
FÍSICA I QUÍMICA.   2n ESO.    2021-2022 

 

 

 

UNITATS DIDÀCTIQUES 

1. L'activitat científica, la matèria i la mesura. 
El mètode científic: etapes i característiques. Interpretació de la informació científica de caràcter divulgatiu 
que apareix en publicacions i mitjans de comunicació. Habilitats, destreses i estratègies necessàries en 
l’activitat científica. 

Propietats de la matèria: propietats específiques i generals. 

La mesura: magnituds, unitats i aparell de mesura. Estudi de diferents unitats: massa, volum densitat, 
temperatura. Canvis d'unitats. 

2. Els estats de la matèria 
Estats d’agregació. Canvis d’estat. Model cineticomolecular. 

3. Classificació de la matèria 
Classificació de la matèria: substàncies pures i mescles, mescles homogènies i heterogènies. Mescles 
d’especial interès: dissolucions aquoses, aliatges i col·loides. Concentració. Mètodes de separació de 
mescles. 

4. L’àtom i la classificació dels elements: Taula periòdica 
Estructura atòmica. Models atòmics. Partícules subatòmiques. El sistema periòdic de los elements. Unions 
entre àtoms, molècules y cristals. 

5. Els canvis en la matèria 
Canvis físics i químics. La reacció química i els factors que afecten a la seua velocitat 

6. Moviment 
Característiques del moviments. Tipus de moviments. Velocitat constant. Equacions. Representacions 
gràfiques. Velocitat variable. Concepte d'acceleració 

7. Forces 
Les forces i els seus efectes. Ús del dinamòmetre. Característiques d'una força. Composició de forces. Forces 
de la naturalesa: fregament, força gravitatòria. 

8. Energia 
Energia: concepte i unitats. Tipus d'energia. Transformacions energètiques i conservació. Fonts d’energia 
renovables i no renovables. Ús racional de l’energia: consum responsable. 

9. Calor i temperatura 
Energia tèrmica. La calor i la temperatura. Mecanismes de transferència de l’energia tèrmica. El termòmetre. 
Escales termomètriques. Efectes de la temperatura. Equilibri tèrmic. 

10. Llum i so 
Ones. So i les seves característiques. Llum. Reflexió i refracció de les ones 

  



QUADERN DE CLASSE 

 El quadern o carpesà serà de paper quadriculat. 
 En el primer full han de constar les dades de l’alumne: nom complet, curs i assignatura. 
 En el segon full cal tenir les normes per a l’elaboració d’un bon quadern, així com els criteris d’avaluació 

de l’assignatura. 
 El quadern és necessari que estiga complet, ordenat i tinga un bon aspecte. Hem de saber en tot moment 

en quin tema i quin apartat ens trobem (títols, apartats, subapartats, enunciats... ). 
 El quadern ha d’arreplegar: 

 Apunts: totes aquelles coses explicades a classe i que no sempre estan al llibre (explicacions, vídeos, 
exposicions …), així com esquemes o resums del tema. 

 Les activitats fetes a classe i també a casa amb el seu enunciat corresponent. 
 Les pràctiques i treballs es realitzaran en fulls separats. 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 La nota de l’avaluació es calcularà segons aquestos percentatges: 
 Proves escrites 70% 
 Actitud i treballs 30% 

 No es realitzarà aquesta mitjana quan en algun examen es tingui una nota inferior a 3 punts. En aquest cas 
es considera l’avaluació suspesa i s’haurà de recuperar amb posterioritat. 

 En tots els cassos la presentació de treballs amb retard suposarà la pèrdua d’un punt en la nota per cada 
dia lectiu de retard en la seva entrega. 

 Perquè la qualificació d’una avaluació i la final del curs sigui d’aprovat, la nota obtinguda amb el càlcul 
anterior ha de ser igual o superior a 5. En cas que aquesta nota tingui xifres decimals, s'aplicarà 
truncament. El professor, però, podrà posar la qualificació superior si ho considera oportú tenint en compte 
les circumstàncies de l’alumne (treball a casa, participació activa a classe, actitud correcta i respectuosa). 

 Es consideraran aspectes positius i, per tant, que sumen en la nota d’aquest apartat: bon comportament, 
participar correctament en classe, fer les activitats de classe, fer les activitats de casa, aportar idees i 
dinamisme a la classe, col·laborar amb els companys.... 

 Per altra banda, es consideraran aspectes negatius, que restaran de la nota d’actitud: el mal 
comportament, la falta de participació, les faltes lleus, els retards, les faltes injustificades, no fer les 
activitats, la falta de respecte 

AVALUACIÓ FINAL 

 La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions. 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

 Es poden superar les qualificacions desfavorables sense la necessitat de realitzar cap examen de 
recuperació durant el curs. La nota final contempla l’evolució de l’alumnat.  

 Amb aquesta mesura, el departament pretén que l’alumne tinga una major motivació i esperit de 
superació. A més, així s’evita dedicar moltes sessions de classe a fer exàmens, ja que sols es disposa de 
dues hores setmanals. 

EXTRAORDINÀRIA 

 -Si l’alumne no aprova a l’avaluació final de juny haurà de recuperar la matèria a la convocatòria 
extraordinària. 

 En aquest examen entrarà tota la matèria del curs, encara que l’alumne hage aprovat alguna avaluació. 

CRITERIS D’ORTOGRAFIA 

 Durant els exàmens es tindrà en compte les faltes d’ortografia que faça l’alumnat. 
 Aquestes descomptaran 0’1 punts per falta no repetida sense límit de puntuació a descomptar. 
 Es podran recuperar si l’alumne presenta posteriorment una frase escrita adequadament per cadascuna de 

les faltes d’ortografia. 
 



