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Matèria: Química Nivell: 2n Batxillerat Trimestre:1r, 2n i 3r Trimestre 

Departament: Científicoexperimental Observacions: 

OBJECTIUS 

 

La matèria de química del batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les capacitats següents: 

1. Comprendre els conceptes, lleis, teories i models més importants de la química, així com les estratègies que s’utilitzen en la 

seva elaboració i contrastació experimental. 

2. Comprendre la importància de la química per abordar nombroses situacions quotidianes, i per aportar solucions a problemes 

com l’obtenció d’aliments, de materials, de medicaments i d’energia amb el mínim impacte en el medi ambient. 

3. Utilitzar, amb autonomia creixent, estratègies investigatives pròpies de les ciències (plantejament de problemes, formulació 

d’hipòtesis, cerca d’informació, elaboració d’estratègies de resolució de problemes, disseny d’experiments, anàlisi i comunicació 

de resultats, etc.), per a la construcció de models químics coherents, amb capacitat explicativa i predictiva dels fenòmens que 

s’estudien. 

4. Reconèixer el caràcter temptatiu i creatiu del treball científic, en particular en la fase d’elaboració d’hipòtesis i construcció de 

models, analitzant i comparant hipòtesis i teories contraposades amb la finalitat de desenvolupar un pensament crític, així com 

valorar les aportacions que els grans debats científics han implicat per al desenvolupament de la química. 

5. Familiaritzar-se amb la terminologia fisicoquímica actual per poder utilitzar-la de manera habitual en expressar-se i comunicar-

se en l’àmbit científic, i conèixer la diferència de significat de molts termes que s’usen en l’experiència diària amb un significat 

diferent. 

6. Familiaritzar-se amb l’ús de l’instrumental bàsic de química, així com conèixer algunes tècniques específiques, tenint en compte 

les normes de seguretat per a l’ús dels productes químics i el maneig del material i de les instal·lacions. 

7. Planificar i realitzar treballs investigatius que impliquin el disseny d’experiments i l’ús d’equips informàtics per contrastar 

hipòtesis o resoldre problemes teòrics i pràctics plantejats en el desenvolupament dels continguts d’aquesta matèria. 

8. Obtenir i analitzar la informació química disponible a Internet per tal de fer recerques sobre temes químics d’interès, i saber 

utilitzar el llenguatge i les noves tecnologies de la informació i la comunicació per poder analitzar, comunicar i debatre els temes 

investigats. 

9. Adquirir una visió global del desenvolupament teòric i pràctic de la química i del paper que pot tenir en la societat actual per 

contribuir a la consecució d’un futur sostenible, a través de la conservació, protecció i millora del medi natural i social, i conèixer 
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alguns dels reptes actuals a què s’enfronta la investigació química. 

10. Reconèixer la dimensió cultural de la química per a la formació integral de les persones, així com les seves repercussions en 

la societat i en el medi ambient, i prendre consciència de la importància d’impulsar desenvolupaments científics que responguin a 

les necessitats humanes i contribueixin a fer front als greus problemes de la humanitat. 

11. Participar amb criteris fonamentats, com a ciutadans i, si escau, com a futurs científics, en la necessària presa de decisions al 

voltant de problemes locals i globals a què s’enfronta la humanitat en els quals la química pugui fer alguna aportació. 

 

 

CONTINGUTS 
 

Primer Trimestre 

0. Repàs de primer curs. 

- El llenguatge de la química. Formulació orgànica i inorgànica. Ajust de reaccions i càlculs estequiomètics. Reactiu limitant. 

Expressió de concentracions químiques. Preparació de dissolucions diluïdes a partir de concentrades. Determinació de 

fórmules empíriques i moleculars. Determinació de composició en % massa i % volum d’una mescla de gasos. 

1. La radiació, els àtoms i les molècules. Equilibri de fases. 

- Descripció de la interacció de les radiacions electromagnètiques amb algunes de les molècules de l’atmosfera. Relació 

entre l’absorció de radiació IR i l’efecte hivernacle i entre l’absorció de radiació UV i la concentració de l’ozó a l’estratosfera. 

