
 

 

ASSIGNATURA: Física i Química  CURS: 4t ESO 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

Avaluació ordinària de juny 

 

− L’avaluació final ordinària es farà a partir de les evidències d’aprenentatge que 

s’havien recollit dels alumnes abans de la suspensió de les activitats lectives 

presencials, tenint en compte les notes de la primera i segona avaluació. 

− Les valoracions de les activitats, treballs i/o resultats de proves realitzats a partir 

de l’inici de la suspensió de les activitats lectives presencials es consideraran 

exclusivament per augmentar la qualificació i també podran recuperar les 

qualificacions negatives del curs actual. 

− Tota la feina feta al llarg del període de suspensió de les classes sirà valorada 

amb una qualificació (insuficient, suficient, bé, notable o excel·lent) que 

s’obtindrà tenint en compte els següents criteris: la freqüència d’entrega 

d’activitats, la presentació dins el termini establert per lliurar-les a la professora 

via mail i que estiguin correctament fetes.  

− Per calcular la nota final de l’assignatura de Física i Química es tindrà en compte 
la mitjana de la primera i segona avaluació i la nota de la tercera servirà per 
augmentar aquesta mitjana d’acord amb el que s’estableix a la següent graella. 

 

Nota 3a avaluació 

(no presencial) 

Punts que puja a la mitjana 

de la 1a i 2a avaluació 

Excel·lent (9, 10) + 2 punts 

Notable (7, 8) + 1,5 punts 

Bé (6)  +1 punt 

Suficient (5) +0,5 punts 

Insuficient (1,2,3,4) +0 punts 

 

Recuperació d’avaluacions pendents: Es farà un examen de recuperació de 

l’avaluació que no s’hagi superat. Aquest examen es basarà en els criteris mínims 

avaluables de cada unitat seleccionats pel professor. D’acord amb la situació sanitària 

l’examen es realitzarà a distància (online) o de forma presencial si fos possible.  

 

Recuperació de matèries d’altres cursos: La recuperació de les matèries pendents 

de cursos anteriors es farà mitjançant proves presencials o a distància, segons 

l’evolució de l’estat d’alarma. 

 

Avaluacions extraordinàries:  

 

− Es manté el calendari de les proves presencials del mes de setembre. 

− A l'avaluació final extraordinària els alumnes seran avaluats tenint en 

consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació i estàndards 

avaluables i el grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la 

suspensió de les activitats lectives presencials. 



 

 

− S’elaborarà un pla de reforç individualitzat tenint en compte les circumstàncies 

de cada alumne durant el període de suspensió de les activitats presencials per 

facilitar als alumnes la recuperació de les matèries en les quals han obtingut una 

avaluació negativa. La feina de reforç que l’alumne realitzi durant l’estiu haurà de 

ser lliurada el dia de l’examen i suposarà un 20% de la nota. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ TREBALLATS AL PRIMER I SEGON TRIMESTRE 

 

 

Són criteris i estàndards d’aprenentatge avaluables generals d’aquest curs: 

• Planejar, aplicar i integrar les destreses i habilitats pròpies del treball científic: 

elaborar hipòtesis, contrastrar-les, discriminar les fonts d’informació i els mètodes 

emprats, valorar i respectar la feina en grup i presentar i defensar en públic el 

projecte de recerca. 

• Integra i aplica les destreses pròpies dels mètodes de la ciència. 

• Elaborar hipòtesis i contrastar-les a través de l’experimentació o l’observació i 

l’argumentació. 

• Utilitza diferents fonts d’informació, basant-se en les TIC, per elaborar i 

presentar la seva recerca. 

• Valora i respecta la feina individual i en grup i hi participa. 

• Expressa les conclusions de la seva recerca amb precisió i coherència, tant 

oralment com per escrit. 

Són criteris i estàndards d’aprenentatge avaluables específics de cada unitat d’aquest 

curs: 

 

BLOC I 

Tema 1. Magnituds i unitats 

1. Reconèixer que la investigació científica es una tasca interdisciplinari que es troba 

en evolució constant. 