FÍSICA I QUÍMICA.    3r ESO.    2021-2022 

UNITATS DIDÀCTIQUES 

1. Magnituds i unitats del SI. Activitat científica. 

Magnituds i la seua mesura. Unitats del SI. Magnituds fonamentals i derivades. Múltiples i submúltiples. 
Canvis d’unitats. Factors de conversió. Notació científica. Ampliació: El mètode científic. El treball al 
laboratori. 

2. Teoria cinèticmolecular de la matèria. Estats d'agregació. Lleis dels gasos. Els estats de la matèria. 

Estats físics de la matèria. La teoria cinèticmolecular. Els sòlids i la teoria cinètica. Els líquids i la teoria 
cinètica. Les lleis dels gasos. La teoria cinètica aplicada a un gas. Magnituds pròpies d’un gas. Les lleis de 
Charles y Gay-Lussac. La llei de Boyle-Mariotte.  

3. Mescles i substàncies pures. Dissolucions. 

Substancies pures i mesclades. Substancies pures. Mescles. Dissolucions: solubilitat. Concepte de solubilitat. 
Factors dels que depèn la solubilitat. Corbes de solubilitat. Dissolucions: concentració. Concentració en 
massa. Percentatge en massa. Percentatge en volum. 

4. Models atòmics estructura atòmica. 

Partícules de l’àtom. Model atòmic de Dalton. Model atòmic de Thomson. Model atòmic de Rutherford. 
Model atòmic de Bohr. Nombre atòmic i nombre màssic. Ions. Isòtops. Masses atòmiques. Els elements 
químics. Metalls i no-metalls. La taula periòdica.  

5. Enllaç Químic 

Enllaç químic. Enllaç iònic. Enllaç covalent. Enllaç metàl·lic. 

6. Formulació i nomenclatura inorgànica 

Elements, ions, hidrurs, òxids, sals binàries, àcids hidràcids, halurs d’hidrogen, hidròxids. Ampliació: 
compostos binaris de dos no-metalls. 

7. Reaccions químiques 

Concepte de mol i nombre d’Avogadro. Massa molar. Transformacions físiques i químiques. Ajust de 
reaccions químiques. Llei de conservació de la massa. Càlculs estequiomètrics senzills en reaccions 
químiques. Ampliació: Velocitat d’una reacció química. La química en la societat i en el medi ambient. 

8. Les forces i el moviment 

Efectes: deformacions i canvis del moviment. Velocitat mitjana, velocitat instantània i acceleració. Forces de 
la naturalesa: gravetat. Fregament. Forces elèctriques i magnètiques. 

9. Corrrent elèctric 

Magnituds elèctriques. Llei d’Ohm. Conductors i aïllants. Màquines elèctriques. Circuits elèctrics. 
Components habituals d’un circuit elèctric: conductors, generadors, receptors i elements de control. 
Producció d’energia elèctrica. 

 

QUADERN DE CLASSE 

 El quadern o carpesà serà de paper quadriculat. 
 En el primer full han de constar les dades de l’alumne: nom complet, curs i assignatura. 
 En el segon full cal tenir les normes per a l’elaboració d’un bon quadern, així com els criteris d’avaluació 

de l’assignatura. 
 El quadern és necessari que estiga complet, ordenat i tinga un bon aspecte. Hem de saber en tot moment 

en quin tema i quin apartat ens trobem (títols, apartats, subapartats, enunciats... ). 
 El quadern ha d’arreplegar: 

 Apunts: totes aquelles coses explicades a classe i que no sempre estan al llibre (explicacions, 
vídeos, exposicions …), així com esquemes o resums del tema. 

 Les activitats fetes a classe i també a casa amb el seu enunciat corresponent. 
 Les pràctiques i treballs es realitzaran en fulls separats. 



CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 La nota de l’avaluació es calcularà segons aquestos percentatges: 
 Proves escrites 70% 
 Actitud i treballs 30% 

 No es realitzarà aquesta mitjana quan en algun examen es tingui una nota inferior a 3 punts. En aquest cas 
es considera l’avaluació suspesa i s’haurà de recuperar amb posterioritat. 

 En tots els cassos la presentació de treballs amb retard suposarà la pèrdua d’un punt en la nota per cada 
dia lectiu de retard en la seva entrega. 

 Perquè la qualificació d’una avaluació i la final del curs sigui d’aprovat, la nota obtinguda amb el càlcul 
anterior ha de ser igual o superior a 5. En cas que aquesta nota tingui xifres decimals, s'aplicarà 
truncament. El professor, però, podrà posar la qualificació superior si ho considera oportú tenint en 
compte les circumstàncies de l’alumne (treball a casa, participació activa a classe, actitud correcta i 
respectuosa). 

 Es consideraran aspectes positius i, per tant, que sumen en la nota d’aquest apartat: bon comportament, 
participar correctament en classe, fer les activitats de classe, fer les activitats de casa, aportar idees i 
dinamisme a la classe, col·laborar amb els companys.... 

 Per altra banda, es consideraran aspectes negatius, que restaran de la nota d’actitud: el mal 
comportament, la falta de participació, les faltes lleus, els retards, les faltes injustificades, no fer les 
activitats, la falta de respecte 
 

AVALUACIÓ FINAL 

 La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions. 
 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

 Es poden superar les qualificacions desfavorables sense la necessitat de realitzar cap examen de 
recuperació durant el curs. La nota final contempla l’evolució de l’alumnat.  

 Amb aquesta mesura, el departament pretén que l’alumne tinga una major motivació i esperit de 
superació. A més, així s’evita dedicar moltes sessions de classe a fer exàmens, ja que sols es disposa de 
dues hores setmanals. 
 

EXTRAORDINÀRIA 

 -Si l’alumne no aprova a l’avaluació final de juny haurà de recuperar la matèria a la convocatòria 
extraordinària. 