- Caracterització del model ondulatori de l’àtom i de la quantificació de l’energia. Concepte d’orbital. Predicció de les 

configuracions electròniques. Explicació de la periodicitat d’algunes propietats dels àtoms (volum atòmic, energia 

d’ionització, electronegativitat) en funció de la seva estructura electrònica. 

- Descripció d’alguns dels mètodes actuals emprats per l’anàlisi de substàncies: espectroscòpia IR i ressonància magnètica 

nuclear. Fonament de l’espectroscòpia de masses. 

- Relació entre la temperatura i l’energia cinètica mitjana de les molècules d’un gas.  Interpretació de les velocitats de difusió 

dels gasos a partir de la seva massa molecular. Elaboració del model de gas real per explicar les desviacions respecte del 

comportament ideal. Caracterització del procés de liquació d’un gas.  

- Representació de l’equilibri de fases d’una substància en un diagrama de fases: l’exemple de l’aigua i del diòxid de carboni. 
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Interpretació de l’augment ebulloscòpic i del descens crioscòpic per comparació del diagrama de fases d’una dissolució 

amb el del dissolvent pur. 

2. Els canvis d’energia en les reaccions químiques 

- Valoració de la importància de l’aspecte energètic de les reaccions químiques, en particular, de les reaccions de combustió 

de compostos orgànics. 

- Elaboració del concepte d’energia interna d’una substància a escala microscòpica. Definició d’entalpia d’una substància. 

Determinació experimental de la calor d’una reacció i interpretació com a variació d’energia interna o d’entalpia. Relació 

entre l’energia i l’entalpia d’una reacció. 

- Establiment de la llei de Hess. Visualització de l’entalpia d’una reacció mitjançant un diagrama d’entalpies i càlcul a partir de 

les entalpies de formació dels compostos que hi intervenen. 

- Elaboració del concepte d’entalpia d’enllaç. Consideració dels factors dels quals depèn la fortalesa de l’enllaç: longitud, 

polaritat i caràcter simple, doble o triple de l’enllaç. Predicció qualitativa del caràcter exotèrmic o endotèrmic d’una reacció i 

estimació quantitativa de l’entalpia d’una reacció a partir de les entalpies d’enllaç. 

- Elaboració del concepte d’entalpia reticular en relació amb el model electrostàtic de sòlid iònic. Determinació de l’entalpia 

reticular d’un compost iònic binari a partir de les entalpies de formació, d’atomització i d’ionització dels seus elements. 

3. L’espontaneïtat i velocitat de les reaccions químiques 

- Caracterització del concepte d’espontaneïtat d’una reacció química. Construcció del concepte d’entropia d’una substància. 

Establiment de la variació d’entropia de l’Univers com a criteri de l’espontaneïtat d’un procés i elaboració del concepte 

d’entalpia lliure d’una reacció per decidir l’espontaneïtat de reaccions químiques que tenen lloc a pressió i temperatura 

constant. 

- Relació entre l’entalpia lliure d’una reacció i el màxim treball útil que es pot obtenir d’aquesta reacció. Càlcul de l’entalpia 

lliure estàndard d’una reacció a partir dels valors de l’entalpia i de l’entropia estàndards de la reacció, i a partir d’entalpies 

lliures estàndard de formació. Relació entre l’entropia o l’entalpia lliure i les reaccions metabòliques en els organismes vius. 

 

Segon Trimestre 

- Caracterització qualitativa i quantitativa del concepte de velocitat de reacció. Investigació experimental de la cinètica d’una 

reacció química, mitjançant un sistema de captació de dades. Identificació dels diferents passos elementals que 

constitueixen el mecanisme d’una reacció. Interpretació molecular qualitativa de la velocitat d’una reacció elemental 
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mitjançant el model de col·lisions i el model de l’estat de transició. 

