
 

 

ASSIGNATURA: Física i Química  CURS: 3r ESO 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

Avaluació contínua: 

- Criteris de qualificació per trimestres:  

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

 

 Proves escrites:  80%  

 Actitud i participació: 10% 

 Deures, quaderns: 10% 

 

Per avaluar les proves escrites, els treballs i el treball diari 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 per que tinguin temps per a estudiar i preparar-

ho. 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 a pujar nota; servirà als alumnes que 

tinguin l’avaluació contínua suspesa per a 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 tendra 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.  

Seran 2: primers dies de setembre i febrer. 

Criteris d’avaluació que s’avaluaran:  

- probes escrites consistiran en contestar les preguntes  corresponents al temari 

del curs complet que hagin estat seleccionades pel professor amb anterioritat. 

Aquesta selecció serà comunicada a l’alumne amb antelació per la preparació de 

l’examen. 

- lliurament d’activitats complementàries 

La qualificació final de la prova extraordinària es calcularà a partir de la proba 

escrita (80%) i 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. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

Criteris i estàndards d’aprenentatge avaluables (marcats amb vermell els 

mínims) 

 

 

Unitat 1 La ciència i la mesura 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURRICULARS 

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE 

B1-1. Reconèixer i identificar les 
característiques del mètode 
científic. 

B1-1.1. Formula hipòtesis per explicar 
fenòmens quotidians emprant teories i models 
científics. 

B1-1.2. Registra observacions, dades i 
resultats de manera organitzada i rigorosa, i 
els comunica de forma oral i escrita utilitzant 
esquemes, gràfics, taules i expressions 
matemàtiques. 

B1-2. Valorar la investigació 
científica i el seu impacte en la 
indústria i en el desenvolupament 
de la societat. 

B1-2.1. Relaciona la investigació científica amb 
les aplicacions tecnològiques en la vida 
quotidiana. 

B1-3. Conèixer els procediments 
científics per determinar magnituds. 

B1-3.1. Estableix relacions entre magnituds i 
unitats emprant, preferentment, el sistema 
internacional d’unitats i la notació científica per 
expressar els resultats. 

B1-4. 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. 

B1-4.2. Identifica material i instruments bàsics 
de laboratori i sap com s’empren per dur a 
terme experiències respectant les normes de 
seguretat i identificant actituds i mesures 
d’actuació preventives. 

B1-5. Interpretar la informació 
sobre temes científics de caràcter 
divulgatiu que apareix en 
publicacions i mitjans de 
comunicació. 

B1-5.1. Selecciona, comprèn i interpreta 
informació rellevant en un text de divulgació 
científica i transmet les conclusions obtingudes 
utilitzant el llenguatge oral i escrit amb 
propietat. 

B1-6. Desenvolupar petits treballs B1-6.1. Elabora petits treballs d’investigació 



 

 

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

sobre algun tema objecte d’estudi aplicant el 
mètode científic, i emprant les TIC per cercar i 
seleccionar informació i presentar conclusions. 

B2-1. Reconèixer les propietats 
generals i característiques 
específiques de la matèria i 
relacionar-les amb la seva 
naturalesa i les seves aplicacions 

B2-1.1. Distingeix entre propietats generals i 
propietats característiques de la matèria, i 
utilitza aquestes darreres per a la 
caracterització de substàncies. 

B3-1. Distingir entre canvis físics i 
químics mitjançant la realització 
d’experiències senzilles que posin 
de manifest si es formen o no 
substàncies noves. 

B3-1.1. Distingeix entre canvis físics i químics 
en accions de la vida quotidiana en funció que 
hi hagi o no formació de noves substàncies. 

 

Unitat 2 Els gasos i les dissolucions 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURRICULARS 

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE 

B1-1. Reconèixer i identificar les 
característiques del mètode 
científic. 

B1-1.1. Formula hipòtesis per explicar 
fenòmens quotidians emprant teories i models 
científics. 

B1-1.2. Registra observacions, dades i resultats 
de manera organitzada i rigorosa, i els 
comunica de forma oral i escrita utilitzant 
esquemes, gràfics, taules i expressions 
matemàtiques. 

B1-2. Valorar la investigació 
científica i el seu impacte en la 
indústria i en el desenvolupament 
de la societat. 

B1-2.1. Relaciona la investigació científica amb 
les aplicacions tecnològiques en la vida 
quotidiana. 

