntes, exercicis 

i/o qüestions.

La qualificació final serà la mitjana de les dues parts, sempre i quan s’hagin superat 

satisfactòriament cada una d’elles. A més es facilitarà als alumnes una guia amb els continguts i una 

sèrie de problemes importants que han de saber resoldre el dia de l'examen.

La data de la prova serà: 1ª convocatòria: Dimecres 5 de febrer a les 13:10 h a l'aula 2.08; 2ª 

convocatòria: Dimecres 14 de Maig a les 13:10 hores  a l'aula 2.08.

Nota: Aquest curs no tenim alumnes pendentes de 1r de batxillerat.

11.- Criteris excepcionals per repetir un examen.

S'ha de distingir entre a) controls de classe i b) controls d'avaluació.

a) Quan un alumne no es presenta a un control de classe, es deixa a criteri del seu professor 

repetir-lo o no, ja que aquests coneixements els podrà demostrar en l'examen d'avaluació.

b) Quan un alumne falta a un control d'avaluació per poder repetir-lo han de tenir un 

justificant dels pares o tutors legals. Si és possible, avisar el mateix dia trucant al centre de que 

aquell alumne està malalt o té visita mèdica i no podrà presentar-se. L'examen no té perquè repetir-
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se en un altre dia, es pot fer el mateix dia però en una altra hora.

12.- Resum de les sortides extraescolars programades pel curs 2013-14.

CURS - GRUP DATA HORARI-
Professor 

responsable

ACTIVITAT - 
LLOC

JUSTIFICACIÓ

2n D Dimecres 8 Gener
Des de les 9:00 a les 

11h.
M.Paz Terrasa

L'Energia. 
CaixaFòrum

Reforça els 
conceptes estudiats 
en la unitat 
didàctica 8. També 
està relacionada 
amb les unitats 10, 
11 i 12.

3r A Dimarts 14 de Gener Des de les 11:10 h a 
les 13:00 h.

M.Paz Terrasa

Les reaccions 
químiques. 
CaixaFòrum.

Reforça els 
conceptes estudiats 
en les unitats 5, 6 i 7 
del temari.

3r B Dijous 22 de Maig

3r C Dimecres 16 d'Abril

4t Seccions 
Europees

Divendres 25 
d'Octubre

Des de les 9:00 fins 
les 14:00 h

M.Paz Terrasa

Química. Demolab. 
UIB

Reforça tots els 
continguts apresos 
en la química 
estudiada al llarg 
del primer trimestre.

4t Català Dilluns 5 de Maig
Des de les 9:00 fins 

les 14 h
Pilar Aguiló

Física: els 
interessants efectes 
dels medis 
transparents sobre la 
llum. Demolab. UIB

Posaran en pràctica 
tots els conceptes 
treballats en la 
unitat 9.

1r Batxillerat A Divendres10 de 
Gener

Des de les 9:00 fins 
les 14 h

Pilar Aguiló

Química: es aigua o 
una altra cosa?. 
Demolab UIB.

Posaran en pràctica 
i reforçaran els 
conceptes apresos 
en química en els 
temes 1, 2, 3 i 4.

2n Batxillerat A
?

(Pendents de la 
UIB)

Des de les 9:00 fins 
les 14 h

M.Paz Terrasa

Olimpíada de 
Química

Reforça tots els 
coneixements 
apresos des de 
primer de batxillerat 
i d'una bona part de 
segon

2n Batxillerat A
?

(Pendents de la 
UIB)

Des de les 9:00 fins 
les 14 h

Pilar Aguiló
Olimpíada de Física

Reforça tots els 
coneixements 
apresos des de 
primer de batxillerat 
i d'una bona part de 
segon

13,- Llengua emprada en cada una de les assignatures del departament.
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Assignatures del 
departament

Mª Paz Terrasa Pilar Aguiló

Ciències de la 
Naturalesa de 2n de la 
ESO

Anglès

Física i Química de 3r 
de la ESO

Anglès- Català

Física i Química de 4t 
de la ESO

Anglès Català

Física i Química de 1r 
de batxillerat

Català

Ciències per al món 
contemporani de 1r de 
Batxillerat

Català

Tècniques 
Experimentals 1r Batx. Català

Física de 2n de 
batxillerat

Català

Química de 2n de 
batxillerat

Català
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14.- Annexes

14.1,- Annex I: Full inicial entregat als alumnes de 1r de la ESO.