1.1. Descriu fets històrics rellevants on la col·laboració de científics de distintes 

àrees ha estat definitiva. 

1.2. Argumenta amb esperit crític el grau de rigor científic d’un article o una noticia, 

analitzant el mètode que s’ha fet servir i identificant les seves característiques. 

2. Analitzar el procés que una hipòtesi ha de seguir des de que es formula fins que es 

aprovada. 

2.1. Distingeix entre hipòtesi, lleis i teories i explica els processos que corroboren 



 

 

una hipòtesi i li atorguen valor científic. 

3.  Comprovar la necessitat d’utilitzar vectors per a la definició de determinades 

magnituds. 

3.1.  Identifica una determinada magnitud ja sigui escalar o vectorial i descriu els 

elements que la defineixen. 

  4.  Relacionar les magnituds fonamentals amb les derivades a través d’equacions de 

magnituds. 

4.1.  Comprova la homogeneïtat d’una fórmula aplicant l’equació de dimensions als dos 

membres. 

5.  Comprendre que no és possible realitzar mesures sense cometre errors i distingir 

entre error absolut i relatiu. 

5.1.  Calcula e interpreta l’error absolut i l’error relatiu d’una mesura que es coneix com 

a valor real. 

6.  Expressar el valor d’una mesura utilitzant el arrodoniment i el nombre de xifres 

significatives correctes. 

6.1.  Calcula i expressa correctament, partint d’un conjunt de valors resultants de la 

mesura d’una mateixa magnitud, el valor de la mesura; utilitzant les xifres significatives 

adequades. 

  7.  Realitzar i interpretar representacions gràfiques de processos físics o químics a 

partir de taules de dades i de lleis. 

7.1.  Representa gràficament els resultats obtinguts de la mesura de dues magnituds 

relacionades per tal de conèixer si es tracta d’una relació lineal, quadràtica o de 

proporcionalitat inversa. 

8.  Elaborar i defensar un projecte d’investigació, fent ús de les TIC. 

8.1.  Elabora i defensa un projecte d’investigació al voltant d’un tema d’interès científic 

emprant les TIC. 

 

BLOC II 

 

Tema 2. La matèria 

Tema 3. L’enllaç químic 

Tema 4. La química del carboni 

 

1. Reconèixer la necessitat d’utilitzar models per a interpretar l’estructura de la 

matèria (aplicacions virtuals interactives). 

1.1. Compara els diferents models atòmics proposats al llarg de la historia per a 

interpretar la matèria. 

2. Relacionar les propietats d’un element amb la seva posició en la taula periòdica y 

la seva configuració electrònica. 



 

 

 2.1.  Estableix la configuració electrònica dels elements a partir del seu nombre 

atòmic i així poder deduir la posició en la taula periòdica, els seus electrons de 

valència i el seu comportament químic. 

2.2   Distingeix entre metalls, no metalls, semimetalls i gasos nobles justificant 

aquesta classificació en funció de la seva configuració electrònica. 

  3.  Agrupar per famílies els elements representatius i els elements de transició segons 

les recomendacions de la IUPAC. 

3.1.  Escriu el nombre i el símbol dels elements químics i els ubica a la taula periòdica. 

  4.  Interpretar els tipus d’enllaç químic a partir de la configuració electrònica dels 

elements en qüestió i la seva posició en la taula periòdica.. 

4.1.  Utilitza diagrama de Lewis per deduïr l’estructura i formula dels composts iònics i 

covalents 

4.2.  Interpreta la diferent informació que ofereixen els subíndexs de la fòrmula d’un 

compost segons es tracti de molècules o xarxes cristal.lines. 

  5.  Justificar les propietats d’una substància a partir del seu enllaç químic. 

5.1.  Explica les propietats de substàncies covalents, iòniques i metàl.liques en funció 

de les interaccions entre els seus àtoms o molècules. 

    5.2.  Explica la formació de l’enllaç metàl.lic fent servir la teoria dels electrons lliures 

i ho relaciona amb les propietats dels metalls. 

5.3.  Dissenya i realitza proves experimentals de laboratori que permetin deduïr el tipus 

d’enllaç present a una substància desconeguda. 

