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Aquesta assignatura es desenvolupa en un calendari de 2h/setmana, una 

d’elles desdoblada. 

 

Metodologia 

Ens basem en el constructivisme i ens centrem en el propi alumne com a 

director del seu aprenentatge. Així, emprarem el treball individual i en 

grup, a classe i a casa, projeccions, continguts web, activitats d’investigació, 

etc. Al llarg del curs. 

 

Els continguts, marcats per llei,  que es  treballen en aquest curs es 

presenten a continuació: 

 

1) LA MATÈRIA 

a) Propietats de la matèria. Propietats generals i específiques. 

b) Estats d’agregació. 

c) Model cinètic molecular. Canvis d’estat. 

d) Lleis dels gasos. 

e) Classificació dels sistemes materials. Dissolucions. Concentració. 

f) Mètodes de separació de mescles. 

 

2) ELS CANVIS 

a) La reacció química. Llei de conservació de la massa. 

b) Velocitat de reacció. 

c) Química societat i mediambient. 

 

3) MOVIMENT I FORCES 

a) Forces. Efectes: deformacions i canvis en el moviment. 

b) Velocitat mitja, instantània i acceleració. 

c) Forces de la natura: gravetat. Gravitació universal. 

d) Força elèctrica i magnètica. 

e) Projecte d’investigació. 

 

4) ENERGIA ELÉCTRICA 

a) Magnituds elèctriques. Llei d’Ohm. 

b) Màquines elèctriques. 

c) Circuits elèctrics. 

d) Producció d’energia elèctrica. 

 

 



Els Criteris d’avaluació són els generals del curs.  

 

Els criteris de qualificació són els següents: 

o El lliurament del pla de treball el mateix dia del control (o quan 

s’especifique) és obligatori per a aprovar l’assignatura. El no 

lliurament implica un insuficient en el pla de treball. 

o La qualificació de cada avaluació vindrà donada per la mitjana 

ponderada dels plans de treball desenvolupats. 

o La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions 

de les tres avaluacions 

o Cada pla de treball serà qualificat de la següent manera: 

50% Qualificació dels controls 

20% Seguiment del treball diari: realització d’activitats en 

classe i a casa, activitats completes, ordenades i netes, 

comunicació oral i escrita, etc. 

El retard en el lliurament serà valorat negativament. 

20% Actitud: participació, respecte, col·laboració, realització 

d’activitats voluntàries o d’ampliació, etc. 

10% Activitats específiques: recerca d’informació, lectures, 

comentaris d’audiovisuals, continguts web, etc. 

 

o L’alumnat NESE podrà ser qualificat seguint altres percentatges, 

d’acord a la seua adaptació curricular individual. 

 

 

NOTA: esta programación es únicamente orientativa y tanto los títulos como el orden 

de los Planes de Trabajo pueden cambiar durante el curso, si el transcurrir diario así 

lo exige. De cualquier manera, se desarrollarán los contenidos fundamentales de las 

Unidades Didácticas. 

 