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: FÍSICA I QUÍMICA CURS:  2013-2014

ASSIGNATURA: CIÈNCIES DE LA NATURALESA NIVELL: 1  r de la ESO  

1,- AVALUACIÓ DURANT EL CURS

a) Distribució dels continguts per avaluacions:

1ª Avaluació 2ª Avaluació 3ª Avaluació
UD 1: L'Univers i el 
Sistema Solar
UD 2: La Terra i la Lluna
UD 3: L'atmosfera
UD 4: La hidrosfera

UD 5: L'escorça Terrestre.
UD 6: La Terra: un planeta viu.
UD 7: La diversitat dels éssers vius.
UD 8: El regne vegetal

UD 9: El regne animal (I) Els 
invertebrats.
UD 10: El regne animal (II): Els 
vertebrats.
UD 11: El medi natural a les Illes 
Balears.
UD 12: La matèria i els materials.
UD 13: La matèria: volum, massa i 
densitat.

b) Què s'avaluarà i com?

QUÈ? COM? % damunt la 
nota

Feina diària a casa i a 
classe. Quadern, 
treballs, pràctiques i 
quadern de laboratori. 
Participació a classe.
Assistència i 
puntualitat.
Actitud

El professor ho controlarà periòdicament en el quadern 
de seguiment de l'alumnat.

25%

Proves escrites Es faran dues o més proves durant l'avaluació. El 
darrer examen de cada avaluació inclourà continguts 
dels anteriors i valdrà més. Es farà la mitjana 
ponderada de les proves escrites.

75%

c) Com es recuperaran les avaluacions?

Pels alumnes que no assoleixin qualificacions positives en les avaluacions es planificaran 

revisions dels conceptes que es considerin importants. No s'establiran proves escrites específiques 

de recuperació per blocs concrets del temari, atès el caràcter d'avaluació contínua i el fet que la 

qualificació final de l'assignatura representa el progrés general del alumne i el grau d'assoliment 
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dels objectius didàctics.

d) Obtenció de la qualificació en el mes de Juny.

Per aprovar l'assignatura al mes de Juny la mitjana del curs ha de ser igual o superior a 5 

punts. Els alumnes que no obtenguin una qualificació positiva en el mes de juny, podran recuperar 

l'assignatura el mes de setembre amb una prova escrita i realitzant una feina d'estiu.

2,- AVALUACIÓ AL SETEMBRE.
Què s'avaluarà i com?

QUÈ COM? % damunt la 
nota

Feina d'estiu El professor de l'assignatura facilitarà a l'alumne una feina 
amb tots els punts que ha de treballar per poder superar 
l'assignatura en el  mes de Setembre.
És requisit indispensable presentar la feina d'estiu per 
poder fer l'examen. Serà lliurada al professor corresponent 
el dia i hora de la prova escrita.

25%

Prova escrita Hi haurà una prova escrita a principi del mes de setembre. 
Els continguts es basaran en la feina realitzada durant 
l'estiu.

75,00%

Signatura dels pares Signatura del professor
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14.2,- Annex II: Full inicial entregat als alumnes de 2n de la ESO.

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: FÍSICA I QUÍMICA CURS:  2013-2014

ASSIGNATURA: CIÈNCIES DE LA NATURALESA NIVELL: 2n   de la ESO  

1,- AVALUACIÓ DURANT EL CURS

a) Distribució dels continguts per avaluacions:

1ª Avaluació 2ª Avaluació 3ª Avaluació 
UD 1: La nutrició de les plantes
UD 2: La nutrició dels animals
UD 3: La reproducció de les 
plantes
UD 4: La reproducció dels 
animals

UD 5: Relació, coordinació i 
adaptació en animals i plantes.
UD 6: El medi ambiental 
natural. Els ecosistemes a les 
Illes Balears.
UD 7: L'Energia interna de la 
Terra.
UD 8: L'Energia: obtenció i 
consum.

UD 9: Els moviments
UD 10: Les Forces
UD 11: Calor i Temperatura
UD 12: Ones: La llum i el so.

b) Què s'avaluarà i com?

