
FÍSICA I QUÍMICA. 2n ESO. 2022-2023 
 
 
 

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. 
▪ L’assistència a un examen és obligatòria. Per tal de poder fer un examen al qual s’ha faltat serà necessari 

lliurar un justificant vàlid. Si la falta és per motius de salut, serà precís un justificant mèdic. Si el motiu és  
personal haurà de ser justificat degutament per pare/mare/tutor/tutora. No serà considerat un motiu vàlid 
dormir-se el dia de l’examen o altre motiu paregut. 

▪ Qualsevol actitut fraudulenta durant l’examen (“ús de xulles”, ús de mòbil o aparell electrònic,... ) implicarà  
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. 

 

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. 
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Unitats didàctiques    
 
 1.- Activitat científica i canvis d’unitats 
• Llenguatge científic i vocabulari específic de la matèria. 
• Procediments experimentals en laboratori. 
• Pautes del treball científic. Estudi en la comprensió d’informacions i dades 
• Instruments, eines i tècniques pròpies del laboratori de Física i Química. (Mesura de volums) 
Normes de seguretat en el laboratori. 
• Magnituds físiques. Sistema Internacional. Canvis d’unitats: massa, longitud, superfície i volum. Magnituds 
derivades. 

2.- La matèria al nostre entorn  
•Concepte de gas 
• Variables macroscòpiques que defineixen l’estat d’una certa massa de gas (P,T,V) 
•Propietats dels gasos. Model cineticocorpuscular.  
•Llei de Charles i Gay-Lussac.  
•Llei de Boyle-Mariotte 
• Classificació de la matèria 
• Canvis d’estat. (gràfiques) 

3.- Àtoms, Elements i Compostos  
•Concepte d’àtom ( evolució del models atòmics, partícules que formen el àtoms, 
com es representen els àtoms, isòtops) 
• Concepte d’element químic ( evolució de la taula dels elements químics, característiques) Tipus d’unió entre 
elements químics 
• Nomenclatura inorgànica de compostos binaris. 
• Significat de fórmula química emprant símbols químics. 

4.- Àtoms, Elements i Compostos  
• La reacció química 
•El llenguatge de les reaccions químiques 
• Llei de conservació de la massa.( mol, Massa molar) 
• Llei de les proporcions constants. Ajust de reaccions 
• Model de Dalton per a explicar les lleis ponderals.  
• Explicació del que significa una equació química ajustada.. 
• Factors que afecten a una reacció. 

5.- Energia 
L’energia i la seua relació amb el canvi. 
• Transferència de l’energia 
• Circuits elèctrics i els seus components. 
• Llei d’Ohm 
•  Materials aïllants, conductors Superconductors 
• Llei de Joule. 
• Significat de ‘consum’ d’energia. 
• Estudi de processos exotèrmics i endotèrmics.  
• Relació de la transferència de calor amb els canvis d’estat. 
• Propagació de la calor (conducció, convecció i radiació). 

6.- Interacció elèctrica i magnètica 
• Concepte d’interacció. 
• Tipus d’interaccions. 
• Fenòmens electroestàtics: fenòmens d’atracció/repulsió. 
• Introducció de la noció de càrrega elèctrica.  
• Llei de Coulomb 
• Interacció magnètica.  



Distribució temporal     
 

1r trimestre 

• Unitat 1: Activitat científica i canvis d’unitats  

• Unitat 2: La matèria al nostre entorn 
2n trimestre 

• Unitat 3:. Àtoms, Elements i Compostos. 

• Unitat 4: Reaccions.  
3r trimestre 

• Unitat 5: Energia 

• Unitat 6: Interacció elèctrica i magnètica. 
 
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. 
▪ 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 d’avaluació 
 
La nota de l’avaluació es calcularà segons aquestos percentatges: 

Proves escrites …………………………………………….....................……70%  
Actitud i treballs..........................................................................................30% 
 

Les següents indicacions han estat consensuades per tots els membres del departament. 

• 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. 

 

• L’assistència a un examen és obligatòria. Per tal de poder fer un examen al qual s’ha faltat serà necessari  
lliurar un justificant vàlid. Si la falta és per motius de salut, serà precís un justificant mèdic. Si el motiu és 
personal haurà de ser justificat degutament per pare/mare/tutor/tutora. No serà considerat un motiu vàlid 
dormir-se el dia de l’examen o altre motiu paregut. 