 En aquest examen entrarà tota la matèria del curs, encara que l’alumne hage aprovat alguna avaluació. 
 

CRITERIS DE PENDENTS 

 Si un alumne porta suspesa l’assignatura del curs anterior (2n ESO) es podrà recuperar si aprova els 
continguts de Química de 3r d’ESO de Física i Química, corresponents a la 1a i 2a avaluació del curs 2021-
2022. En aquest cas la qualificació de l’assignatura serà d’un 5. 

 En cas contrari hauran de fer una prova de recuperació de tota la matèria en la convocatòria de pendents. 
 

CRITERIS D’ORTOGRAFIA 

 Durant els exàmens es tindrà en compte les faltes d’ortografia que faça l’alumnat. 
 Aquestes descomptaran 0’1 punts per falta no repetida sense límit de puntuació a descomptar. 
 Es podran recuperar si l’alumne presenta posteriorment una frase escrita adequadament per cadascuna de 

les faltes d’ortografia. 
 



FÍSICA I QUÍMICA.   4t ESO.   2021-2022 

UNITATS DIDÀCTIQUES 

0. Magnituds i unitats. L’activitat científica 

(Transversal). Magnituds físiques i la seua mesura. Sistema Internacional d’Unitats. Canvis d’unitats. El 
mètode científic. 

1. L’àtom i la taula periòdica 

Models atòmics. Isòtops. Nivells electrònics i electrons de valència. Ions. Taula periòdica dels elements. TP i 
configuració electrònica. Grups i períodes. Metalls i no metalls. 

2. Enllaç químic 

La regla de l’octet. Enllaç iònic. Enllaç covalent. Enllaç metàl·lic. Característiques generals dels enllaços iònics, 
covalents i metàl·lics. Propietats de les substàncies iòniques, moleculars, atòmiques i metalls. 

3. El llenguatge químic. 

Formulació inorgànica. Elements, hidrurs, òxids, sals binàries, àcids hidràcids, halurs d’hidrogen, compostos 
binaris de dos no-metalls, hidròxids, oxoàcids i les seues sals. Ampliació: peròxids. 
Formulació orgànica. Els compostos de carboni. Hidrocarburs. Grups funcionals amb oxigen i nitrogen 

4. Estequiometria 

La quantitat de substància en química: El mol. Concepte de mol. Nombre d’Avogadro. Massa molar. Càlculs 
amb massa, mols i nombre de partícules. Concentració molar. Equació general dels gasos ideals. Ajust de 
reaccions químiques. Càlculs estequiomètrics amb masses i mols. Exercicis amb dissolucions. Exercicis amb 
gasos. Reaccions de combustió. Ampliació: Lleis ponderals. 

5. El moviment 

Magnituds del moviment: Sistema de referència, posició, desplaçament, distància recorreguda, velocitat i 
acceleració. Tipus de moviment: Moviment rectilini uniforme. Moviment rectilini uniformement accelerat. 
Problemes de dos mòbils. Caiguda lliure i llançament vertical. Moviment circular uniforme. Gràfiques dels 
moviments. 

6. Les forces 

Concepte i característiques. Força resultant. Forces quotidianes: Pes, normal, tensió, motriu i de fricció. Lleis 
de Newton de la Dinàmica. Llei de la gravitació universal. Acceleració de la gravetat. Ampliació: Força de 
gravetat sobre objectes situats a una certa altura sobre la superfície de la Terra. Gravetat en el Sistema Solar. 

7. Estàtica de fluids 

Concepte de pressió i unitats. La pressió en els fluids. Principi fonamental de la hidrostàtica. Principi de 
Pascal. Pressió atmosfèrica. Principi d’Arquímedes i flotabilitat. Vasos comunicants. 

8. Energia, treball i calor 

Concepte i unitat d’energia. Tipus: Energia cinètica, potencial gravitatòria i mecànica. Concepte i unitat 
d’energia. Relacions entre treball i energia. Principi de conservació de l’energia mecànica. Concepte i unitat 
de potència. Calor i transferència d’energia. Variació de temperatura. Equilibri tèrmic. Ampliació: Canvis 
d’estat. 

QUADERN DE CLASSE 

 El quadern o carpesà serà de paper quadriculat. 
 En el primer full han de constar les dades de l’alumne: nom complet, curs i assignatura. 
 En el segon full cal tenir les normes per a l’elaboració d’un bon quadern, així com els criteris d’avaluació 

de l’assignatura. 
 El quadern és necessari que estiga complet, ordenat i tinga un bon aspecte. Hem de saber en tot moment 

en quin tema i quin apartat ens trobem (títols, apartats, subapartats, enunciats... ). 
  



 El quadern ha d’arreplegar: 
 Apunts: totes aquelles coses explicades a classe i que no sempre estan al llibre (explicacions, vídeos, 

exposicions …), així com esquemes o resums del tema. 
 Les activitats fetes a classe i també a casa amb el seu enunciat corresponent. 
 Les pràctiques i treballs es realitzaran en fulls separats. 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 La nota de l’avaluació es calcularà segons aquestos percentatges: 
 Proves escrites 80% 
 Actitud i treballs 20% 

 No es realitzarà aquesta mitjana quan en algun examen es tingui una nota inferior a 3 punts. En aquest cas 
es considera l’avaluació suspesa i s’haurà de recuperar amb posterioritat. 

 En tots els cassos la presentació de treballs amb retard suposarà la pèrdua d’un punt en la nota per cada 
dia lectiu de retard en la seva entrega. 

 Perquè la qualificació d’una avaluació i la final del curs sigui d’aprovat, la nota obtinguda amb el càlcul 
anterior ha de ser igual o superior a 5. En cas que aquesta nota tingui xifres decimals, s'aplicarà 
truncament. El professor, però, podrà posar la qualificació superior si ho considera oportú tenint en compte 
les circumstàncies de l’alumne (treball a casa, participació activa a classe, actitud correcta i respectuosa). 