B1-3. Conèixer els procediments 
científics per determinar 
magnituds. 

B1-3.1. Estableix relacions entre magnituds i 
unitats emprant, preferentment, el sistema 
internacional d’unitats i la notació científica per 
expressar els resultats. 

B1-4. 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. 

B1-4.2. Identifica material i instruments bàsics 
de laboratori i sap com s’empren per dur a 
terme experiències respectant les normes de 
seguretat i identificant actituds i mesures 
d’actuació preventives. 

B1-5. Interpretar la informació 
sobre temes científics de caràcter 
divulgatiu que apareix en 
publicacions i mitjans de 
comunicació. 

B1-5.1. Selecciona, comprèn i interpreta 
informació rellevant en un text de divulgació 
científica i transmet les conclusions obtingudes 
utilitzant el llenguatge oral i escrit amb 
propietat. 



 

 

B1-6. Desenvolupar petits treballs 
d’investigació en els quals es posi 
en pràctica l’aplicació del mètode 
científic i l’ús de les TIC. 

B1-6.1. Elabora petits treballs d’investigació 
sobre algun tema objecte d’estudi aplicant el 
mètode científic, i emprant les TIC per cercar i 
seleccionar informació i presentar conclusions. 

B2-1. Reconèixer les propietats 
generals i característiques 
específiques de la matèria i 
relacionar-les amb la seva 
naturalesa i les seves aplicacions 

B2-1.1. Distingeix entre propietats generals i 
propietats característiques de la matèria, i 
utilitza aquestes darreres per a la 
caracterització de substàncies. 

B2-1.2. Relaciona propietats dels materials del 
nostre entorn amb l’ús que se’n fa. 

B2.2. Justificar les propietats dels 
diferents estats d’agregació de la 
matèria i els seus canvis d’estat, a 
través del model 
cineticomolecular. 

B2-2.1. Justifica que una substància pot 
presentar-se en diferents estats d’agregació 
depenent de les condicions de pressió i 
temperatura en les quals es trobi.  

B2-2.2. Explica les propietats dels gasos, 
líquids i sòlids emprant el model 
cineticomolecular.  

B2.3. Establir les relacions entre 
les variables de què depèn l’estat 
d’un gas a partir de 
representacions gràfiques i/o 
taules de resultats obtenguts en 
experiències de laboratori o 
simulacions per ordinador.  

B2-3.1. Justifica el comportament dels gasos 
en situacions quotidianes relacionant-lo amb 
el model cineticomolecular.  

B2-3.2. Interpreta gràfics, taules de resultats 
i experiències que relacionen la pressió, el 
volum i la temperatura d’un gas emprant el 
model cineticomolecular i les lleis dels gasos.  

B2.4. Identificar sistemes 
materials com a substàncies pures 
o mescles i valorar la importància i 
les aplicacions de mescles 
d’especial interès.  

B2-4.2. Identifica el dissolvent i el solut en 
analitzar la composició de mescles homogènies 
d’especial interès.  

B2-4.3. Duu a terme experiències senzilles de 
preparació de dissolucions, descriu el 
procediment seguit i el material emprat, 
determina la concentració i l’expressa en grams 
per litre. 

 

Unitat 3 L’àtom 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURRICULARS 

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE 

B1-1. Reconèixer i identificar les 
característiques del mètode 
científic. 

B1-1.1. Formula hipòtesis per explicar 
fenòmens quotidians emprant teories i models 
científics. 

B1-1.2. Registra observacions, dades i 
resultats de manera organitzada i rigorosa, i 
els comunica de forma oral i escrita utilitzant 
esquemes, gràfics, taules i expressions 
matemàtiques. 

B1-2. Valorar la investigació 
científica i el seu impacte en la 
indústria i en el desenvolupament 

B1-2.1. Relaciona la investigació científica amb 
les aplicacions tecnològiques en la vida 



 

 

de la societat. quotidiana. 

B1-3. Conèixer els procediments 
científics per determinar 
magnituds. 

B1-3.1. Estableix relacions entre magnituds i 
unitats emprant, preferentment, el sistema 
internacional d’unitats i la notació científica per 
expressar els resultats. 

B1-4. 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. 

B1-4.2. Identifica material i instruments bàsics 
de laboratori i sap com s’empren per dur a 
terme experiències respectant les normes de 
seguretat i identificant actituds i mesures 
d’actuació preventives. 