- Aplicació del concepte de catàlisi i de reacció en cadena per comprendre processos com els catalitzadors de triple via dels 

vehicles, la catàlisi enzimàtica i l’acció dels CFC sobre la capa d’ozó. Recerca bibliogràfica d’un procés on intervingui la 

catàlisi. 

4. Equilibri químic 

- Caracterització de l’equilibri químic. Diferenciació entre equilibris homogenis i heterogenis. Expressió de la constant Kc i Kp 

en equilibris químics significatius com la reacció de formació de l’amoníac, la reacció de descomposició del carbonat de 

calci i una reacció d’esterificació. Establiment de la relació entre Kc i Kp. 

- Utilització de la comparació entre el quocient de reacció, Qc o Qp, i la constant d’equilibri per predir el sentit d’una reacció. 

Càlcul de les concentracions en l’equilibri a partir de la constant d’equilibri i les concentracions inicials. 

- Deducció dels factors que influeixen en l’equilibri: concentració, pressió i temperatura, a partir de l’expressió de la constant 

d’equilibri d’una reacció i predicció i observació experimental del sentit del desplaçament d’un equilibri quan es varia algun 

d’aquests factors. 

5. Els equilibris químics iònics 

- Interpretació de l’entalpia de dissolució d’un compost iònic a partir de l’entalpia reticular i l’entalpia d’hidratació dels ions. 

Observació experimental i caracterització dels equilibris de solubilitat de compostos iònics poc solubles. Relació entre la 

solubilitat d’un compost iònic poc soluble i la constant del producte de solubilitat, Kps. Predicció de la formació d’un 

precipitat en barrejar dues solucions iòniques a partir de la comparació entre Qps i Kps. 

- Observació experimental i interpretació qualitativa de la redissolució d’un precipitat mitjançant reaccions àcid-base i de 

formació de complexos. Valoració de la importància dels complexos en la indústria i en molècules d’importància biològica, 

com l’hemoglobina i la clorofil·la. 

 

Tercer Trimestre 

- Revisió de les propietats i estructura dels àcids i les bases. Modelització de les reaccions àcid-base segons la teoria de 

Brönsted-Lowry. Establiment de l’equilibri iònic d’autoionització de l’aigua. Comparació de la força relativa d’àcids i bases 

mitjançant les constants d’acidesa i de basicitat. Investigació de la variació del pH en diluir un àcid fort i un àcid feble. 

Predicció qualitativa i càlcul del pH en solucions d’àcids, bases i sals. Valoració de la importància del pH del sòl en 

agricultura. 
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- Observació dels canvis de color de diferents indicadors àcid-base i interpretació teòrica. Interpretació de la corba de 

valoració d’un àcid i d’una base forta i obtenció mitjançant un equip de captació de dades o d’un programari de simulació. 

Diferenciació entre punt final i punt d’equivalència d’una valoració.  

- Observació de la capacitat reguladora del pH de certes solucions. Concepte qualitatiu de solució reguladora del pH. 

Investigació experimental de la capacitat reguladora del pH de l’aigua mineral carbònica. Valoració de la importància de la 

solució reguladora CO2/HCO3
-/CO3

2- en sistemes com la sang i els oceans. 

6. Les piles i cel·les electrolítiques 

- Caracterització de la fotosíntesi i del catabolisme cel·lular com a processos redox. Caracterització de les semireaccions que 

tenen lloc en una pila electroquímica. Determinació experimental de la força electromotriu (FEM) d’una pila. Predicció de 

l’espontaneïtat d’una reacció redox en solució aquosa per mitjà del càlcul de la FEM estàndard a partir dels potencials 

estàndard d’elèctrode. Relació entre FEM i entalpia lliure d’una reacció. 

- Caracterització de la composició de l’acer i del seu procés de fabricació. Valoració i comprensió del procés de corrosió dels 

metalls. Investigació experimental de mètodes per evitar la corrosió dels metalls. 