QUÈ? COM? % damunt la 
nota

Feina diària a casa i a 
classe. Quadern, 
treballs, pràctiques i 
quadern de laboratori. 
Participació a classe.
Assistència i 
puntualitat.
Actitud

El professor ho controlarà periòdicament en el quadern 
de seguiment de l'alumnat.

25%
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Proves escrites Es faran dues o més proves durant l'avaluació. El 
darrer examen de cada avaluació inclourà continguts 
dels anteriors i valdrà més. Es farà la mitjana 
ponderada de les proves escrites.

75%

c) Com es recuperaran les avaluacions?

Pels alumnes que no assoleixin qualificacions positives en les avaluacions es planificaran 

revisions dels conceptes que es considerin importants. No s'establiran proves escrites específiques 

de recuperació per blocs concrets del temari, atès el caràcter d'avaluació contínua i el fet que la 

qualificació final de l'assignatura representa el progrés general del alumne i el grau d'assoliment 

dels objectius didàctics.

d) Obtenció de la qualificació final en cada avaluació i en el mes de Juny.

Per aprovar l'assignatura al mes de Juny, la mitjana ha de ser igual o superior a 5.

Els alumnes que no obtenguin una qualificació positiva en el mes de juny, podran recuperar 

l'assignatura el mes de setembre amb una prova escrita i realitzant una feina d'estiu.

2,- AVALUACIÓ AL SETEMBRE.
Què s'avaluarà i com?

QUÈ COM? % damunt la 
nota

Feina d'estiu El professor de l'assignatura facilitarà a l'alumne una feina 
amb tots els punts que ha de treballar per poder superar 
l'assignatura en el  mes de Setembre.
És requisit indispensable presentar la feina d'estiu per 
poder fer l'examen. Serà lliurada al professor corresponent 
el dia i hora de la prova escrita.

25%

Prova escrita Hi haurà una prova escrita a principi del mes de setembre. 
Els continguts es basaran en la feina realitzada durant 
l'estiu.

75,00%

Signatura dels pares Signatura del professor
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14.3,- Annex III: Full inicial entregat als alumnes de 3r de la ESO.

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: FÍSICA I QUÍMICA CURS:  2013-2014

ASSIGNATURA: FÍSICA I QUÍMICA NIVELL: 3r de la ESO

1,- AVALUACIÓ DURANT EL CURS

a) Distribució dels continguts per avaluacions:

1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre
-UD1: La ciència: la matèria i la 
seva mesura.
-UD2: La matèria: estats físics
-UD3: La matèria: com es 
presenta

-UD4: La matèria: Propietats 
elèctriques de l'àtom
-UD5: Elements i compostos 
químics

-UD6: Canvis químics
-UD7: Química en acció

b) Què s'avaluarà i com?

QUÈ? COM? % damunt la 
nota
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Feina diària a casa i a 
classe. Quadern, 
treballs, pràctiques i 
quadern de laboratori. 
Participació a classe.
Assistència i 
puntualitat.
Actitud

El professor ho controlarà periòdicament en el quadern 
de seguiment de l'alumnat.

25%

Proves escrites Es faran dues o més proves durant l'avaluació. El 
darrer examen de cada avaluació inclourà continguts 
dels anteriors i valdrà més. Es farà la mitjana 
ponderada de les proves escrites.

75%

c) Com es recuperaran les avaluacions?

Pels alumnes que no assoleixin qualificacions positives en les avaluacions es planificaran 

revisions dels conceptes que es considerin importants. No s'establiran proves escrites específiques 

de recuperació per blocs concrets del temari, atès el caràcter d'avaluació contínua i el fet que la 

qualificació final de l'assignatura representa el progrés general del alumne i el grau d'assoliment 

dels objectius didàctics.

d) Obtenció de la qualificació final en cada avaluació i en el mes de Juny.

La nota obtinguda en cada avaluació serà la mitja  aritmètica de les dues parts en què es 

troba dividida l'assignatura, això és la part de Biologia i la part de Química. Per poder aplicar aquest 

criteri, serà necessari que l'alumne obtengui una qualificació igual o superior a 3,5 punts en cada 

una de les parts. En cas contrari no es podrà fer la mitja i l'avaluació quedarà suspesa, encara que 

hagi aprovat una de les dues parts.

Els alumnes que no obtenguin una qualificació positiva en el mes de juny, podran recuperar 

l'assignatura el mes de setembre amb una prova escrita i realitzant una feina d'estiu.