B1-5. Interpretar la informació 
sobre temes científics de caràcter 
divulgatiu que apareix en 
publicacions i mitjans de 
comunicació. 

B1-5.1. Selecciona, comprèn i interpreta 
informació rellevant en un text de divulgació 
científica i transmet les conclusions obtengudes 
utilitzant el llenguatge oral i escrit amb 
propietat. 

B1-6. Desenvolupar petits treballs 
d’investigació en els quals es posi 
en pràctica l’aplicació del mètode 
científic i l’ús de les TIC. 

B1-6.1. Elabora petits treballs d’investigació 
sobre algun tema objecte d’estudi aplicant el 
mètode científic, i emprant les TIC per cercar i 
seleccionar informació i presentar conclusions. 

B2-1. Reconèixer les propietats 
generals i característiques 
específiques de la matèria i 
relacionar-les amb la seva 
naturalesa i les seves aplicacions 

B2-1.1. Distingeix entre propietats generals i 
propietats característiques de la matèria, i 
utilitza aquestes darreres per a la 
caracterització de substàncies. 

B2.6. Reconèixer que els models 
atòmics són instruments 
interpretatius de les diferents 
teories i la necessitat d’utilitzar-los 
per interpretar i comprendre 
l’estructura interna de la matèria. 

B2-6.1. Representa l’àtom, a partir del nombre 
atòmic i el nombre màssic, emprant el model 
planetari.  

B2-6.2. Descriu les característiques de les 
partícules subatòmiques bàsiques i la seva 
localització a l’àtom.  

B2-6.3. Relaciona la notació amb el nombre 
atòmic, el nombre màssic determinant el 
nombre de cada una dels tipus de partícules 
subatòmiques bàsiques. 

B2.7. Analitzar la utilitat científica 
i tecnològica dels isòtops 
radioactius.  

B2-7.1. Explica en què consisteix un isòtop i 
comenta aplicacions dels isòtops radioactius, la 
problemàtica dels residus originats i les 
solucions per gestionar-los.  

B2.8. Interpretar l’ordenació dels 
elements a la taula periòdica i 
reconèixer els més rellevants a 
partir dels seus símbols. 

B2-8.1. Justifica l’actual ordenació dels 
elements en grups i períodes a la taula 
periòdica.  

B2.11. Formular i anomenar 
composts binaris seguint les 
normes IUPAC. 

B2-11.1. Utilitza el llenguatge químic per 
anomenar i formular composts binaris seguint 
les normes IUPAC. 

 



 

 

SEGON TRIMESTRE 

Criteris i estàndards d’aprenentatge avaluables (marcats amb vermell els 

mínims) 

 

Unitat 4 Elements i compostos 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURRICULARS 

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE 

B1-1. Reconèixer i identificar les 
característiques del mètode 
científic. 

B1-1.2. Registra observacions, dades i 
resultats de manera organitzada i rigorosa, i 
els comunica de forma oral i escrita utilitzant 
esquemes, gràfics, taules i expressions 
matemàtiques. 

B1-2. Valorar la investigació 
científica i el seu impacte en la 
indústria i en el desenvolupament 
de la societat. 

B1-2.1. Relaciona la investigació científica amb 
les aplicacions tecnològiques en la vida 
quotidiana. 

B1-4. 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. 

B1-4.1. Reconeix i identifica els símbols més 
freqüents usats en l’etiquetatge de productes 
químics i instal·lacions, i n’interpreta el 
significat.  

B1-4.2. Identifica material i instruments bàsics 
de laboratori i sap com s’empren per dur a 
terme experiències respectant les normes de 
seguretat i identificant actituds i mesures 
d’actuació preventives. 

B1-5. Interpretar la informació 
sobre temes científics de caràcter 
divulgatiu que apareix en 
publicacions i mitjans de 
comunicació. 

B1-5.1. Selecciona, comprèn i interpreta 
informació rellevant en un text de divulgació 
científica i transmet les conclusions obtingudes 
utilitzant el llenguatge oral i escrit amb 
propietat. 

B1-6. Desenvolupar petits treballs 
d’investigació en els quals es posi 
en pràctica l’aplicació del mètode 
científic i l’ús de les TIC. 

B1-6.1. Elabora petits treballs d’investigació 
sobre algun tema objecte d’estudi aplicant el 
mètode científic, i emprant les TIC per cercar i 
seleccionar informació i presentar conclusions. 