 

• Qualsevol actitut fraudulenta durant l’examen (“ús de xulles”, ús de mòbil o aparell electrònic,... ) implicarà  
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, no s’arrodonirà 
automàticament al nombre enter superior. 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). S'aplicarà el criteri següent:  

 
o 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.... 

o 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 

• A final del curs, els alumnes que no superen alguna avaluació podran recuperar-la amb un examen dels 
continguts explicats al llarg del curs. La data d’aquest examen serà establerta per la professora. 

 
CRITERIS DE PENDENTS 

• Si un alumne porta suspesa l’assignatura del o dels cursos anteriors (2n ESO) es podrà recuperar si aprova els 
continguts de Física i Química de 3er 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. 
Per tal d’ajudar a l’alumnat a superar l’assignatura pendent se’ls facilitarà un quadern amb els contingut 
mínims a adquirir. 

 
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. 
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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. 

▪ L’assistència a un examen és obligatòria. Per tal de poder fer un examen al qual s’ha faltat serà necessari 
lliurar un justificant vàlid. Si la falta és per motius de salut, serà precís un justificant mèdic. Si el motiu és 
personal haurà de ser justificat degutament per pare/mare/tutor/tutora. No serà considerat un motiu vàlid 
dormir-se el dia de l’examen o altre motiu paregut. 

▪ Qualsevol actitut fraudulenta durant l’examen (“ús de xulles”, ús de mòbil o aparell electrònic,... ) implicarà  
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 

▪ A final del curs, els alumnes que no superen alguna avaluació podran recuperar-la amb un examen dels 
continguts explicats al llarg del curs. La data d’aquest examen serà establerta per la professora. 

 

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. 
Per tal d’ajudar a l’alumnat a superar l’assignatura pendent se’ls facilitarà un quadern amb els contingut  
mínims a adquirir. 

 

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 2022-2023 
 
 

UNITATS DIDÀCTIQUES 
 

1. Estructura atòmica de la matèria i Taula periòdica (Bloc 2) 
− Evolució històrica dels models atòmics atòmics de Dalton, Thomson, Rutherford i Bohr, controvèrsies i 

limitacions. 

− Partícules subatòmiques, nombre atòmic i màssic, isòtopos, cations i anions. 
− Espectres atòmics, espectre àtom hidrogen. 
− Introducció al model mecanoquàntic, concepte d’orbital i nombres quàntics. 
− Estructura electrònica d’elements químics: ordre creixent d’energia, principi d’exclusió de Pauli i regla 

de Hund. 
− El sistema periòdic dels elements, evolució històrica i criteris d’ordenació, predicció de Mendeleiev i 

propietats periòdiques. 

2. Llenguatge Químic: formulació i nomenclatura inorgànica i orgànica (Bloc 2 + 4) 
− Nomenclatura i formulació de compostos inorgànics. 
− Classificació de les substàncies orgàniques. Grups funcionals. Regles de la IUPAC per a formular i nomenar 

correctament compostos orgànics. 
− Exemples de substàncies orgàniques en la vida diària. Petroli, fàrmacs i polímers. Elements orgànics 

presents en el éssers vius. 

3. Aspectes quantitatius de la Química (Bloc 1) 
− Gasos. Lleis dels gasos ideals. 
− Dissolucions Concentració de les dissolucions. Càlculs amb dissolucions. Preparació de dissolucions. 

Ampliació: La teoria cinètica-molecular (TCM). Propietats col·ligatives de les dissolucions. 
− Concepte de mol. Masses atòmiques i moleculars. Càlculs amb mols, grams i nombre de partícules. Lleis 

ponderals. Teoria atòmica de Dalton. Llei dels volums de combinació. Determinació de fórmules 
empíriques i moleculars. 

4. Reaccions químiques    (Bloc 3) 
− Origen i evolució de la indústria química. Problemes mediambientals, matèries primeres i 

desenvolupament de material i de fàrmacs. 
− La reacció química i la seua representació. 
− Càlculs estequiomètrics: reactiu limitant, anàlisi d’una mostra i rendiment d’una reacció. 

5. Cinemàtica (Bloc 5) 
− Moviment rectilini uniforme i uniformement accelerat. Caiguda lliure. 
− Moviment circular. L’acceleració centrípeta. Aplicació a l’estudi del moviment de satèl·lits. 

− Composició de moviments. Estudi i aplicacions en la vida diària. 
− Contribució de Galileu al desenvolupament de la cinemàtica. La física del segle XVII i la nova física. 
Moviment Harmonic Simple??? 

