
 

 

ASSIGNATURA: FISICA I QUIMICA CURS: 2n ESO 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 
Avaluació inicial: Es farà una prova d’avaluació inicial que inclou els diferents blocs 

curriculars per determinar els coneixements previs dels alumnes. Amb els resultats 
d’aquestes proves es determinarà la necessitat d’adaptar els continguts que es treballin 
al llarg del curs.  

 
Avaluació contínua: 

 
La nota final de cada trimestre es calcularà de la següent forma:  

 

• Proves escrites:  70%  

• Deures, quaderns, actitud i participació: 30% 
 

Per avaluar les proves escrites, els treballs i la feina diària dels alumnes es tindran en 

compte els criteris de qualificació establerts al currículum: adquisició de les 
competències clau, dels objectius de la unitat  i dels continguts transversals. 
 

Recuperació d’avaluacions no superades: 
 

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 i serà realitzat la primera setmana en tornar de vacances. El resultat 
d’aquesta prova serà recuperat o no recuperat.  
 

 
Avaluació ordinària de juny 

 
Tots els alumnes hauran de fer l’examen final de juny. Aquest examen servirà als 

alumnes amb l’assignatura aprovada per pujar nota; servirà als alumnes que tinguin 

l’avaluació contínua suspesa per recuperar l’assignatura. 

 

La prova final inclourà una sèrie de preguntes teòriques aplicades i activitats pràctiques 
corresponents a l’avaluació que no s’hagi superat durant tot l’any. Cada alumne tindrà 

un examen adaptat a les seves necessitats.  
 

La qualificació final de la prova extraordinària es calcularà amb la nota de l’examen i es 
tindrà en compte la feina feta durant tot l’any per part de l’alumne. 
 

Els alumnes superaran l’assignatura si obtenen una qualificació de 5. 
 

Avaluacions extraordinàries. 
 
Els alumnes que no hagin superat l’assignatura a la convocatòria ordinària tenen 

l’oportunitat de recuperar-la a les convocatòries extraordinàries de setembre i febrer.  
 

Els alumnes hauran de realitzar unes proves escrites que inclouen preguntes  
corresponents al temari que s’hagi treballat al llarg del curs complet. També hauran de 
lliurar unes activitats complementàries indicades pel professor. La qualificació final de 

la prova extraordinària es calcularà a partir de la prova escrita (80%) i de les 



 

 

activitats complementàries (20%). Es podran presentar als exàmens extraordinaris 

tots els alumnes que tinguin assignatures pendents, ja sigui del curs actual o de 
cursos anteriors. 

  

Assistència mínima: si l’alumne no assisteix com a  mínim a un 80% de las sessions 
no podrà ser avaluat en avaluació continua i haurà de superar el curs amb la proba 

extraordinària de juny. 
 
Repetició d’ exàmens: segons la normativa entregada en el dossier inicial. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ PRIMER TRIMESTRE 

 

 

UNITAT 1. La matèria i la mesura 
 

- Reconèixer i identificar les característiques del mètode científic. 
- Conèixer els procediments científics per determinar magnituds. 
- Reconèixer els materials, i instruments bàsics presents al laboratori de física i en 

el de química; conèixer i respectar les normes de seguretat i d’eliminació de 
residus per a la protecció del medi ambient. 

- Interpretar la informació sobre temes científics de caràcter divulgatiu que apareix 
en publicacions i mitjans de comunicació. 

- Desenvolupar petits treballs d’investigació en els quals es posi en pràctica 

l’aplicació del mètode científic i l’ús de les TIC. 
- Reconèixer les propietats generals i característiques específiques de la matèria i 

relacionar-les amb la seva naturalesa i les seves aplicacions. 
 

UNITAT 2. Els estats de la matèria 

 
- Valorar la investigació científica i el seu impacte en la indústria i en el 

desenvolupament de la societat. 
- Reconèixer els materials, i instruments bàsics presents al laboratori de física i en 

el de química; conèixer i respectar les normes de seguretat i d’eliminació de 

residus per a la protecció del medi ambient. 
- Interpretar la informació sobre temes científics de caràcter divulgatiu que apareix 

en publicacions i mitjans de comunicació. 
- Desenvolupar petits treballs d’investigació en els quals es posi en pràctica 

l’aplicació del mètode científic i l’ús de les TIC. 
- Reconèixer les propietats generals i característiques específiques de la matèria i 

relacionar-les amb la seva naturalesa i les seves aplicacions. 