B2-1. Reconèixer les propietats 
generals i característiques 
específiques de la matèria i 
relacionar-les amb la seva 
naturalesa i les seves aplicacions 

B2-1.1. Distingeix entre propietats generals i 
propietats característiques de la matèria, i 
utilitza aquestes darreres per a la 
caracterització de substàncies. 

B2-1.2. Relaciona propietats dels materials del 
nostre entorn amb l’ús que se’n fa.  

B2-2. Justificar les propietats dels 
diferents estats d’agregació de la 
matèria i els seus canvis d’estat, a 
través del model 
cineticomolecular.  

B2-2.2. Explica les propietats dels gasos, 
líquids i sòlids emprant el model 
cineticomolecular.  

B2-2.4. Dedueix a partir dels gràfics 
d’escalfament d’una substància els punts de 
fusió i d’ebullició, i la identifica fent servir les 



 

 

taules de dades necessàries. 

B2-6. Reconèixer que els models 
atòmics són instruments 
interpretatius de les diferents 
teories i la necessitat d’utilitzar-los 
per interpretar i comprendre 
l’estructura interna de la matèria.  

B2-6.1. Representa l’àtom, a partir del nombre 
atòmic i el nombre màssic, emprant el model 
planetari.  

B2-6.2. Descriu les característiques de les 
partícules subatòmiques bàsiques i la seva 
localització a l’àtom.  

B2-8. Interpretar l’ordenació dels 
elements a la taula periòdica i 
reconèixer els més rellevants a 
partir dels seus símbols.  

B2-8.1. Justifica l’actual ordenació dels 
elements en grups i períodes a la taula 
periòdica.  

B2-8.2. Relaciona les principals propietats de 
metalls, no metalls i gasos nobles amb la seva 
posició a la taula periòdica i amb la seva 
tendència a formar ions, prenent com a 
referència el gas noble més pròxim.  

B2-9. Conèixer com s’uneixen els 
àtoms per formar estructures més 
complexes i explicar les propietats 
de les agrupacions resultants.  

B2-9.2. Explica com alguns àtoms tendeixen a 
agrupar-se per formar molècules interpretant 
aquest fet en substàncies d’ús freqüent i 
calcula les seves masses moleculars.  

B2-10. Diferenciar entre àtoms i 
molècules, i entre elements i 
composts en substàncies d’ús 
freqüent i conegut.  

B2-10.1. Reconeix els àtoms i les molècules 
que componen substàncies d’ús freqüent, 
classificant-les en elements o composts, 
basant-se en la seva expressió química.  

B2-11. Formular i anomenar 
composts binaris seguint les 
normes IUPAC. 

B2-11.1. Utilitza el llenguatge químic per 
anomenar i formular composts binaris seguint 
les normes IUPAC. 

 

Unitat 5 La reacció química 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURRICULARS 

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE 

B1-1. Reconèixer i identificar les 
característiques del mètode 
científic. 

B1-1.1. Formula hipòtesis per explicar 
fenòmens quotidians emprant teories i models 
científics. 

B1-1.2. Registra observacions, dades i 
resultats de manera organitzada i rigorosa, i 
els comunica de forma oral i escrita utilitzant 
esquemes, gràfics, taules i expressions 
matemàtiques. 

B1-2. Valorar la investigació 
científica i el seu impacte en la 
indústria i en el desenvolupament 
de la societat. 

B1-2.1. Relaciona la investigació científica amb 
les aplicacions tecnològiques en la vida 
quotidiana. 

B1-3. Conèixer els procediments 
científics per determinar 
magnituds. 

B1-3.1. Estableix relacions entre magnituds i 
unitats emprant, preferentment, el sistema 
internacional d’unitats i la notació científica per 



 

 

expressar els resultats. 

B1-4. 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. 

B1-4.2. Identifica material i instruments bàsics 
de laboratori i sap com s’empren per dur a 
terme experiències respectant les normes de 
seguretat i identificant actituds i mesures 
d’actuació preventives. 

B1-5. Interpretar la informació 
sobre temes científics de caràcter 
divulgatiu que apareix en 
publicacions i mitjans de 
comunicació. 

B1-5.1. Selecciona, comprèn i interpreta 
informació rellevant en un text de divulgació 
científica i transmet les conclusions obtingudes 
utilitzant el llenguatge oral i escrit amb 
propietat. 