 Es consideraran aspectes positius i, per tant, que sumen en la nota d’aquest apartat: bon comportament, 
participar correctament en classe, fer les activitats de classe, fer les activitats de casa, aportar idees i 
dinamisme a la classe, col·laborar amb els companys.... 

 Per altra banda, es consideraran aspectes negatius, que restaran de la nota d’actitud: el mal 
comportament, la falta de participació, les faltes lleus, els retards, les faltes injustificades, no fer les 
activitats, la falta de respecte 
 

AVALUACIÓ FINAL 

 La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions. 
 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

 Els alumnes que no superen alguna avaluació podran recuperar-la amb un examen dels continguts explicats 
en eixa avaluació. La data d’aquest examen serà establerta per la professora. 
 

EXTRAORDINÀRIA 

 Si l’alumne no aprova a l’avaluació final de juny haurà de recuperar la matèria a la convocatòria 
extraordinària. 

 En aquest examen entrarà tota la matèria del curs, encara que l’alumne hage aprovat alguna avaluació. 
 

CRITERIS DE PENDENTS 

 Si un alumne porta suspesa l’assignatura del o dels cursos anteriors (2n i 3r ESO) es podrà recuperar si 
aprova els continguts de Química de 4t d’ESO de l’assignatura. En aquest cas la qualificació de l’assignatura 
serà d’un 5. 

 En cas contrari hauran de fer una prova de recuperació de tota la matèria en la convocatòria de pendents. 
 

CRITERIS D’ORTOGRAFIA 

 Durant els exàmens es tindrà en compte les faltes d’ortografia que faça l’alumnat. 
 Aquestes descomptaran 0’1 punts per falta no repetida sense límit de puntuació a descomptar. 
 Es podran recuperar si l’alumne presenta posteriorment una frase escrita adequadament per cadascuna de 

les faltes d’ortografia. 



FÍSICA I QUÍMICA.   1BAT.   CURS 2021-2022 

 

UNITATS DIDÀCTIQUES 

0. Magnituds físiques i unitats     (Bloc I) 
Tema transversal (es desenvolupa durant el curs) 
Magnituds escalars i vectorials. Unitats del sistema internacional. Ampliació: El mètode científic. Anàlisi 
dimensional. Mesura de magnituds. Errors en la mesura. 

1. Formulació i nomenclatura inorgànica     (Bloc III) 
Elements, ions, hidrurs, òxids, sals binàries, àcids hidràcids, halurs d’hidrogen, compostos binaris de dos no-
metalls, peròxids, hidròxids, oxoàcids i les seues sals. Ampliació:  Sals d’amoni, cromats, dicromats i 
permanganats, sals àcides. 

2. Aspectes quantitatius de la Química     (Bloc II) 
 Concepte de mol. Masses atòmiques i moleculars. Càlculs amb mols, grams i nombre de partícules. 

Ampliació: Classificació de la matèria. Lleis ponderals. Teoria atòmica de Dalton. Llei dels volums de 
combinació. Determinació de fórmules químiques. 

 Gasos. Equacions dels gasos ideals. Mescla de gasos. 

 Dissolucions Concentració de les dissolucions. Càlculs amb dissolucions. Preparació de dissolucions. 
Ampliació: La teoria cinèticmolecular (TCM). Propietats col·ligatives de les dissolucions. 

3. Reaccions químiques      (Bloc III) 
Llei de conservació de la massa. Ajust de reaccions químiques i problemes d’estequiometria. Reaccions de 
combustió. Reaccions amb gasos. Reaccions amb reactius en dissolució. Reactiu limitant. Puresa dels reactius 
i rendiment de les reaccions. Ampliació: Àcids i bases, reaccions de neutralització. Processos industrials i 
substàncies d’interès. Processos metal·lúrgics. Reaccions químiques i nous materials. 

4. Transformacions energètiques i espontaneïtat de les reaccions químiques      (Bloc IV) 
Entalpia. Llei de Hess. Ampliació: Entropia. Energia lliure de Gibbs. Energia d’enllaç i entalpia de reacció. 
Reaccions de combustió. Combustibles fòssils i medi ambient. El paper del CO2 a l’atmosfera. 

5. Química del carboni      (Bloc V) 
Possibilitats de combinacions que té el carboni: existència de cadenes ramificades. Possibilitat d’enllaços 
múltiples. Enllaços amb l’hidrogen: Formulació i nomenclatura dels hidrocarburs. Ampliació: Grups 
funcionals. El petroli i els seus derivats. El gas natural. Altres compostos del carboni. Isomeria. Formes 
al·lotròpiques del carboni. Reaccions d’interès en els éssers vius. 

6. Cinemàtica     (Bloc VI) 
El moviment i la seua descripció. Estudi dels moviments rectilini uniforme, rectilini uniformement accelerat, 
circular uniforme, circular uniformement accelerat. Moviments compostos: llançaments horitzontal i oblicu. 
Ampliació: Moviment harmònic simple. 

7. Dinàmica I     (Bloc VII) 
Lleis de Newton. Moment lineal 

8. Dinàmica II     (Bloc VII) 
Dinàmica del moviment circular i del MHS. Moment angular. Llei de Kepler. Llei de Gravitació Universal i llei 
de Coulomb. 

9. Energia     (Bloc VIII) 
Energia mecànica i treball. Principi de conservació. Sistemes conservatius. Teorema de les forces vives. 
Energia cinètica i potencial del MHS. Transformacions energèrtics de l’oscilador harmònic. Diferència de 
potencial elèctric i treball necessari per transportar una càrrega entre dos punts d’un camp elèctric. 
 