 6.  Nombrar i formular composts inorgànics ternaris segons les noms IUPAC. 

  6.1.  Nombra i formula composts inorgànics ternaris, seguint les normes de la IUPAC. 

7.  Reconèixer la influencia de les forces intermoleculars en l’estat d’agregació i 

propietats d’altres substàncies que interessin. 

    7.1.  Justifica la importància de les forces intermoleculars en substàncies d’interès 

biològic. 

7.2  Relaciona la intensitat i el tipus de les  forces intermoleculars amb l’estat físic i els 

punts de fusió i ebullició de les substàncies covalents moleculars, interpretant gràfics o 

taules que contenguin les dades necessàries. 

8.  Valorar la importància en la constitució d’un elevat nombre de composts naturals i 

sintètics de carboni. 

  8.1.  Explica els motius pels quals el carboni és l’element que forma un major nombre 

de composts. 

  8.2  Analitza les distintes formes del carboni, relacionant l’estructura amb les 

propietats. 

  9.  Identificar i representar hidrocarburs senzills a través de les diferents fórmules, 

relacionar-les amb models moleculars físics o generats per ordinador. 



 

 

  9.1.  Identifica i representa hidrocarburs senzills a través de la seva fórmula 

molecular. 

9.2.  Dedueix, a partir de models moleculars, les distintes fórmules utilitzades en la 

representació de hidrocarburs. 

10.  Reconèixer els grups funcionals presents en molècules d’especial interès. 

10.1.  Reconeix el grup funcional i la família orgànica a partir de la fórmula d’alcohols, 

aldehids, cetones, àcids carboxílics, èsters i amines. 

 

BLOC III 

Tema 5. Els canvis 

Tema 6. Reaccions químiques 

 

1. Comprendre el mecanisme d’una reacció química i deduir la llei de conservació de 

la massa a partir del concepte de la reorganització atòmica que té lloc. 

1.1. Interpreta reaccions químiques senzilles utilitzant la teoria de col·lisions i dedueix 

la llei de conservació de la massa. 

2. Raonar com té lloc l’alteració de la velocitat d’una reacció quan es modifica algun 

dels factors que influeixen sobre la mateixa. 

2.1. Prediu i analitza l’efecte que sobre la velocitat de reacció tenen: la concentració 

dels reactius, la temperatura, el grau de divisió dels reactius sòlids i els 

catalitzadors. 

3. Interpretar equacions termoquímiques i distingir entre reaccions endotèrmiques i 

exotèrmiques. 

3.1. Determina el caràcter endotèrmic o exotèrmic d’una reacció química analitzant el 

signe de la calor de reacció associat. 

4.  Reconèixer la quantitat de substància com a magnitud fonamental i el mol com la 

seva unitat. 

4.1.  Realitza càlculs que relacionin la quantitat de substància, la massa atòmica o 

molecular i la constant del nombre de Avogadro. 

  5.  Realitzar càlculs estequiomètrics amb reactius purs suposant un rendiment complet 

de la reacció, a partir de l’ajust de l’equació química corresponent. 

5.1.  Interpreta els coeficients d’una equació química en termes de partícules, mols i si 

es tracta de gasos, volums. 

5.2.  Resol problemes, realitzant càlculs estequiomètrics, amb reactius purs i suposant 

un rendiment complet de la reacció. 

  6.  Identificar àcids i bases, així com conèixer el comportament químic. 

6.1.  Utilitza la teoria d’Arrhenius per tal de descobrir el comportament químic d’àcids i 

bases. 



 

 

6.2.  Establir caràcter àcid, bàsic o neutre d’una dissolució utilitzant l’escala de pH. 

  7.  Realitzar tasques de laboratori on tinguin lloc reaccions de síntesi, combustió i 

neutralització. 

7.1.  Dissenya i descriu el procediment de realització d’una volumetria de neutralització 

entre un àcid fort i una base forta. 

7.2.  Descriu el procediment a seguir al laboratori quan es vol demostrar que en les 

reaccions de combustió es produeix diòxid de carboni per mitjà de la detecció d’aquest 

gas. 