B1-6. Desenvolupar petits treballs 
d’investigació en els quals es posi 
en pràctica l’aplicació del mètode 
científic i l’ús de les TIC. 

B1-6.1. Elabora petits treballs d’investigació 
sobre algun tema objecte d’estudi aplicant el 
mètode científic, i emprant les TIC per cercar i 
seleccionar informació i presentar conclusions. 

B1-6.1. Elabora petits treballs d’investigació 
sobre algun tema objecte d’estudi aplicant el 
mètode científic, i emprant les TIC per cercar i 
seleccionar informació i presentar conclusions.  

B2-1. Reconèixer les propietats 
generals i característiques 
específiques de la matèria i 
relacionar-les amb la seva 
naturalesa i les seves aplicacions 

B2-1.1. Distingeix entre propietats generals i 
propietats característiques de la matèria, i 
utilitza aquestes darreres per a la 
caracterització de substàncies. 

B2-1.2. Relaciona propietats dels materials del 
nostre entorn amb l’ús que se’n fa.  

B2.11. Formular i anomenar 
composts binaris seguint les 
normes IUPAC. 

B2-11.1. Utilitza el llenguatge químic per 
anomenar i formular composts binaris seguint 
les normes IUPAC. 

B3-1. Distingir entre canvis físics i 
químics mitjançant la realització 
d’experiències senzilles que posin 
de manifest si es formen o no 
substàncies noves. 

B3-1.1. Distingeix entre canvis físics i químics 
en accions de la vida quotidiana en funció que 
hi hagi o no formació de noves substàncies. 

B3-1.2. Descriu el procediment de realització 
d’experiments senzills en els quals es posi de 
manifest la formació de noves substàncies i 
reconeix que es tracta de canvis químics.  

B3.2. Caracteritzar les reaccions 
químiques com a transformacions 
d’unes substàncies en d’altres.  

B3-2.1. Identifica quins són els reactius i els 
productes de reaccions químiques senzilles 
interpretant la representació esquemàtica 
d’una reacció química.  

B3.3. Descriure a nivell molecular 
el procés pel qual els reactius es 
transformen en productes en 
termes de la teoria de col·lisions.  

B3-3.1. Representa i interpreta una reacció 
química a partir de la teoria atòmica i 
molecular i la teoria de col·lisions.  

B3.4. Deduir la llei de conservació 
de la massa i reconèixer reactius i 
productes a través d’experiències 

B3-4.1. Reconeix quins són els reactius i els 
productes a partir de la representació de 
reaccions químiques senzilles, i comprova 



 

 

senzilles al laboratori i/o de 
simulacions per ordinador.  

experimentalment que es compleix la llei de 
conservació de la massa.  

B3.6. Reconèixer la importància 
de la química en l’obtenció de 
noves substàncies i la seva 
importància en la millora de la 
qualitat de vida de les persones.  

B3-6.1. Classifica alguns productes d’ús 
quotidià en funció de la seva procedència 
natural o sintètica.  

B3-6.2. Identifica i associa productes 
procedents de la indústria química amb la seva 
contribució a la millora de la qualitat de vida de 
les persones. 

B3.7. Valorar la importància de la 
indústria química en la societat i la 
seva influència en el medi 
ambient. 

B3-7.1. Descriu l’impacte mediambiental del 
diòxid de carboni, els òxids de sofre, els òxids 
de nitrogen i els CFC i altres gasos d’efecte 
hivernacle relacionant-lo amb els problemes 
mediambientals d’àmbit global. 

B3-7.2. Proposa mesures i actituds, a nivell 
individual i col·lectiu, per mitigar els problemes 
mediambientals d’importància global.  

B3-7.3. Defensa raonadament la influència que 
el desenvolupament de la indústria química ha 
tingut en el progrés de la societat, a partir de 
fonts científiques de diferent procedència. 

 

Unitat 6 Forces elèctriques i magnètiques 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURRICULARS 

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE 

B1-1. Reconèixer i identificar les 
característiques del mètode 
científic. 

B1-1.1. Formula hipòtesis per explicar 
fenòmens quotidians emprant teories i models 
científics. 

B1-1.2. Registra observacions, dades i 
resultats de manera organitzada i rigorosa, i 
els comunica de forma oral i escrita utilitzant 
esquemes, gràfics, taules i expressions 
matemàtiques. 