  



CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 Es realitzaran mínim un examen per avaluació. Per aprovar l’avaluació cal arribar al 5. 

 En els exàmens es valora prioritàriament el plantejament desenvolupament i discussió dels resultats. Totes 
les respostes han de ser raonades. 

 L’assistència als exàmens és obligatòria. Quan es falte a un examen cal presentar un justificant del metge o 
dels pares. Aquest examen es realitzarà quan la professora ho considere convenient. Un examen no 
realitzat es considerarà un zero. 

 La qualificació de l’avaluació s’obtindrà amb la mitjana dels exàmens realitzats en aquest període. 

 No es realitzarà la mitjana quan en algun examen es tingui una nota inferior a 3 punts. En aquest cas es 
considera l’avaluació suspesa i s’haurà de recuperar amb posterioritat. 

 Per a valorar l’actitud de l’alumne, el professorat podrà aplicar si ho considera oportú el següent 
percentatge: 90% de la nota de l’avaluació i el 10% de la nota de l’actitud. 

 Perquè la qualificació d’una avaluació i la final del curs sigui d’aprovat, la nota obtinguda amb el càlcul 
anterior ha de ser igual o superior a 5. En cas que aquesta nota tingui xifres decimals, s'aplicarà 
truncament. El professor, però, podrà posar la qualificació superior si ho considera oportú tenint en 
compte les circumstàncies de l’alumne (treball a casa, participació activa a classe, actitud correcta i 
respectuosa). 

 

AVALUACIÓ FINAL 

 La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions. 

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

 Els alumnes que no superen alguna avaluació podran recuperar-la amb un examen dels continguts explicats 
en eixa avaluació 

 L’examen de recuperació d’una avaluació serà obligatori per els alumnes suspesos (nota del trimestre 
inferior a 5). Si un alumne suspès no es presenta es considerarà com si l’hagués fet i hagués tret un zero. 

 Un examen de recuperació serà sempre de tot el trimestre, encara que l’alumne haja aprovat algun 
examen del mateix. 

 Es poden presentar els alumnes a pujar nota. La nota de l'avaluació serà la més alta obtinguda. 

 

EXTRAORDINÀRIA 

 Si l’alumne no aprova a l’avaluació final de juny haurà de recuperar la matèria a la convocatòria 
extraordinària. 

 En aquest examen entrarà tota la matèria del curs, encara que l’alumne hage aprovat alguna avaluació. 

 

CRITERIS D’ORTOGRAFIA 

 Durant els exàmens es tindrà en compte les faltes d’ortografia que faça l’alumnat. 

 Aquestes descomptaran 0’1 punts per falta no repetida sense límit de puntuació a descomptar. 



QUÍMICA    2BAT     2021-2022 

UNITATS DIDÀCTIQUES 

0.         Formulació i nomenclatura inorgànica     (Bloc I) 
Elements, hidrurs, òxids, sals binàries, àcids hidràcids, halurs d’hidrogen, compostos binaris de dos no-
metalls, peròxids, hidròxids, oxoàcids, oxosals, sals àcides. 

0.         Dissolucions, estequiometria i composició centesimal     (Bloc II) 
Càlcul de concentracions. Tipus de reaccions. Càlculs estequiomètrics. 

1.         Estructura atòmica de la matèria     (Bloc I) 
Orígens de la teoria quàntica. Hipòtesi de Planck. Estudi qualitatiu del model atòmic de Bohr. Introducció al 
model quàntic associat al concepte de probabilitat a partir de la dificultat d’interpretar àtoms més 
complexos que l’hidrogen. Aparició dels nombres quàntics. Principi d’Heisenberg. Hipòtesi de De Broglie. 
Principi de Pauli i regla de Hund. 

2.         Sistema periòdic dels elements     (Bloc I) 
Estructura electrònica, reactivitat dels elements i justificació del sistema periòdic. Estudi descriptiu 
d’algunes propietats dels elements i la seua variació en el sistema periòdic. 

3 + 4.   Enllaç químic     (Bloc I) 
Enllaç covalent a partir del model de solapament d’orbitals atòmics. Geometria de les molècules. Polaritat. 
Estructures de Lewis. Paràmetres moleculars. Hibridació. Enllaç iònic. Cicle de Born-Haber. Forces 
intermoleculars. Propietats físiques de les substàncies. 

5.         Cinètica química     (Bloc III) 
Aspecte dinàmic de les reaccions químiques. Concepte de velocitat de reacció. Equacions cinètiques. Ordre 
de reacció. Mecanisme de reacció i molecularitat. Teories de les reaccions químiques. Factors de què depèn 
la velocitat d’una reacció. 

6.         Equilibris químics: homogenis i heterogenis     (Bloc III) 
Aspecte dinàmic de les reaccions químiques: concepte dinàmic d’equilibri, a partir del model de reacció. 
Expressió de la constant d’equilibri com a propietat que el caracteritza. Relació entre les constants Kc i Kp. 
Aplicacions al cas de substàncies gasoses i dissolucions. Estudi qualitatiu del desplaçament de l’equilibri per 
mitjà d’accions externes: principi de Le Châtelier. Algunes reaccions que corresponguen a equilibris 
heterogenis. Equilibris de solubilitat. Equilibris de dissolució i precipitació. 

7.         Reaccions àcid-base     (Bloc IV) 
Definició d'àcids i bases d’Arrhenius i de Brönsted-Lowry. Reaccions entre àcids i bases; àcids i bases fortes i 
dèbils; el significat del pH. Realització  d’exercicis  sobre l’estequiometria  i problemes  de  les  dites  
reaccions  en  què intervinguen els aspectes mencionats. Estudi qualitatiu de la hidròlisi. Volumetries de 
neutralització àcid-base. 