6. Dinàmica (Bloc 6) 
− Concepte de força. Lleis de Newton, aplicació a la comprensió i explicació de fenòmens quotidians. 
− Resolució de situacions dinàmiques que impliquen l’actuació de diverses forces. 
− Llei de gravitació universal. 
Moment lineal???? 
Dinàmica del Mov Circular??? 

7. Energia   (Bloc VIII) 

− Concepte de treball. Potència mecànica. 
− Concepte d’energia. Tipus i formes d’energia i les seues propietats. Conservació de l’energia. 
− Diferència i relació entre calor i temperatura. Calor específica, de fusió i vaporatge. Mesura de la calor 

per variació de la temperatura. 
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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 a un examen és obligatòria. Per tal de poder fer un examen al qual s’ha faltat serà necessari 
lliurar un justificant vàlid. Si la falta és per motius de salut, serà precís un justificant mèdic. Si el motiu és 
personal haurà de ser justificat degutament per pare/mare/tutor/tutora. No serà considerat un motiu vàlid 
dormir-se el dia de l’examen o altre motiu paregut. 

▪ Qualsevol actitut fraudulenta durant l’examen (“ús de xulles”, ús de mòbil o aparell electrònic,... ) implicarà  
avaluació suspesa i s’haurà de recuperar amb posterioritat. 

▪ 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). 

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

Av Ex UD % Sessions Examen Orientativa 

 
 

 
1 

E1 1 Estructura atòmica i taula periòdica 30% 15 13 Octubre 

E2 2 Llenguatge Químic: inorgànica i orgànica 30% 12 7 Novembre 

 3 Aspectes quantitatius de la química  14  

E3 1+2+3 Examen 1 Avaluació 40% 
 Setmana 1-9 

Desembre 

 

 
2 

E4 4 Reacció química 40% 15 23 Gener 

 5 Cinemàtica  21  

E5 4+5 Examen 2 Avaluació 60%  Setmana 1-7 Març 

 
 

 
3 

E6 6 Dinàmica 40% 20 24 Abril 

  

7 
 

Energia 
  

19 
 

 

E7 
 

6+7 
 

Examen 3 Avaluació 
 

60% 
  

Setmana 1-7 Juny 

Setmana de Recuperacions 8-12 Juny 
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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 descom 
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QUÍMICA 2BAT 2022-2023 
 
 

 
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. 
 

1. Estequiometria   (Bloc II) 
Càlcul de concentracions. Tipus de reaccions. Càlculs estequiomètrics. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

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. 
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CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

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

▪ L’assistència a un examen és obligatòria. Per tal de poder fer un examen al qual s’ha faltat serà necessari  
lliurar un justificant vàlid. Si la falta és per motius de salut, serà precís un justificant mèdic. Si el motiu és 
personal haurà de ser justificat degutament per pare/mare/tutor/tutora. No serà considerat un motiu vàlid 
dormir-se el dia de l’examen o altre motiu paregut. 

▪ Qualsevol actitut fraudulenta durant l’examen (“ús de xulles”, ús de mòbil o aparell electrònic,... ) implicarà  
avaluació suspesa i s’haurà de recuperar amb posterioritat. 

▪ 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. 

▪ 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). 

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

Av Ex UD % 
Session 

S 
Examen Orientativa 

 
 
 

1 

 

E1 
0 Formulació Inorgànica  

10% 
 

9 
 

29 Setembre 
1 Estequiometria 

E2 
2 Estructura atòmica de la matèria 

30% 15 
 

27 Octubre 
3 Sistema periòdic dels elements 

 4 Enllaç Químic  14 (9+5)  

E3 0+1+2+3+4 Examen 1 Avaluació 60%  Setmana 16-22 Novembre 

 

2 

E4 5 Cinètica + Enllaç (parcial) 30% 9 21 Desembre 

 6 Equilibri  17  

E5 5+6 Examen 2 Avaluació 70%  Setmana 8-14 Febrer 

 

3 
E6 7 Àcid - Base 50% 15 10 Març 

E7 8 Redox 50% 15 19 Abril 

 9 Orgànica    

E8 Totes Tots els continguts 20%  Setmana 4-12 Maig 

E9 Setmana de Recuperacions 15-18 Maig 
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AVALUACIÓ FINAL 

La nota final serà la 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. 
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FÍSICA 2n BATXILLERAT 2022-2023 

UNITATS DIDÀCTIQUES 

Bloc I: 

1. La interacció gravitatòria. El moviment dels cossos celestes. La cinemàtica dels 

planetes: Lleis de Kepler. La dinàmica dels planetes : de  Kepler a Newton. La llei 

de Gravitació Universal. Interacció d’un conjunt de masses puntuals. Principi de 

superposició. Els cicles d eles marees. 