B1-2. Valorar la investigació 
científica i el seu impacte en la 
indústria i en el desenvolupament 
de la societat. 

B1-2.1. Relaciona la investigació científica amb 
les aplicacions tecnològiques en la vida 
quotidiana. 

B1-3. Conèixer els procediments 
científics per determinar 
magnituds. 

B1-3.1. Estableix relacions entre magnituds i 
unitats emprant, preferentment, el sistema 
internacional d’unitats i la notació científica per 
expressar els resultats. 

B1-5. Interpretar la informació 
sobre temes científics de caràcter 
divulgatiu que apareix en 
publicacions i mitjans de 
comunicació. 

B1-5.1. Selecciona, comprèn i interpreta 
informació rellevant en un text de divulgació 
científica i transmet les conclusions obtingudes 
utilitzant el llenguatge oral i escrit amb 
propietat. 

B1-6. Desenvolupar petits treballs B1-6.1. Elabora petits treballs d’investigació 



 

 

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

sobre algun tema objecte d’estudi aplicant el 
mètode científic, i emprant les TIC per cercar i 
seleccionar informació i presentar conclusions. 

B1-6.1. Elabora petits treballs d’investigació 
sobre algun tema objecte d’estudi aplicant el 
mètode científic, i emprant les TIC per cercar i 
seleccionar informació i presentar conclusions.  

B4.5. Comprendre el paper que 
juga la fricció en la vida 
quotidiana.  

B4-5.1. Analitza els efectes de les forces de 
fricció i la seva influència en el moviment dels 
éssers vius i els vehicles.  

B4.6. 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.  

B4-6.3. Reconeix que la força de gravetat 
manté als planetes girant al voltant del Sol, i a 
la Lluna al voltant del nostre planeta, justificant 
el motiu pel qual aquesta atracció no porta a la 
col·lisió dels dos cossos.  

B4.8. Conèixer els tipus de 
càrregues elèctriques, el seu paper 
a la constitució de la matèria i les 
característiques de les forces que 
es manifesten entre elles.  

B4-8.1. Explica la relació existent entre les 
càrregues elèctriques i la constitució de la 
matèria i associa la càrrega elèctrica dels 
cossos amb un excés o defecte d’electrons.  

B4-8.2. Relaciona qualitativament la força 
elèctrica que existeix entre dos cossos amb la 
seva càrrega i la distància que els separa, i 
estableix analogies i diferències entre les forces 
gravitatòria i elèctrica. 

B4.9. Interpretar fenòmens 
elèctrics mitjançant el model de 
càrrega elèctrica i valorar la 
importància de l’electricitat en la 
vida quotidiana.  

B4-9.1. Justifica raonadament situacions 
quotidianes en les quals es posin de manifest 
fenòmens relacionats amb l’electricitat estàtica.  

B4.10. Justificar qualitativament 
fenòmens magnètics i valorar la 
contribució del magnetisme en el 
desenvolupament tecnològic.  

B4-10.1. Reconeix fenòmens magnètics 
identificant l’imant com a font natural del 
magnetisme i descriu la seva acció sobre 
diferents tipus de substàncies magnètiques  

B4-10.2. Construeix, i descriu el procediment 
seguit, una brúixola elemental per localitzar el 
nord utilitzant el camp magnètic terrestre. 

B4.11. Comparar els diferents 
tipus d’imants, analitzar el seu 
comportament i deduir mitjançant 
experiències les característiques 
de les forces magnètiques posades 
de manifest, així com la seva 
relació amb el corrent elèctric.  

B4-11.1. Comprova i estableix la relació entre 
el pas de corrent elèctric i el magnetisme, 
construint un electroimant.  

B4.12. Reconèixer les diferents 
forces que apareixen en la 
naturalesa i els diferents fenòmens 
associats a elles.  

B4-12.1. Fa un informe emprant les TIC a 
partir d’observacions o recerca guiada 
d’informació que relacioni les diferents forces 
que apareixen en la naturalesa i els diferents 



 

 

fenòmens associats. 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ TERCER TRIMESTRE 

Criteris i estàndards d’aprenentatge avaluables (marcats amb vermell els 

mínims) 

 

Unitat 7 Electricitat i electrònica 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURRICULARS 

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE 

B1-1. Reconèixer i identificar les 
característiques del mètode 
científic. 

B1-1.1. Formula hipòtesis per explicar 
fenòmens quotidians emprant teories i models 
científics. 