8.         Reaccions de transferència d’electrons     (Bloc V) 
Definició general de reaccions d’oxidació-reducció. Reaccions redox: exercicis d’estequiometria i ajust 
d’aquestes reaccions dins d’un context determinat. Substàncies oxidants i reductores. Corrosió dels 
metalls. Estudi, de forma elemental, de les piles elèctriques i l’electròlisi. 

9.         Química del carboni     (Bloc V) 
Principals funcions orgàniques, les seues propietats i característiques. Formulació i nomenclatura dels 
compostos més senzills i coneguts. Tipus de reaccions orgàniques: substitució, addició i eliminació. 

  



CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 Es realitzaran mínim un examen per avaluació. Per aprovar l’avaluació cal arribar al 5. 

 En els exàmens es valora prioritàriament el plantejament desenvolupament i discussió dels resultats. Totes 
les respostes han de ser raonades. 

 L’assistència als exàmens és obligatòria.Quan es falte a un examen cal presentar un justificant del metge o 
dels pares. Aquest examen es realitzarà quan la professora ho considere convenient. Un examen no 
realitzat es considerarà un zero. 

En cada avaluació la nota es traurà seguint els següents percentatges: 
 

Av Ex UD % 

1a 

E0 
0 Formulació i nomenclatura inorgànica 

10% 
0 Dissolucions, estequiometria i composició centesimal 

E1 
1 Estructura atómica de la matèria 

30% 
2 Sistema periòdic dels elements 

E2 
0, 1, 2  

60% 
3+4 Enllaç Químic 

2a 

E3 
5 Cinètica Química 

40% 
6 Equilibris químics: homogenis i heterogenis 

E4 
5, 6  

60% 
7 Reaccions Àcid-Base 

3a 

E5 8 Reaccions de transferència d’electrons 40% 

E6 
8   

9 Química del carboni 60% 

Global E7 Totes Tots els continguts (P.A.U.) 20% 
 

 Perquè la qualificació d’una avaluació i la final del curs sigui d’aprovat, la nota obtinguda amb el càlcul 
anterior ha de ser igual o superior a 5. En cas que aquesta nota tingui xifres decimals s'aplicarà truncament. 

AVALUACIÓ FINAL 

La nota final serà la més alta obtinguda de les següents possibilitats: 

1. Mitjana de les avaluacions. 

2. Mitjana ponderada de les avaluacions  (80%) i del global (20%). 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

 Es realitzaran recuperacions de la 1a i 2a avaluació. Els exàmens seran del mateix nivell que els realitzats 
anteriorment 

 Un examen de recuperació serà sempre de tot el trimestre, encara que l’alumne haja aprovat algun 
examen del mateix. 

 Es poden presentar els alumnes a pujar nota. La nota de l'avaluació serà la més alta obtinguda. 

 Degut a ser un curs terminal  no hi ha temps per fer una recuperació exclusivament de la tercera, però els 
alumnes podran presentar-se a l’examen global. 

EXTRAORDINÀRIA 

 Si l’alumne no aprova a l’avaluació final de maig haurà de recuperar la matèria a l’examen extraordinari de 
finals de juny. 

 En aquest examen entrarà tota la matèria del curs, encara que l’alumne hage aprovat alguna avaluació. 

CRITERIS DE PENDENTS 

 Si un alumne porta suspesa l’assignatura del curs anterior (1r Bat) haurà de fer una prova de recuperació de 
tota la matèria en la convocatòria de pendents, per tal de poder aprovar-la. 

CRITERIS D’ORTOGRAFIA 

 Durant els exàmens es tindrà en compte les faltes d’ortografia que faça l’alumnat. 

 Aquestes descomptaran 0’1 punts per falta no repetida sense límit de puntuació a descomptar. 



FÍSICA    2BAT     2021-2022 

Unitats didàctiques 

Bloc 1: L’activitat científica (Continguts transversals, a desenvolupar durant tot el 
curs) 

Estratègies pròpies de l’activitat científica:  
• Habilitats necessàries per a la recerca científica. 
• Anàlisi dimensional de les equacions.  
• Resolució raonada d’exercicis i problemes.  
• Elaboració i interpretació de representacions gràfiques.  

Tecnologies de la informació i la comunicació: 
• Recerca d’informació fent ús de les TIC. 
• Elaboració d’informes fent ús de les TIC. 
• Aplicacions virtuals interactives de simulació d’experiments físics. 

Bloc 2: Interacció gravitatòria  

El camp gravitatori: 
• Primers intents de descripció de l’univers: models geocèntric i heliocèntric. Lleis de 

Kepler. Llei de la gravitació universal de Newton.  
• Els camps de forces. Intensitat del camp gravitatori. Línies de camp o de força. 

Principi de superposició. Camp gravitatori terrestre. 
• Camps conservatius. Treball de la força gravitatòria. Energia potencial gravitatòria. 

Diferència d’energia potencial entre dos punts d’un camp gravitatori. Ep gravitatòria 
terrestre. Ep d’una massa en un camp generat per un sistema de masses puntuals. 

• Potencial gravitatori en un punt del camp. Diferència de potencial. Potencial 
gravitatori d’una massa en un camp generat per un sistema de masses puntuals. 

• Moviment de cossos en camps gravitatoris. Moviment de satèl·lits. Velocitat orbital. 
Període d’un satèl·lit. Dinàmica de satèl·lits en òrbita circular. Satèl·lits 
geostacionaris. Energia d’un satèl·lit en orbita circular. Velocitat de llançament. 
Energia de satel·lització. Energia per a canviar d’òrbita. Velocitat d’escapament. 
Moviment de masses amb velocitat paral·lela al camp. Forma de les trajectòries en 
funció de l’energia mecànica. 

• Moment angular. Conservació del moment angular. Òrbites el·líptiques. 