2,- AVALUACIÓ AL SETEMBRE.
Què s'avaluarà i com?

QUÈ COM? % damunt la 
nota

Feina d'estiu El professor de l'assignatura facilitarà a l'alumne una feina 
amb tots els punts que ha de treballar per poder superar 
l'assignatura en el  mes de Setembre.
És requisit indispensable presentar la feina d'estiu per 
poder fer l'examen. Serà lliurada al professor corresponent 
el dia i hora de la prova escrita.

25%

MD020205-0 144/161



Prova escrita Hi haurà una prova escrita a principi del mes de setembre. 
Els continguts es basaran en la feina realitzada durant 
l'estiu.

75,00%

QUALIFICACIÓ FINAL: 0,5 x PART DE FÍSICA I QUÍMICA + 0,5 x PART DE BIOLOGIA, 
sempre que la qualificació de cada part sigui igual o superior a 3,5 punts.
L'alumnat de seccions europees que sol·liciti fer l'examen en català per motius de dificultats amb la 
llengua ho podrà fer.

Signatura dels pares Signatura del professor

14.4.-Annex IV : Full inicial entregat als alumnes de 4t ESO

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: FÍSICA I QUÍMICA CURS:  2013-2014

ASSIGNATURA: FÍSICA I QUÍMICA NIVELL: 4t de la ESO

1,- AVALUACIÓ DURANT EL CURS
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a) Distribució dels continguts per avaluacions:

1ª Avaluació 2ª Avaluació 3ª Avaluació 
- Sistema periòdic i enllaç

- La reacció química

- Introducció a la química

   orgànica

- Iniciació a l’estudi del 
moviment

- Les forces

- Forces i pressions en els fluids

- Treball, potència i energia.

- Transferència d’energia: Calor

- Transferència d’energia: Ones

b) Què s'avaluarà i com?

QUÈ? COM? % damunt la 
nota

Valoració del treball de classe: 

quadern de treball, correcció 

dels errors, activitats 

d’ampliació,expressió escrita, 

intervencions i participació a 

les activitats de classe, 

expressió oral, realització de 

treballs en grup. Assistència i 

puntualitat.

El professor ho controlarà periòdicament en el 
quadern de seguiment de l'alumnat.

25%

Proves escrites Es faran dues o més proves durant l'avaluació. 
El darrer examen de cada avaluació inclourà 
continguts dels anteriors i valdrà més. Es farà 
la mitjana ponderada de les proves escrites.

75%

c) Com es recuperaran les avaluacions?

Pels alumnes que no assoleixin qualificacions positives en les avaluacions es planificaran 

revisions dels conceptes que es considerin importants. Al final de cada avaluació es realitzarà una 

prova escrita a la qual s’inclouran els continguts bàsics vistos anteriorment. Al final del tercer 

trimestre, aquesta prova tendrà caràcter de final i l'hauran de fer tots els alumnes. La qualificació 

obtinguda a aquesta prova es comptabilitzarà en el conjunt de qualificacions parcials del alumne, 

corresponents a la tercera avaluació.

d) Obtenció de la qualificació final en cada avaluació i en el mes de Juny.
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La qualificació final obtinguda en el mes de Juny serà la mitjana aritmètica de les notes 

obtingudes en cada avaluació.

Els alumnes que no obtenguin una qualificació positiva en el mes de juny, podran recuperar 

l'assignatura el mes de setembre amb una prova escrita i realitzant una feina d'estiu.

2,- AVALUACIÓ AL SETEMBRE.
Què s'avaluarà i com?

QUÈ COM? % damunt la 
nota

Feina d'estiu El professor de l'assignatura facilitarà a l'alumne una 
feina, basada en els criteris d'avaluació que es contemplen 
en la programació del departament, amb tots els punts que 
ha de treballar per poder superar l'assignatura en el  mes 
de Setembre.
És requisit indispensable presentar la feina d'estiu per 
poder fer l'examen. Serà lliurada al professor corresponent 
el dia i hora de la prova escrita.

25%

Prova escrita Hi haurà una prova escrita a prinipi del mes de setembre. 
Els continguts es basaran en la feina realitzada durant 
l'estiu.