  8.  Valorar la importància de les reaccions de síntesi, combustió i neutralització en 

processos biològics. 

8.1.  Descriu les reaccions de síntesi industrial de l’amoníac i de l’àcid sulfúric, així com 

els usos d’aquestes substàncies en la indústria química. 

8.2.  Justifica la importància de les reaccions de combustió en la generació 

d’electricitat en centrals tèrmiques, en la automoció i en la respiració cel.lular. 

8.3.  Interpreta casos concrets de reaccions de neutralització d’importància biològica i 

industrial. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ A TREBALLAR AL TERCER TRIMESTRE 

 

BLOC IV 

 

Tema 7. Moviment 

Tema 8. Forces 

 

  1.  Justificar el caràcter relatiu del moviment i la necessitat d’un sistema de 

referència i de vectors per descriure’l adequadament, aplicant-ho a la representació de 

diferents tipus de desplaçament.  

 1.1.  Representa la trajectòria i els vectors de posició, desplaçament i velocitat en 

diferents tipus de moviment emprant un sistema de referència. 

  2.  Distingir els conceptes de velocitat mitjana i velocitat instantània i justificar la 

seva necessitat segons el tipus de moviment.  

2.1.  Classifica diferents tipus de moviments en funció de la seva trajectòria i la seva 

velocitat. 

  2.2. Justifica la insuficiència del valor mitjà de la velocitat en un estudi qualitatiu 

del moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA), raonant el concepte de 

velocitat instantània 

  3.  Expressar correctament les relacions matemàtiques que existeixen entre les 

magnituds que defineixen els moviments rectilinis i circulars.  

3.1.  Dedueix les expressions matemàtiques que relacionen les diferents variables en 

els moviments rectilini uniforme (MRU), rectilini uniformement accelerat (MRUA), i 



 

 

circular uniforme (MCU), així com les relacions entre les magnituds lineals i angulars 

  4.  Resoldre problemes de moviments rectilinis i circulars, utilitzant una 

representació esquemàtica amb les magnituds vectorials implicades, expressant el 

resultat en les unitats del sistema internacional.  

4.1.  Resol problemes de moviment rectilini uniforme (MRU), de rectilini uniformement 

accelerat (MRUA), i circular uniforme (MCU), incloent-hi moviment de masses, tenint 

en compte valors positius i negatius de les magnituds, i expressant el resultat en 

unitats del sistema internacional 

4.2.  Determina temps i distàncies de frenada de vehicles i justifica, a partir dels 

resultats, la importància de mantenir la distància de seguretat en carretera. 

4.3. Argumenta l’existència del vector acceleració en tot moviment curvilini i calcula el 

seu valor en el cas del moviment circular uniforme. 

  5.  Elaborar i interpretar gràfics que relacionin les variables del moviment partint 

d’experiències de laboratori o d’aplicacions virtuals interactives i relacionar els 

resultats obtinguts amb les equacions matemàtiques que vinculen aquestes variables.

 5.1.  Determina el valor de la velocitat i l’acceleració a partir de gràfics posició-

temps i velocitat temps en moviments rectilinis. 

5.2.  Dissenya i descriu experiències realitzables bé al laboratori o emprant aplicacions 

virtuals interactives, per determinar la variació de la posició i la velocitat d’un cos en 

funció del temps i representa i interpreta els resultats obtinguts 

  6.  Reconèixer el paper de les forces com a causa dels canvis en la velocitat dels 

cossos i representar-les vectorialment.  

6.1.  Identifica les forces implicades en fenòmens quotidians en els quals hi ha canvis 

en la velocitat d’un cos. 

  6.2.  Representa vectorialment el pes, la força normal, la força de fricció i la 

força centrípeta en diferents casos de moviments rectilinis i circulars. 

  7.  Emprar el principi fonamental de la dinàmica en la resolució de problemes en què 

intervenen diverses forces.  