- Realització experimental d’una electròlisi. Caracterització dels processos electroquímics que tenen lloc en l’electròlisi de 

l’aigua. Descripció d’algunes aplicacions de l’electròlisi: recobriments electrolítics i refinació electrolítica. Descripció del 

procés industrial d’obtenció de clor i lleixiu a partir de l’electròlisi de la salmorra. Descripció del funcionament de les piles de 

combustible. Valoració de la importància de l’hidrogen com a font d’energia en substitució dels combustibles fòssils. 
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

 

Les competències específiques de la química són, essencialment: la indagació i experimentació en el camp de la química, en la 

comprensió de la naturalesa de la ciència i de la química en particular, i en la comprensió i capacitat d’actuar sobre el món 

fisicoquímic. 

La indagació i experimentació en el camp de la química implica la capacitat de fer-se preguntes i portar a terme investigacions per 

obtenir la resposta, tot adquirint les habilitats necessàries. La competència en la comprensió de la naturalesa de la ciència implica 

la distinció entre ciència i altres formes de coneixement per a l’elaboració de models, i per a l’ús de mètodes empírics i 

d’arguments lògics per contrastar les hipòtesis i validar els models i les teories proposades. La competència en la comprensió i 

capacitat d’actuar sobre del món fisicoquímic implica apropiar-se dels conceptes, models i principis fonamentals de la química per 

tal d’utilitzar-los per explicar i interpretar el món fisicoquímic, i, d’altra banda, aplicar el coneixement integrat dels models, 

procediments i valors de la química per poder comprendre i valorar situacions relacionades amb aspectes tecnològics, ètics, 

socials i ambientals de la química. 

 

Contribució de la química a les competències generals de batxillerat: 

- Competència comunicativa: saber descriure fets i explicar-los, justificar-los i argumentar-los utilitzant els models científics. 

També aporta un llenguatge simbòlic propi. 

- Competència en recerca: aportant les capacitats que s’aprenen en la realització de treballs experimentals, on cal cercar 

informació, fer hipòtesis, planificar la investigació, etc.  

- Competència en gestió i tractament de la informació i competència digital. Implica la capacitat de trobar, avaluar, 

seleccionar i sintetitzar informació d’una manera crítica, tenint en compte els coneixements adquirits 

- Competència personal i interpersonal. Aquesta competència s’assoleix donant pautes per gestionar el treball personal i el 

treball en grup, i afavorir l’autoavaluació i l’autoregulació dels aprenentatges. També es promou la reflexió sobre les 

dimensions socials i ètiques de les aplicacions de la química 

- Competència en el coneixement i interacció amb el món. La química contribueix a aquesta competència ajudant els 

estudiants a apropiar-se d’aquells models que permeten comprendre el món material i físic que els envolta. Aquest 

coneixement ha de servir també per saber prendre decisions responsables sobre l’explotació i ús dels recursos naturals, el 

medi ambient, els hàbits de vida saludables i un futur sostenible. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
1. Analitzar i resoldre situacions-problema en què intervenen fenòmens químics, utilitzant els mètodes i les tècniques propis 

del treball científic. 

2. Interpretar la informació sobre sistemes i processos químics presentada en forma de gràfics, diagrames, fórmules 

químiques i equacions i utilitzar aquestes formes de representació per explicar fets químics i per abordar la resolució de 

problemes. 

3. Justificar els models químics a partir d’evidències experimentals, i aplicar-los per interpretar fenòmens químics en diferents 

contextos. 

4. Analitzar la descripció d’una investigació experimental i del mètode emprat, treure conclusions de les dades presentades i 

argumentar sobre les conclusions. 

5. Aplicar el model quàntic de l’àtom per explicar les variacions periòdiques d’algunes de les seves propietats. Predir la 

geometria de molècules senzilles mitjançant la teoria de repulsió de parells d’electrons. Relacionar les propietats i 

l’estructura dels polímers. 