75,00%

QUALIFICACIÓ 
FINAL DE 
SETEMBRE

0,25 x FEINA D'ESTIU + 0,75 x NOTA PROVA ESCRITA
No es pot entregar en blanc la feina d'estiu.
La nota final tendrà en compte la trajectòria personal de l'alumne al llarg de 
tot el curs.

Signatura dels pares Signatura del professor

MD020205-0 147/161



14.5 Annex V : Full inicial entregat als alumnes de 1rBatxillerat

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: FÍSICA I QUÍMICA CURS:  2013-2014

ASSIGNATURA: FÍSICA I QUÍMICA NIVELL: 1r de Batxillerat

1,- AVALUACIÓ DURANT EL CURS

a) Distribució dels continguts per avaluacions:

1ª Avaluació 2ª Avaluació 3ª Avaluació 
● Naturalesa i organització 

de la matèria

● Canvis materials i 

energètics en les reaccions 

químiques.

● Estructura interna de la 

matèria

 

● Química del carboni

● Cinemàtica 

● Energia i la seva 

transferència

● Electrostàtica i corrent 

continu.

b) Què s'avaluarà i com?

QUÈ? COM? % damunt la 
nota

 Assistència i puntualitat. Si el professor detecta que, al final del 
trimestre l'alumne ha acumulat més d'un 20% 
de faltes injustificades, la nota de l'avaluació 
baixarà en 1 punt.

Proves escrites Es faran dues o més proves durant l'avaluació. 
El darrer examen de cada avaluació inclourà 
continguts dels anteriors i valdrà més. Es farà 
la mitjana ponderada de les proves escrites.

100%

c) Com es recuperaran les avaluacions?

 Al final de cada avaluació es realitzarà una prova escrita a la qual s’inclouran els continguts 

bàsics vistos anteriorment i valdrà més. Aquesta prova la realitzaran tots els alumnes. Al final del 

tercer trimestre, aquesta prova tendrà caràcter de final. La qualificació obtinguda a aquesta prova es 

comptabilitzarà en el conjunt de qualificacions parcials del alumne, corresponents a la tercera 
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avaluació.

 d) Obtenció de la qualificació final en el mes de Juny.

La qualificació final obtinguda en el mes de Juny serà la mitjana aritmètica de les notes 

obtingudes en cada avaluació. Per considerar-se aprovada s'ha d'obtenir una mitjana igual o 

superior a 5 punts.

Els alumnes que no obtenguin una qualificació positiva en el mes de juny, podran recuperar 

l'assignatura el mes de setembre amb una prova escrita..

2,- AVALUACIÓ AL SETEMBRE.
Què s'avaluarà i com?

QUÈ COM? % damunt la 
nota

Prova escrita Hi haurà una prova escrita a principi del mes de setembre.
Aquesta prova constarà de dues parts, una corresponent a 
la part de química i l'altra a la part de física. La mitjana de 
les dues parts ha de ser igual o superior a 5 punts per 
aprovar l'assignatura.

100%

QUALIFICACIÓ 
FINAL DE 
SETEMBRE

A més de la nota obtinguda a l'examen de setembre, el professor tindrà en 
compte l'evolució de l'alumne al llarg de tot el curs.

(*) El professor pot recomanar a l'alumne una feina d'estiu per tal que li sigui més fàcil la 

preparació de l'examen de setembre, però en cap cas, aquesta feina no farà cap mitja amb la nota de 

la prova escrita del setembre.

Signatura de l'alumne Signatura del professor
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14.6 Annex VI : Full inicial entregat als alumnes de 1rBatxillerat

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: FÍSICA I QUÍMICA CURS:  2013-2014

ASSIGNATURA: TÈCNIQUES EXPERIMENTALS NIVELL: 1r de Batxillerat

1,- AVALUACIÓ DURANT EL CURS

a) Distribució dels continguts per avaluacions:

1ª avaluació 2ª avaluació 3ª avaluació
Setembre
- octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny

Unitats 1-2 2 2 2-3 3-4 5 6 7-8 8

Unitat 1: Normes de seguretat en el laboratori

Unitat 2: Tipus de reaccions químiques. Introducció a l'anàlisi química

Unitat 3: Dissolucions

Unitat 4: Combustibles

Unitat 5: Química Orgànica.