7.1.  Identifica i representa les forces que actuen sobre un cos en moviment tant en 

un pla horitzontal com inclinat, calculant la força resultant i l’acceleració 

  8.  Aplicar les lleis de Newton a la interpretació de fenòmens quotidians.  

8.1.  Interpreta fenòmens quotidians en termes de les lleis de Newton. 

8.2.  Dedueix la primera llei de Newton com a conseqüència de l’enunciat de la segona 

llei. 

8.3.  Representa i interpreta les forces d’acció i reacció en diferents situacions 

d’interacció entre objectes 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ QUE NO ES PODRÁN TREBALLAR 

 

Tema 9. Forces gravitatòries 

Tema 10. Forces en els fluids 

 

9. Valorar la rellevància històrica i científica que la llei de la gravitació universal va 



 

 

suposar per a la unificació de les mecàniques terrestre i celeste, i interpretar la seva 

expressió matemàtica  

9.1. Justifica el motiu pel qual les forces d’atracció gravitatòria sols es posen de 

manifest per a objectes de massa elevada, comparant els resultats obtinguts d’aplicar 

la llei de la gravitació universal al càlcul de forces entre diferents parells d’objectes. 

9.2. Obté l’expressió de l’acceleració de la gravetat a partir de la llei de la gravitació 

universal, relacionant les expressions matemàtiques del pes d’un cos i la força 

d’atracció gravitatòria. 

10. Comprendre que la caiguda lliure dels cossos i el moviment orbital són dues 

manifestacions de la llei de la gravitació universal.  

10.1. Raona el motiu pel qual les forces gravitatòries produeixen en alguns casos 

moviments de caiguda lliure i en altres casos moviments orbitals. 

11. Identificar les aplicacions pràctiques dels satèl·lits artificials i la problemàtica 

plantejada per les escombraries espacials que generen.  

11.1. Descriu les aplicacions dels satèl·lits artificials en telecomunicacions, predicció 

meteorològica, posicionament global, astronomia i cartografia, així com els riscs 

derivats de les escombraries espacials que generen. 

12. Reconèixer que l’efecte d’una força no sols depèn de la seva intensitat sinó també 

de la superfície sobre la qual actua.  

12.1. Interpreta fenòmens i aplicacions pràctiques en les quals es posa de manifest la 

relació entre la superfície d’aplicació d’una força i l’efecte resultant. 

12.2. Calcula la pressió exercida pel pes d’un objecte regular en diferents situacions 

en les quals varia la superfície en la qual es recolza, comparant els resultats i extraient 

conclusions. 

13. Interpretar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques en relació amb els 

principis de la hidrostàtica, i resoldre problemes aplicant-hi les seves expressions 

matemàtiques.  

        13.1. Justifica raonadament fenòmens en els quals es posi de manifest la relació 

entre la pressió i la profunditat al si de la hidrosfera i l’atmosfera. 

13.2. Explica l’abastament d’aigua potable, el disseny d’una presa i les 

aplicacions del sifó utilitzant el principi fonamental de la hidrostàtica. 

 13.3. Resol problemes relacionats amb la pressió en l’interior d’un fluid aplicant 

el principi fonamental de la hidrostàtica. 

 13.4.  Analitza aplicacions pràctiques basades en el principi de Pascal, com la 

premsa hidràulica, elevador, direcció i frens hidràulics, aplicant l’expressió matemàtica 

d’aquest principi a la resolució de problemes en contextos pràctics. 

 13.5. Prediu la flotabilitat d’objectes major o menor emprant l’expressió 

matemàtica del principi d’Arquímedes. 

 14. Dissenyar i presentar experiències o dispositius que il·lustrin el comportament 

dels fluids i que posin de manifest els coneixements adquirits així com la iniciativa i la 

imaginació.  

14.1. Comprova experimentalment o fent servir aplicacions virtuals interactives la 

relació entre pressió hidrostàtica i profunditat en fenòmens com la paradoxa 

hidrostàtica, el barril d’Arquímedes i el principi dels vasos comunicants. 

14.2. Interpreta el paper de la pressió atmosfèrica en experiències com l’experiment 



 

 

de Torricelli, els hemisferis de Magdeburg, recipients invertits on no es vessa el 

contingut, etc., inferint el seu elevat valor. 