- Justificar les propietats dels diferents estats d’agregació de la matèria i els seus 
canvis d’estat, a través del model cineticomolecular. 

- Establir les relacions entre les variables de què depèn l’estat d’un gas a partir de 
representacions gràfiques i/o taules de dades. 

- Distingir els canvis físics dels químics mitjançant la realització d’experiències 

senzilles que posin de manifest si es formen substàncies noves o no. 
 

UNITAT 3. La diversitat de la matèria 
 

- Desenvolupar petits treballs d’investigació en els quals es posi en pràctica 

l’aplicació del mètode científic i l’ús de les TIC. 
- Reconèixer les propietats generals i característiques específiques de la matèria i 



 

 

relacionar-les amb la seva naturalesa i les seves aplicacions. 

- Justificar les propietats dels diferents estats d’agregació de la matèria i els seus 
canvis d’estat, a través del model cineticomolecular. 

- Identificar sistemes materials com a substàncies pures o mescles i valorar la 

importància i les aplicacions de mescles d’especial interès. 
- Proposar mètodes de separació dels components d’una mescla. 

 
• UNITAT 4. Les forces i les màquines 

 

- Conèixer els procediments científics per determinar magnituds. 
-  Interpretar la informació sobre temes científics de caràcter divulgatiu que 

apareix en publicacions i mitjans de comunicació. 
- Desenvolupar petits treballs d’investigació en els quals es posi en pràctica 

l’aplicació del mètode científic i l’ús de les TIC. 

- Reconèixer el paper de les forces com a causa dels canvis en l’estat de moviment 
i de les deformacions. 

- Valorar la utilitat de les màquines simples en la transformació d’un moviment en 
un altre de diferent, i la reducció de la força aplicada necessària. 

- Comprendre el paper que juga la fricció en la vida quotidiana.  

- Reconèixer les diferents forces que apareixen en la naturalesa i els diferents 
fenòmens associats a elles. 

 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ SEGON TRIMESTRE 

 
UNITAT 5. El moviment 
 

- Conèixer els procediments científics per determinar magnituds. 
- Reconèixer els materials, i instruments bàsics presents al laboratori de física i en 

el de química; conèixer i respectar les normes de seguretat i d’eliminació de 
residus per a la protecció del medi ambient. 

- Desenvolupar petits treballs d’investigació en els quals es posi en pràctica 

l’aplicació del mètode científic i l’ús de les TIC. 
- Reconèixer el paper de les forces com a causa dels canvis en l’estat de moviment 

i de les deformacions. 
- Establir la velocitat d’un cos com la relació entre l’espai recorregut i el temps 

invertit a recórrer-lo. 
- Diferenciar entre velocitat mitjana i instantània a partir de gràfics espai/temps i 

velocitat/temps, i deduir el valor de l’acceleració utilitzant aquestes darreres. 

- Valorar la utilitat de les màquines simples en la transformació d’un moviment en 
un altre de diferent, i la reducció de la força aplicada necessària. 

- Comprendre el paper que té el fregament en la vida quotidiana.  
- Reconèixer les diferents forces que apareixen en la naturalesa i els diferents 

fenòmens associats a elles. 

 
UNITAT 6. Forces i moviments a l’Univers 

 
- Interpretar la informació sobre temes científics de caràcter divulgatiu que apareix 

en publicacions i mitjans de comunicació. 

- Desenvolupar petits treballs d’investigació en els quals es posi en pràctica 



 

 

l’aplicació del mètode científic i l’ús de les TIC. 

- Reconèixer el paper de les forces com a causa dels canvis en l’estat de moviment 
i de les deformacions. 

- Considerar la força gravitatòria com la responsable del pes dels cossos, dels 

moviments orbitals i dels diferents nivells d’agrupació en l’Univers, i analitzar els 
factors de què depèn. 

- Identificar els diferents nivells d’agrupació entre cossos celestes, des dels cúmuls 
de galàxies als sistemes planetaris, i analitzar l’ordre de magnitud de les 
distàncies implicades. 