Unitat 6: El pèndol simple

Unitat 7: Resistència elèctrica

Unitat 8: Determinació de calors específiques.
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b) Què s'avaluarà i com?

Què s'avaluarà? Com? % Nota
Feina al laboratori

Participació en el grup
Seguiment dels guions

Es valorarà diàriament i 
quedarà constància en el 

quadern del professor
20

Quadern de laboratori
Treballs escrits

Resultats experimentals

Es lliuraran quan el professor 
ho estimi oportú 60

Assistència i Puntualitat
Actitud

Es valorarà diàriament i 
quedarà constància en el 

quadern del professor
20

La nota d'avaluació serà la mitjana entre les dues parts de física i química i de biologia i geologia

Recuperació de les avaluacions:

No hi haurà proves de recuperació pròpiament dites. S'haurà d'entregar les tasques que el professor 

encomani a l'alumne a més del quadern de laboratori corresponent a l'avaluació suspesa.

Obtenció de la qualificació al Juny

Aquesta  s'obtindrà  a  partir  de  la  mitjana  de  les  notes  de  cada  avaluació.  L'assignatura  estarà 

aprovada, només en el cas que la mitjana sigui un 5 o superior, en caas que la nota mitjana sigui 

inferior a 5, l'alumne haurà de recuperar al setembre, la totalitat de l'assignatura.

Recuperació al setembre

L'alumne haurà de lliurar el quadern de laboratori i la tasca que li haurà encomanat el professor 

durant el mes de Juny. Això suposarà el 100% de la nota, tot i que en la qualificació final es tindran 

en compte totes les notes que l'alumne ha obtingut al llarg del curs. L'assignatura se considerarà 

aprovada quan l'alumne obtingui una nota igual o superior a 5.
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Signatura de l'alumne Signatura del professor

14.7. Annex VII: Full inicial entregat als alumnes de 1r Batxillerat

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: FÍSICA I QUÍMICA CURS: 2013-2014

ASSIGNATURA: CIÈNCIES DEL MÓN CONTEMPORANI NIVELL: 1r de Batxillerat

1,- AVALUACIÓ DURANT EL CURS

a) Distribució dels continguts per avaluacions:

1ª Avaluació 2ª Avaluació 3ª Avaluació
UD 1: La ciència i la societat
UD 2: El nostre lloc en l'Univers
UD 3: L'origen de la vida i la seva 
evolució.
UD 4: Viure més, viure millor.

UD 5: La revolució genètica
UD 6: Cap a una gestió sostenible

UD 7: Noves necessitats, nous 
materials
UD 8: El veïnatge Universal
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b) Què s'avaluarà?

1.-Proves escrites que seran adients per avaluar els coneixements de la terminologia i la informació 
més rellevant de cada apartat. Es procurà que siguin mixtes amb preguntes tipus test i altres que 
exigeixin una redacció per part de l'alumne.

2.-Exercicis per fer a l’aula o a casa que seran corregits després a classe. Serviran com instrument 
avaluador que permetrà completar, matisar i madurar els coneixements adquirits.

3.-Intercanvis orals amb els alumnes, diàlegs, entrevistes, posades en comú, participació en debats, 
etc.

Com s'avaluarà?:

La nota obtinguda a cada avaluació i la nota final de Juny serà l’avaluació global de cada un dels 
diferents criteris d’avaluació i es tindrà en compte d’una manera global l’adquisició dels conceptes, 
procediments i actituds de l’alumne. 

Els criteris de recuperació pels alumnes que no hagin arribat als mínims exigibles: 

Al final de cada avaluació, per a aquells alumnes que no hagin arribat als mínims exigibles, es faran 
noves proves escrites que els ajudin a recuperar els continguts no superats.

Recuperació al mes de Setembre:

En  el  mes  de  Setembre  l'alumne  haurà  de  presentar-se  a  una  prova  escrita.  L'assignatura  es 
considerarà aprovada a partir de una nota igual o superior a 5 punts. El professor tindrà en compte 
l'evolució de l'alumne al llarg del curs a l'hora d'avaluar la nota al Setembre.