2. El camp Gravitatori. El concepte de camp. Camp gravitatori creat per masses 

puntuals. Representació del camp gravitatori. Camp creat per una distribució 

continua de masses. Moviment de planetes i satèl·lits. 

Bloc II: 

3. El camp electroestàtic: Els fenòmens elèctrics en la història. Forces entre 

càrregues en repòs. Llei de Coulomb. El camp electroestàtic. Energia associada a 

l camp elèctric. Potencial elèctric. Representació del camp electroestàtic. Camp 

creat per una distribució continua de càrrega. Càrregues en el si de camps 

elèctrics uniformes. Estudi comparatiu del camp gravitatori i el camp elèctric. 

4. El camp magnètic: Primeres idees sobre el magnetisme. El camp magnètic. Camp 

magnètic creat per elements discrets. Camp magnètic creat per agrupacions de 

corrents. Comparació entre el camp elèctric i el camp magnètic. 

 
5. La inducció electromagnètica: La inducció electromagnètica. Aplicacions de la 

inducció electromagnètica. Producció i utilització de l’energia elèctrica. Síntesi 

de Maxwell per a l’electromagnetisme. 

 

Bloc III: 

6. El moviment harmònic simple (MHS): El moviment harmònic simple. Cinemàtica 

del moviment harmònic simple. Dinàmica del moviment harmònic simple. 

L’energia en el moviment harmònic simple. Oscil·lacions forçades. Ressonància. 

 
7. El moviment ondulatori. El so: EL moviment ondulatori. Equació matemàtica de 

l’ona harmònica. La propagació de l’energia en el moviment ondulatori. Com es 

propaguen les ones . Principi de Huygens. Propietats de les ones. El so, un 

moviment ondulatori. 

 

Bloc IV: 

8. La llum i l’òptica: La naturalesa de la llum: un problema històric. La propagació 

rectilínia de la llum. Fenòmens ondulatoris de la llum. Òptica geomètrica. 



. 

 

 

Bloc V: 

9. La física quàntica: Els fets que no explica la física clàssica. El model atòmic de Bohr. La mecànica 

quàntica. Aplicacions de la física quàntica. 

 
10. Relativitat. Física nuclear: La necessitat d’una nova física. La teoria de la relativitat especial. 

Transformacions de Fitzgerald-Lorentz. L’energia relativista. El nucli atòmic. Estabilitat nuclear. La 

radioactivitat: Desintegracions radioactives. Reaccions nuclears. Fissió i fusió nuclears. Aplicacions 

dels processos nuclears. Radiacions ionitzants. Les partícules que formen la matèria. 

 
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 obligatòria. Quan es falta a un examen cal presentar un justificant del metge. 

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: Qualificació mitjana AVALUACIÓ: 

 

𝑄𝑡 =
%𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙 + 𝑄𝑒𝑥.

100
 

 
- 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’aplicaran els criteris següents: 

Criteris arrodoniment: 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. 

 

QUALIFICACIÓ FINAL DE CURS: 
 

. 𝑄 =
𝑄1𝐴𝑣.+𝑄2𝐴𝑣.+𝑄3𝐴𝑣.

3
 

RECUPERACIÓ FINAL EXÀMENS AVALUACIÓ (Màxim 2 Avaluacions) 

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 hagi aprovat alguna avaluació. 

 

 
INSTRUMENTS I COMPETÈNCIES AVALUABLES 
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- Exàmens i proves escrites (90%) 

- Competència Científica i matemàtica (CIENMAT). 

- Competència Aprendre a aprendre (APAP) (Metodologia i processos). 

- Competència Comunicació lingüística (CLING). 

 
- Activitats, treball de classe, laboratori i treballs escrits i participació. (10%) Competències: 

- Social i cívica (SCL) Comportament i respecte de les normes. 

- Cultural i artística (CLT) 

- Iniciativa i esperit emprenedor personal (IEP) (Participació, motivació, interès). 

- Competència digital. Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). 
 