B1-1.2. Registra observacions, dades i 
resultats de manera organitzada i rigorosa, i 
els comunica de forma oral i escrita utilitzant 
esquemes, gràfics, taules i expressions 
matemàtiques. 

B1-2. Valorar la investigació 
científica i el seu impacte en la 
indústria i en el desenvolupament 
de la societat. 

B1-2.1. Relaciona la investigació científica amb 
les aplicacions tecnològiques en la vida 
quotidiana. 

B1-3. Conèixer els procediments 
científics per determinar 
magnituds. 

B1-3.1. Estableix relacions entre magnituds i 
unitats emprant, preferentment, el sistema 
internacional d’unitats i la notació científica per 
expressar els resultats. 

B1-4. 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. 

B1-4.2. Identifica material i instruments bàsics 
de laboratori i sap com s’empren per dur a 
terme experiències respectant les normes de 
seguretat i identificant actituds i mesures 
d’actuació preventives. 

B1-5. Interpretar la informació 
sobre temes científics de caràcter 
divulgatiu que apareix en 
publicacions i mitjans de 
comunicació. 

B1-5.1. Selecciona, comprèn i interpreta 
informació rellevant en un text de divulgació 
científica i transmet les conclusions obtingudes 
utilitzant el llenguatge oral i escrit amb 
propietat. 

B1-6. Desenvolupar petits treballs 
d’investigació en els quals es posi 
en pràctica l’aplicació del mètode 
científic i l’ús de les TIC. 

B1-6.1. Elabora petits treballs d’investigació 
sobre algun tema objecte d’estudi aplicant el 
mètode científic, i emprant les TIC per cercar i 
seleccionar informació i presentar conclusions. 

B1-6.1. Elabora petits treballs d’investigació 
sobre algun tema objecte d’estudi aplicant el 
mètode científic, i emprant les TIC per cercar i 
seleccionar informació i presentar conclusions.  

B5.1. Reconèixer que l’energia és B5-1.2. Reconeix i defineix l’energia com una 



 

 

la capacitat de produir 
transformacions o canvis.  

magnitud expressant-la en la unitat 
corresponent en el sistema internacional.  

B5.7. Valorar la importància de fer 
un consum responsable de les 
fonts energètiques.  

B5-7.1. Interpreta dades comparatives sobre 
l’evolució del consum d’energia mundial 
proposant mesures que poden contribuir a 
l’estalvi individual i col·lectiu.  

B5.8. Explicar el fenomen físic del 
corrent elèctric i interpretar el 
significat de les magnituds 
intensitat de corrent, diferència de 
potencial i resistència, així com les 
relacions entre elles.  

B5-8.2. Comprèn el significat de les magnituds 
elèctriques intensitat de corrent, diferència de 
potencial i resistència, i les relaciona entre si 
utilitzant la llei d’Ohm.  

B5-8.3. Distingeix entre conductors i aïllants 
reconeixent els principals materials usats com 
tals. 

B5. 9. Comprovar els efectes de 
l’electricitat i les relacions entre 
les magnituds elèctriques 
mitjançant el disseny i construcció 
de circuits elèctrics i electrònics 
senzills, al laboratori o mitjançant 
aplicacions virtuals interactives.  

B5-9.1. Descriu el fonament d’una màquina 
elèctrica, en la qual l’electricitat es transforma 
en moviment, llum, so, calor, etc., mitjançant 
exemples de la vida quotidiana, identificant els 
seus elements principals.  

B5-9.2. Construeix circuits elèctrics amb 
diferents tipus de connexions entre els seus 
elements, deduint de forma experimental les 
conseqüències de la connexió de generadors i 
receptors en sèrie o en paral·lel.  

B5-.3. 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.  

B5-9.4. Fa servir aplicacions virtuals 
interactives per simular circuits i mesurar les 
magnituds elèctriques. 

B5.10. Valorar la importància dels 
circuits elèctrics i electrònics a les 
instal·lacions elèctriques i 
instruments d’ús quotidià, 
descriure la seva funció bàsica i 
identificar els seus diferents 
components.  

B5-10.1. Associa els elements principals que 
formen la instal·lació elèctrica típica d’un 
habitatge amb els components bàsics d’un 
circuit elèctric.  

 

Unitat 8 Les centrals elèctriques 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURRICULARS 

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE 

B1-1. Reconèixer i identificar les 
característiques del mètode 
científic. 