Signatura de l'Alumne Signatura del professor

14.8 Annex VIII: Full inicial entregat als alumnes de 2nBatxillerat

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: FÍSICA I QUÍMICA CURS:  2013-2014

ASSIGNATURA: FÍSICA NIVELL: 2n de Batxillerat

1,- AVALUACIÓ DURANT EL CURS

a) Distribució dels continguts per avaluacions:
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1ª Avaluació 2ª Avaluació 3ª Avaluació
Bloc 1: Camp gravitatori.
Bloc 2: Interacció elèctrica
Bloc 3: Electromagnetisme fins 
a camp magnètic creats per 
corrents elèctrics. Aplicacions

Bloc 3: Electromagnetisme des 
de flux magnètic.
Bloc 4: Moviment harmònic 
simple i moviment ondulatori.

Bloc 5: Llum i l'òptica
Bloc 6: Introducció a la física 
moderna. 

b) Què s'avaluarà i com?

QUÈ? COM? % damunt la 
nota

Actitud.

 Assistència i puntualitat. Si el professor detecta que, al final del 
trimestre l'alumne ha acumulat més d'un 
20% de faltes injustificades, la nota de 
l'avaluació baixarà en 1 punt.

            -

Proves escrites Es faran dues o més proves durant l'avaluació. 
El darrer examen de cada avaluació inclourà 
continguts dels anteriors i valdrà més. Es farà 
la mitjana ponderada de les proves escrites.

100%

c) Com es recuperaran les avaluacions?

 Al final de cada avaluació es realitzarà una prova escrita a la qual s’inclouran els continguts 

bàsics vistos anteriorment i valdrà més. Aquesta prova la realitzaran tots els alumnes. Al final del 

tercer trimestre, aquesta prova tendrà caràcter de final. La qualificació obtinguda a aquesta prova es 

comptabilitzarà en el conjunt de qualificacions parcials del alumne, corresponents a la tercera 

avaluació.

d) Obtenció de la qualificació final en el mes de Juny.

La qualificació final obtinguda en el mes de Juny serà la mitjana aritmètica de les notes 

obtingudes en cada avaluació. Per considerar-se aprovada s'ha d'obtenir una mitjana igual o 

superior a 5 punts.

Els alumnes que no obtenguin una qualificació positiva en el mes de juny, podran recuperar 

l'assignatura el mes de setembre amb una prova escrita..

2,- AVALUACIÓ AL SETEMBRE.
Què s'avaluarà i com?

QUÈ COM? % damunt la 
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nota
Prova escrita Hi haurà una prova escrita a principi del mes de setembre.

Aquesta es basarà en els criteris d'avaluació contemplats 
en la nostra programació. Per aprovar l'assignatura és 
necessari obtenir com a mínim 5 punts en la nota de 
l'examen.

100%

QUALIFICACIÓ 
FINAL DE 
SETEMBRE

A més de la nota obtinguda a l'examen de setembre, el professor tendrà en 
compte l'evolució de l'alumne al llarg de tot el curs.

(*) El professor pot recomanar a l'alumne una feina d'estiu per tal que li sigui més fàcil la 

preparació de l'examen de setembre, però en cap cas, aquesta feina no farà cap mitja amb la nota de 

la prova escrita del setembre.

Signatura de l'alumne Signatura del professor
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14.9,-Annex IX: Full inicial entregat als alumnes de 2nBatxillerat

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: FÍSICA I QUÍMICA CURS:  2013-2014

ASSIGNATURA: QUÍMICA NIVELL: 2n de Batxillerat

1,- AVALUACIÓ DURANT EL CURS

a) Distribució dels continguts per avaluacions:

1ª AVALUACIÓ 2ª AVALUACIÓ 3ª AVALUACIÓ
UD 0: Repàs formulació i 
estequiometria 1r Batx.
UD 8: Química del Carboni
UD 1: La interpretació quàntica 
de l'àtom
UD 2: Els àtoms polielectrònics 
i la taula periòdica
UD 3: L'enllaç químic fins a 
l'enllaç covalent.

UD 3: L'enllaç químic: enllaç 
covalent i metàl·lic
UD 4: Termoquímica
UD 5: Cinètica
UD 6: L'equilibri químic

UD 6: L'equilibri àcid-base. 
Reaccions de transferència de 
protons.
UD 7: Reaccions de 
transferència d'electrons. 
(Redox)

b) Què s'avaluarà i com?

QUÈ? COM? % damunt la 
nota

Actitud.