- Reconèixer les diferents forces que apareixen en la naturalesa i els diferents 
fenòmens associats a elles. 

 
UNITAT 7. L’energia 

 

- Desenvolupar petits treballs d’investigació en els quals es posi en pràctica 
l’aplicació del mètode científic i l’ús de les TIC. 

- Reconèixer les propietats generals i característiques específiques de la matèria i 
relacionar-les amb la seva naturalesa i les seves aplicacions. 

- Reconèixer que l’energia és la capacitat de produir transformacions o canvis. 

- Identificar els diferents tipus d’energia posats de manifest en fenòmens 
quotidians i en experiències senzilles duites a terme al laboratori. 

- Relacionar els conceptes d’energia, calor i temperatura en termes de la teoria 
cineticomolecular i descriure els mecanismes pels quals es transfereix l’energia 
tèrmica en diferents situacions quotidianes. 

- Valorar el paper de l’energia en les nostres vides, identificar-ne les diferents 
fonts, comparar el seu impacte mediambiental i reconèixer la importància de 

l’estalvi energètic per a un desenvolupament sostenible. 
- Conèixer i comparar les diferents fonts d’energia emprades en la vida diària en 

un context global que impliqui aspectes econòmics I mediambientals. 
- Valorar la importància de fer un consum responsable de les fonts energètiques. 
- Conèixer la forma en la qual es genera l’electricitat en els diferents tipus de 

centrals elèctriques, així com el seu transport als llocs de consum. 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ TERCER TRIMESTRE 

 
UNITAT 8. Temperatura i calor 

 
- Conèixer els procediments científics per determinar magnituds. 
- Reconèixer els materials, i instruments bàsics presents al laboratori de física i en 

el de química; conèixer i respectar les normes de seguretat i d’eliminació de 
residus per a la protecció del medi ambient. 

- Desenvolupar petits treballs d’investigació en els quals es posi en pràctica 
l’aplicació del mètode científic i l’ús de les TIC. 

- Reconèixer les propietats generals i característiques específiques de la matèria i 

relacionar-les amb la seva naturalesa i les seves aplicacions. 
- Justificar les propietats dels diferents estats d’agregació de la matèria i els seus 

canvis d’estat, a través del model cineticomolecular. 
- Establir les relacions entre les variables de què depèn l’estat d’un gas a partir de 

representacions gràfiques i/o taules de dades. 

- Identificar sistemes materials com a substàncies pures o mescles i valorar la 



 

 

importància i les aplicacions de mescles d’especial interès. 

- Distingir els canvis físics dels químics mitjançant la realització d’experiències 
senzilles que posin de manifest si es formen substàncies noves o no. 

- Reconèixer que l’energia és la capacitat de produir transformacions o canvis. 

- Relacionar els conceptes d’energia, calor i temperatura en termes de la teoria 
cineticomolecular i descriure els mecanismes pels quals es transfereix l’energia 

tèrmica en diferents situacions quotidianes. 
- Interpretar els efectes de l’energia tèrmica sobre els cossos en situacions 

quotidianes. 

- Valorar el paper de l’energia en les nostres vides, identificar-ne les diferents 
fonts, comparar el seu impacte mediambiental i reconèixer la importància de 

l’estalvi energètic per a un desenvolupament sostenible. 
 

UNITAT 9. Llum i so 

 
- Conèixer els procediments científics per determinar magnituds. 

- Desenvolupar petits treballs d’investigació en els quals es posi en pràctica 
l’aplicació del mètode científic i l’ús de les TIC. 

- Reconèixer les propietats generals i característiques específiques de la matèria i 

relacionar-les amb la seva naturalesa i les seves aplicacions. 
- Reconèixer que l’energia és la capacitat de produir transformacions o canvis. 

- Explicar què són la llum i el so, i quines són les principals característiques i la 
manera de propagar-se.  

- Explicar l’origen i el tipus de colors.  

- Descriure els fenòmens de reflexió i refracció. 
- Explicar per què es produeixen l’eco i la reverberació.  

- Descriure les aplicacions de la llum i el so a la vida quotidiana.  
- Establir la velocitat d’una ona com la relació entre el desplaçament i el temps 

emprat.  
 

 

 


