
FÍSICA I QUÍMICA 2n ESO curs 2022/23

Especificacions de l’assignatura:
Professorat: Natalia Frau Cañellas i Aina Villalonga Comas
Sessions lectives, totals previstes per curs: 3 sessions setmanals. Aproximadament 100 hores durant tot el curs.
Nuclis temàtics de continguts:

1r Trimestre BLOC DE QUÍMICA: 1.- Les ciències física i química i el mètode científic; 2.- La
composició de la matèria; 3.- Els estats de la matèria; 4.- La diversitat de la matèria
.

2n Trimestre BLOC DE FÍSICA: 5.- Les propietats de la matèria i la mesura; 6.- El
moviment; 7.- Les forces i les màquines.

3r Trimestre BLOC DE FÍSICA: 8.- L'energia; 9.- Temperatura i calor;

Desenvolupament dels temes
- Treball en petits grups per identificar: «Què sabem d’aquest tema?», «Què pensam que treballarem amb aquest tema» , «Què
volem aprendre?»... Col·loqui, posada en comú i determinació del guió.
- Els temes seran introduïts a través de vídeos, presentacions o altres materials després dels quals es realitzaran uns
qüestionaris.
- En petits grups o individualment  treballarem els diferents continguts del tema amb l’ajuda de pàgines web, presentacions ...  i a
través de la realització d’activitats, de pràctiques de laboratori, d’exàmens, tests, qüestionaris …

Criteris d’avaluació i qualificació
- Cada tasca realitzada representarà un determinat percentatge en la nota de cada avaluació
- Les tasques s’han de lliurar en la data establerta.
- Cada avaluació es considerarà aprovada quan la seva nota final sigui igual o superior a 5.
- Les avaluacions no aprovades s’hauran de recuperar durant el curs en la data establerta.

Tipus d'activitat Percentatge (competència clau) Nota mínima És recuperable?

Proves 60% (CMCT) 4 Sí. Quan la mitjana de

les proves és inferior a

la nota mínima

s’establirà una data i

una prova per recuperar

aquest apartat. (*)

Desenvolupament

diari (tasques breus,

quizizz, edpuzzle)

10% (CMCT) -- No. Es valorarà

l'evolució durant el

curs.

Tasques, projectes i

pràctiques

20% (10%CMCT; 5%CD; 5%CL) 4 Sí. Quan la mitjana de les
tasques és inferior a la
nota mínima s’establirà
una data per entregar les
pendents o refer les
incorrectes. (*)

Competències
actitudinals

10% (4%CAA; 4%IEE; 2%CSC) 4 No. Es valorarà

l'evolució positiva de

l'alumnat durant el curs.



(*) Si la nota de l'examen de recuperació és igual o superior a 5, la nova nota es calcularà fent la mitjana entre la
nota de l'examen de recuperació i de la nota anterior i la nota mínima serà de 5. Si la nota de l'examen de
recuperació és inferior a 5, no es recuperà. També s’aplicarà a la recuperació de projectes i, pràctiques ..

Totes les tasques s'han d'entregar dins les dates previstes a google-classroom al qual tothom tendrà accés. Si es dóna alguna situació
excepcional a causa de circumstàncies degudament justificades (malalties ...) es valorarà l'admissió d’aquestes  tasques.

La nota de la convocatòria de juny es calcularà fent la mitjana de les tres avaluacions. La nota mínima d´avaluació per a fer mitjana és
un 4 i només es farà mitjana si dues de les tres avaluacions estan aprovades. Per exemple, si les notes són 4(1a av), 5(2a av) i 6(3a av)
es farà mitjana (5) perquè dues de les tres avaluacions estan aprovades. Si les notes fossin 4(1 av), 4(2a av) i 7(3a av) no es farà mitjana
perquè únicament una de les tres avaluacions està aprovada i la nota serà de 4.

Per a superar l'assignatura, la mitjana ha de ser igual o superior a 5.