14.3. Descriu el funcionament bàsic de baròmetres i manòmetres justificant la seva 

utilitat en diverses aplicacions pràctiques. 

 15. Aplicar els coneixements sobre la pressió atmosfèrica a la descripció de fenòmens 

meteorològics i a la interpretació de mapes del temps, reconeixent termes i símbols 

específics de la meteorologia.  

15.1. Relaciona els fenòmens atmosfèrics del vent i la formació de fronts amb la 

diferència de pressions atmosfèriques entre diferents zones. 

15.2.  Interpreta els mapes d’isòbares que es mostren en el pronòstic del temps 

indicant el significat de la simbologia i les dades que hi apareixen. 

 

 

BLOC V 

Tema 11. Energia i treball 

Tema 12. Energia i calor 

 

  1.  Analitzar les transformacions entre energia cinètica i energia potencial, aplicant el 

principi de conservació de l’energia mecànica quan es menysprea la força de fricció, i 

el principi general de conservació de l’energia quan hi ha dissipació d’aquesta deguda 

a la fricció.  

      1.1.  Resol problemes de transformacions entre energia cinètica i potencial 

gravitatòria, aplicant el principi de conservació de l’energia mecànica. 

      1.2. Determina l’energia dissipada en forma de calor en situacions on disminueix 

l’energia mecànica. 

  2. Reconèixer que la calor i el treball són dues formes de transferència d’energia, 

identificant les situacions en les quals es produeixen  

       2.1.  Identifica la calor i el treball com a formes d’intercanvi d’energia i distingeix 

les accepcions col·loquials d’aquests termes del seu significat científic. 

       2.2.  Reconeix en quines condicions un sistema intercanvia energia. en forma de 

calor o en forma de treball. 

  3.  Relacionar els conceptes de treball i potència en la resolució de problemes i 

expressar els resultats en unitats del sistema internacional així com altres d’ús comú.

  

        3.1.  Troba el treball i la potència associats a una força, incloent-hi situacions en 

les quals la força forma un angle diferent de zero amb el desplaçament, expressant el 

resultat en les unitats del sistema internacional o altres d’ús comú com la caloria, el 

kWh i el CV. 

  4.  Relacionar qualitativament i quantitativament la calor amb els efectes que 

produeix als cossos: variació de temperatura, canvis d’estat i dilatació.  

         4.1.  Descriu les transformacions que experimenta un cos en guanyar o perdre 

energia, determinant la calor necessària perquè es produeixi una variació de 

temperatura donada i per a un canvi d’estat, representant gràficament les esmentades 

transformacions. 

  4.2.  Calcula l’energia transferida entre cossos a diferent temperatura i el valor 



 

 

 

 

 

de la temperatura final aplicant el concepte d’equilibri tèrmic. 

 4.3.   Relaciona la variació de la longitud d’un objecte amb la variació de la seva 

temperatura utilitzant el coeficient de dilatació lineal corresponent. 

 4.4.   Determina experimentalment calors específiques i calors latents de 

substàncies mitjançant un calorímetre, fent els càlculs necessaris a partir de les dades 

empíriques obtingudes. 

5.Valorar la rellevància històrica de les màquines tèrmiques com a desencadenants de 

la revolució industrial, així com la seva importància actual en la indústria i el transport.

  

       5.1. Explica o interpreta, mitjançant o a partir d’il·lustracions, el fonament del 

funcionament del motor d’explosió. 

       5.2. Fa un treball sobre la importància històrica del motor d’explosió i el presenta 

emprant les TIC. 

6.Comprendre la limitació que el fenomen de la degradació de l’energia suposa per a 

l’optimització dels processos d’obtenció d’energia útil a les màquines tèrmiques, i el 

repte tecnològic que suposa la millora del rendiment d’aquestes per a la investigació, 

la innovació i l’empresa.  

        6.1. Usa el concepte de degradació de l’energia per relacionar l’energia absorbida 

i el treball fet per una màquina tèrmica. 

       6.2. Empra simulacions virtuals interactives per determinar la degradació de 

l’energia en diferents màquines i exposa els resultats emprant les TIC. 

 