B1-1.1. Formula hipòtesis per explicar 
fenòmens quotidians emprant teories i models 
científics. 

B1-1.2. Registra observacions, dades i 
resultats de manera organitzada i rigorosa, i 



 

 

els comunica de forma oral i escrita utilitzant 
esquemes, gràfics, taules i expressions 
matemàtiques. 

B1-2. Valorar la investigació 
científica i el seu impacte en la 
indústria i en el desenvolupament 
de la societat. 

B1-2.1. Relaciona la investigació científica amb 
les aplicacions tecnològiques en la vida 
quotidiana. 

B1-3. Conèixer els procediments 
científics per determinar 
magnituds. 

B1-3.1. Estableix relacions entre magnituds i 
unitats emprant, preferentment, el sistema 
internacional d’unitats i la notació científica per 
expressar els resultats. 

B1-4. 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. 

B1-4.2. Identifica material i instruments bàsics 
de laboratori i sap com s’empren per dur a 
terme experiències respectant les normes de 
seguretat i identificant actituds i mesures 
d’actuació preventives. 

B1-5. Interpretar la informació 
sobre temes científics de caràcter 
divulgatiu que apareix en 
publicacions i mitjans de 
comunicació. 

B1-5.1. Selecciona, comprèn i interpreta 
informació rellevant en un text de divulgació 
científica i transmet les conclusions obtingudes 
utilitzant el llenguatge oral i escrit amb 
propietat. 

B1-6. Desenvolupar petits treballs 
d’investigació en els quals es posi 
en pràctica l’aplicació del mètode 
científic i l’ús de les TIC. 

B1-6.1. Elabora petits treballs d’investigació 
sobre algun tema objecte d’estudi aplicant el 
mètode científic, i emprant les TIC per cercar i 
seleccionar informació i presentar conclusions. 

B4.11. Comparar els diferents 
tipus d’imants, analitzar el seu 
comportament i deduir mitjançant 
experiències les característiques 
de les forces magnètiques posades 
de manifest, així com la seva 
relació amb el corrent elèctric.  

B4-11.1. Comprova i estableix la relació entre 
el pas de corrent elèctric i el magnetisme, 
construint un electroimant.  

B4.12. Reconèixer les diferents 
forces que apareixen en la 
naturalesa i els diferents fenòmens 
associats a elles.  

B4-12.1. Fa un informe emprant les TIC a 
partir d’observacions o recerca guiada 
d’informació que relacioni les diferents forces 
que apareixen en la naturalesa i els diferents 
fenòmens associats. 

B5.2. Identificar els diferents tipus 
d’energia posats de manifest en 
fenòmens quotidians i en 
experiències senzilles duites a 
terme al laboratori.  

B5-2.1. Relaciona el concepte d’energia amb la 
capacitat de produir canvis i identifica els 
diferents tipus d’energia que es posen de 
manifest en situacions quotidianes explicant les 
transformacions d’unes formes a d’altres.  

B5.5. 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 

B5-5.1. Reconeix, descriu i compara les fonts 
renovables i no renovables d’energia, analitzant 
amb sentit crític el seu impacte mediambiental.  



 

 

 

 

desenvolupament sostenible.  

B5.6. Conèixer i comparar les 
diferents fonts d’energia emprades 
en la vida diària en un context 
global que impliqui aspectes 
econòmics i mediambientals.  

B5-6.1. Compara les principals fonts d’energia 
de consum humà, a partir de la distribució 
geogràfica dels seus recursos i els efectes 
mediambientals.  

B5-6.2. Analitza la predominança de les fonts 
d’energia convencionals davant les 
alternatives, argumentant els motius pels quals 
aquestes darreres encara no estan prou 
explotades. 

B5.7. Valorar la importància de fer 
un consum responsable de les 
fonts energètiques.  

B5-7.1. Interpreta dades comparatives sobre 
l’evolució del consum d’energia mundial 
proposant mesures que poden contribuir a 
l’estalvi individual i col·lectiu.  

B5.10. Valorar la importància dels 
circuits elèctrics i electrònics a les 
instal·lacions elèctriques i 
instruments d’ús quotidià, 
descriure la seva funció bàsica i 
identificar els seus diferents 
components.  

B5-10.1. Associa els elements principals que 
formen la instal·lació elèctrica típica d’un 
habitatge amb els components bàsics d’un 
circuit elèctric.  

 