Bloc 3: Interacció electromagnètica 

El camp elèctric: 
• La força elèctrica. Conductors i aïllants. Llei de Coulomb. Principi de superposició. 
• Intensitat del camp elèctric. Camp creat per una càrrega puntual o esfèrica. Força 

sobre una càrrega en un punt del camp elèctric. Camp creat per diverses càrregues. 
Exemples. Distribució de la càrrega elèctrica en un conductor. Camp elèctric en un 
conductor en equilibri. Gàbia de Faraday. Camp creat per una esfera conductora. 
Camp entre les plaques d’un condensador pla. Línies de camp elèctric. 

• La força elèctrica és conservativa. Energia potencial de parelles de càrregues 
puntuals o esfèriques. Diferència d’energia potencial. Treball aplicat per a moure 
càrregues. Energia potencial d’un sistema de càrregues. 

• Potencial elèctric. Potencial creat per una càrrega puntual o esfèrica. Potencial d’una 



esfera carregada. Potencial creat per diverses càrregues. Diferència de potencial 
entre dos punts d’un camp elèctric. Superfícies equipotencials. Espontaneïtat en el 
desplaçament de càrregues. 

• Relació entre el camp elèctric i el potencial. Aplicació a camps radials i a camps 
uniformes. 

• Moviment de càrregues en camps elèctrics uniformes: Velocitat inicial paral·lela a les 
línies de camp. Velocitat inicial perpendicular al camp.  

El camp magnètic: 
• Els imants i el magnetisme. Visualització del camp magnètic. 
• Quantificació del camp magnètic. Intensitat del camp magnètic. Les línies de camp. 
• Acció de camps magnètics. Força del camp magnètic sobre una partícula carregada 

en moviment (força de Lorentz). Regla de la mà dreta. Moviment de càrregues en 
camps magnètics uniformes. Força magnètica sobre corrents elèctrics (llei de 
Laplace). Força magnètica sobre una espira rectangular. Aplicacions: motor elèctric, 
acceleradors de partícules (ciclotró), selector de velocitats, espectròmetre de 
masses. 

• Creació de camps magnètics. Experiència d’Oersted. Camp magnètic creat per un 
conductor rectilini indefinit (llei de Biot i Savart). Exemples. Camp magnètic creat per 
una espira. Camp magnètic creat per una bobina. Electroimant. Aplicacions. 

• Força entre corrents paral·lels. Corrents del mateix sentit i de sentit contrari. 
• Diferències entre el camp elèctric i el camp magnètic. 

Inducció electromagnètica: 
• El flux de camp magnètic.  
• Fenòmens d’inducció electromagnètica.  
• Llei de Faraday-Henry.  
• Llei de Lenz.  
• Exemples.  
• Generador de corrent altern.  
• Aplicacions de l’electromagnetisme. 

Bloc 4: Ones 

Moviment vibratori harmònic simple (MHS): 
• Definició. 
• Relació amb el MCU. 
• Equacions de l’elongació, de la velocitat i de l’acceleració del MHS. 
• Dinàmica de l’oscil·lador harmònic simple. 
• Energia de l’oscil·lador harmònic simple. 

Les ones: 
• Moviment ondulatori. Definició. Classificació de les ones. 
• Ones harmòniques. Característiques d’una ona. Funció d’ona. Diferències de fase. 

Doble periodicitat del moviment ondulatori. 
• Intensitat d’una ona. 

Fenòmens ondulatoris: 
• Fenòmens bàsics. Principi de Huygens. Difracció. Reflexió. Refracció. Polarització. 
• Característiques de les ones que es modifiquen quan canvia el medi de propagació. 
• Fenòmens per superposició d’ones. Principi de superposició. Interferència de dues 

ones harmòniques coherents. Ones estacionàries. 
• Efecte Doppler. Aplicacions. 



La llum: 
• Evolució històrica del concepte de llum. Teoria corpuscular de Newton. Teoria 

ondulatòria de Huygens. Teoria ondulatòria de Fresnel. Teoria electromagnètica de 
Maxwell. Espectre electromagnètic. Teoria corpuscular d’Einstein. Naturalesa dual de 
la llum.  

• La llum com a ona electromagnètica. Propagació rectilínia. Reflexió. Refracció. Lleis 
de Snell. Profunditat aparent. Altura aparent. Angle límit. Reflexió total. La fibra 
òptica. Làmina de cares planes i paral·leles. El prisma òptic. Dispersió. Interferència. 
Experiment de la doble escletxa. Difracció. Polarització. Aplicació tecnològica: el 
làser. 

Bloc 5: Òptica geomètrica 

• Dioptre esfèric. Equació. Focus d’un dioptre. Cas particular: dioptre pla. 
• Espills esfèrics. Equacions. Focus i distàncies focals. Augment lateral. Construcció 

d’imatges en espills convexos i còncaus. Característiques de les imatges. Cas 
particular: espill pla. 

• Lents primes. Tipus de lents convergents i divergents. Equacions. Focus i distàncies 
focals. Augment lateral. Potència d’una lent. Construcció d’imatges en lents 
convergents i divergents. Característiques de les imatges.  

• L’ull humà. Principals elements òptics de l’ull humà. Formació d’imatges. Defectes de 
la visió i les seues correccions: miopia i hipermetropia. 

Bloc 6: Física del segle XX 

Introducció a la Teoria Especial de la Relativitat (TER): 
• Sistemes de referència. Sistemes inercials. Velocitats relatives. Transformacions de 

coordenades. 
• La relativitat en la mecànica clàssica. El principi de relativitat de Galileu. 
• El problema de la llum. L’hipotètic èter còsmic. Experiment de Michelson-Morley. 

Postulats de la TER. 
• Conseqüències de la TER. Impossibilitat de moviments més ràpids que la llum.  