 Assistència i puntualitat. Si el professor detecta que, al final del 
trimestre l'alumne ha acumulat més d'un 
20% de faltes injustificades, la nota de 
l'avaluació baixarà en 1 punt.

            -

Proves escrites Es faran dues o més proves durant l'avaluació. 
El darrer examen de cada avaluació inclourà 
continguts dels anteriors i valdrà més. Es farà 
la mitjana ponderada de les proves escrites.

100%

c) Com es recuperaran les avaluacions?

 Al final de cada avaluació es realitzarà una prova escrita a la qual s’inclouran els continguts 

bàsics vistos anteriorment i valdrà més. Aquesta prova la realitzaran tots els alumnes. Al final del 

tercer trimestre, aquesta prova tendrà caràcter de final. La qualificació obtinguda a aquesta prova es 
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comptabilitzarà en el conjunt de qualificacions parcials del alumne, corresponents a la tercera 

avaluació.

d) Obtenció de la qualificació final en el mes de Juny.

La qualificació final obtinguda en el mes de Juny serà la mitjana aritmètica de les notes 

obtingudes en cada avaluació. Per considerar-se aprovada s'ha d'obtenir una mitjana igual o 

superior a 5 punts.

Els alumnes que no obtenguin una qualificació positiva en el mes de juny, podran recuperar 

l'assignatura el mes de setembre amb una prova escrita..

2,- AVALUACIÓ AL SETEMBRE.
Què s'avaluarà i com?

QUÈ COM? % damunt la 
nota

Prova escrita Hi haurà una prova escrita a principi del mes de setembre.
Aquesta es basarà en els criteris d'avaluació contemplats 
en la nostra programació. Per aprovar l'assignatura és 
necessari obtenir com a mínim 5 punts en la nota de 
l'examen.

100%

QUALIFICACIÓ 
FINAL DE 
SETEMBRE

A més de la nota obtinguda a l'examen de setembre, el professor tendrà en 
compte l'evolució de l'alumne al llarg de tot el curs.

(*) El professor pot recomanar a l'alumne una feina d'estiu per tal que li sigui més fàcil la 

preparació de l'examen de setembre, però en cap cas, aquesta feina no farà cap mitja amb la nota de 

la prova escrita del setembre.

Signatura de l'alumne Signatura del professor
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14.10- Annex X: Model d'ACI

FULL DE COMPETÈNCIA CURRICULAR

Àrea: FÍSICA I QUÍMICA 3r DE LA ESO Professor/a:

Alumne/a: Curs:                                                          Any acadèmic:

OBJECTIUS MÍNIMS CONTINGUTS ADAPTATS CRITERIS D’AVALUACIÓ

1,- Distingir les diferents etapes del mètode 
científic.

2,- Diferenciar entre elements, compostos i 
mescles. Saber dir exemples de dissolucions.

3,- Saber distingir entre àtoms i molècules. 
Saber les partícules que formen l'àtom: 
protons, electrons i neutrons.l

4,- Conèixer els símbols dels elements més 
importants de la taula periòdica.

5,- Distingir i saber posar exemples de canvis 
físics i canvis químics. Saber resoldre 
exemples molt senzills de comprovació de la 
llei de conservació de la massa.

6,- Enumerar els elements bàsics de la vida. 
Conèixer quins són els principals problemes 
mediambientals i saber aplicar algunes 
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OBJECTIUS MÍNIMS CONTINGUTS ADAPTATS CRITERIS D’AVALUACIÓ
mesures preventives.

7,- Aprendre l'ús inadequat de medicaments.

8,- Distingir entre fonts d'energia renovables i 
no renovables.

9,- Realitzar correctament pràctiques senzilles 
de laboratori.

10,- Conèixer les relacions existents entre 
Societat, Ciència i Tecnologia.
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15.- Aprovació de la programació

Reunit el departament de Física i Química amb data de 30_/ 09_/2013_  s'acorda per unanimitat 

l'aprovació de la programació pel curs escolar 2013/2014

I així consta al llibre d'actes en format  digital.

EL/ LA CAP DE DEPARTAMENT

Sr/Sra_________Pilar Aguiló Piña_____________NRP 4299781246

Sgt

 

MD020205-0 160/161



PROFESSORAT MEMBRE DEL DEPARTAMENT

Sr/Sra_________MªPaz Terrasa Sagrera________NRP 4304021735A0590
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