Transformacions de Lorentz. El factor γ. Dilatació del temps. Problema de la 
simultaneïtat. Contracció de la longitud. Massa relativista. Augment de la massa. 
Equivalència massa-energia. 

• Diferències entre la física clàssica i la relativista. 

Introducció a la Física Quàntica: 
• Limitacions de la física clàssica. Espectre electromagnètic. Radiació tèrmica del cos 

negre. Hipòtesi de Planck. Efecte fotoelèctric. Efecte Compton. Espectres atòmics. 
Model atòmic de Bohr. Relació entre les transicions electròniques i els espectres. 

• Les bases de la Mecànica Quàntica. Equació de Schrödinger. Dualitat ona-partícula. 
Hipòtesi de De Broglie. Principi d’incertesa de Heisenberg. 

Física nuclear. La radioactivitat: 
• El nucli atòmic. Història de la física nuclear. Estructura del nucli. Isòtops. Unitats en 

física nuclear. La interacció nuclear forta. Defecte de massa. Balanç de massa i 
energia. Energia d’enllaç nuclear. Estabilitat dels nuclis. Energia d’enllaç per nucleó. 

• Radioactivitat natural. Desintegració radioactiva. Defecte de massa i energia del 
procés. Tipus de desintegracions. Lleis de Soddy i Fajans. Emissió α. Emissió β. 
Interacció nuclear feble. Emissió γ.  Llei de la desintegració radioactiva. Constant 
radioactiva. Període de semidesintegració. Vida mitjana. Activitat. Famílies 
radioactives. 

• Reaccions nuclears. Radioactivitat artificial. Conservació dels nombres màssic i 



atòmic en les reaccions nuclears. Defecte de massa i energia de reacció. Fissió 
nuclear. Fusió nuclear. 

Física de partícules. Model estàndard: 
• Partícules fonamentals. 
• Interaccions fonamentals. Model de les partícules d’intercanvi. 
• Les càrregues en el model estàndard. 
• Agrupacions de partícules. 

Distribució temporal 

1r trimestre:  
Bloc 2. Interacció gravitatòria 

o El camp gravitatori. 
Bloc 3. Interacció electromagnètica 

o El camp elèctric. 
o El camp magnètic. 

2n trimestre: 
Bloc 3 (continuació). Interacció electromagnètica  

o Inducció electromagnètica. 
Bloc 4. Ones 

o MHS 
o Les ones 
o Fenòmens ondulatoris. 
o La llum 

Bloc 5. Òptica geomètrica 

3r trimestre: 
Blocs 6. Física del segle XX 

o Introducció a la Teoria Especial de la Relativitat. 
o Introducció a la Física Quàntica. 
o Física nuclear. La radioactivitat. 
o Física de partícules. 



Criteris de qualificació 

-  Es realitzaran almenys dos exàmens per avaluació. Per aprovar l’avaluació cal arribar al 

5. 

- En els exàmens es valora prioritàriament el plantejament desenvolupament i discussió 

dels resultats. Totes les respostes han de ser raonades. 

-  L’assistència als exàmens és obligatoria. Quan es falte a un examen cal presentar un 

justificant del metge o dels pares. Aquest examen es realitzarà quan la professora ho 

considere convenient. Un examen no realitzat es considerarà un zero. 

En cada avaluació la nota es traurà seguint els següents percentatges: 
 
1a AVALUACIÓ 
                           

E1   Bloc 2                                                         40% 
E2                        Bloc 2 i 3(camp elèctric i magnètic)           60% 

2a AVALUACIÓ 

E3        Bloc 3(inducció electromagnètica) i Bloc 4                   40% 
E4        Bloc 3, 4 i 5                                                                   60% 

                                

3a AVALUACIÓ 

E5        Bloc 6 (Física Quàntica.Física nuclear)                     40% 
E6        Bloc 6 (tot)                                                                  60%  

                                

GLOBAL 

E7                       tots els continguts (P.A.U.)            20% 

- Perquè la qualificació d’una avaluació i la final del curs sigui d’aprovat, la nota obtinguda 
amb el càlcul anterior ha de ser igual o superior a 5. En cas que aquesta nota tingui xifres 
decimals, s'aplicarán els criteris següents: 

•Criteris arredoniment:  
Per davall del 5: L' aproximació al nombre enter superior serà per truncament, és a 
dir, si l'alumne té un 4,9 serà un 4 (sempre podrem tenir en compte les 
circumstàncies de l'alumne). 
Per dalt del 5: L'aproximació al nombre enter superior serà a partir de 8 dècimes, 
és  a dir, un 5,8 serà un 6.   



AVALUACIÓ FINAL: 

La nota final serà la més alta obtinguda de les següents possibilitats: 
1. Mitjana de les avaluacions. 
2. Mitjana ponderada de les avaluacions  (80%) i del global (20%). 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 
Es realitzaran recuperacions de la 1a i 2a avaluació. Als exàmens, del mateix nivell que els 
anteriors, es poden presentar els alumnes a pujar nota. La nota de l'avaluació serà la més 
alta obtinguda.  Degut a ser un curs terminal  no hi ha temps per fer una recuperació 
exclusivament de la tercera, però els alumnes podran presentar-se a l’examen global. 

EXTRAORDINÀRIA 
Si l’alumne no aprova a l’avaluació final de maig haurà de recuperar la matèria a l’examen 
extraordinari de finals de juny. En aquest examen entrarà tota la matèria del curs, encara 
que l’alumne hage aprovat alguna avaluació.  

CRITERIS D’ORTOGRAFIA 
Durant els exàmens es tindrán en compte les faltes d’ortografia que faça l’alumnat. 
Aquestes descomptaran 0’1 punts per falta no repetida amb limitació d'un punt. 