6. Aplicar el model cineticomolecular per explicar la relació entre la temperatura i l’energia cinètica mitjana de les molècules 

d’un gas i saber realitzar prediccions a partir d’aquest model. 

7. Explicar el significat de l’energia interna i l’entalpia d’una substància. Determinar experimentalment i identificar la calor de 

reacció com la variació d’energia interna o la variació d’entalpia d’un sistema reaccionant segons les condicions en què té 

lloc la reacció, i aplicar la llei de Hess a la determinació indirecta d’entalpies de reacció. Valorar les implicacions que els 

aspectes energètics d’un procés químic tenen en la salut, l’economia i el medi ambient. 

8. Relacionar qualitativament l’energia d’un enllaç amb paràmetres com la grandària dels àtoms, la polaritat de l’enllaç i el 

tipus d’enllaç (simple, doble o triple). Calcular l’entalpia estàndard d’una reacció a partir de les entalpies de formació i a 

partir de les entalpies d’enllaç. Relacionar qualitativament el valor de l’energia reticular d’un sòlid iònic amb factors com la 

càrrega iònica i la grandària dels ions. 

9. Aplicar el concepte d’equilibri químic per predir el sentit en què evoluciona un sistema químic i les concentracions d’equilibri. 

Predir el sentit en què evoluciona quan es varien les condicions de concentració, pressió i temperatura i conèixer algunes 

aplicacions que té en la vida quotidiana i en els processos industrials. 

10. Classificar diferents espècies químiques com a àcides, bàsiques o neutres aplicant la teoria de Brönsted-Lowry, calcular el 

valor de pH en solucions d’àcids forts i febles, i en solucions de bases fortes i febles, i aplicar les tècniques volumètriques 
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per determinar la quantitat d’una substància bàsica o àcida en una mostra. Predir la formació d’un precipitat a partir del 

coneixement de la Kps. Explicar la importància d’aquestes reaccions i les aplicacions pràctiques. 

11. Predir l’espontaneïtat d’un procés químic a partir del càlcul de la variació total d’entropia i de la variació d’entalpia lliure del 

sistema. Dissenyar una investigació per determinar la influència de la concentració i de la temperatura en la velocitat d’una 

reacció i interpretar l’efecte d’aquests factors mitjançant el model de col·lisions i el model de l’estat de transició. 

12. Conèixer algunes de les aplicacions de les reaccions redox com la prevenció de la corrosió, la fabricació de piles i 

l’electròlisi i realitzar càlculs sobre aquests processos. Predir la FEM d’una pila i l’espontaneïtat de la reacció química a 

partir de taules de potencials d’elèctrode estàndard i relacionar la FEM amb l’entalpia lliure de la reacció. 

 

 

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
 

La nota trimestral serà la mitjana ponderada de les notes dels exàmens: 

- 60% examen trimestral. 

- 40% exàmens parcials (entre 1 i 3). Cal considerar que les faltes d'ortografia es tindran en compte i penalitzaran la nota 

dels exàmens escrits un màxim d'un punt (0,1 punt/falta). Cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació del 

trimestre anterior. 

La nota de les recuperacions, que s’entenen com a proves de mínims, serà un màxim de 5. 

Copiar en una prova escrita es considera suspendre l’esmentada prova. 

En finalitzar el curs es calcularà la qualificació final de la matèria a partir de la mitjana aritmètica de les qualificacions de cada 

trimestre. Cal tenir tots tres trimestres aprovats per fer la mitjana del curs. 

L’alumnat amb algun trimestre suspès haurà de fer la recuperació final corresponent al trimestre suspès. Els alumnes que no 

superin aquesta prova hauran d’examinar-se en la convocatòria extraordinària (juny) de tota la matèria completa.  
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Exàmens de millora. L’alumnat amb el curs aprovat podrà presentar-se a millorar la seva qualificació. Aquesta prova, que 

coincidirà amb la de recuperació final, farà referència a la totalitat del programa impartit al curs i com a màxim permetrà millorar 

en dos punts la nota mitjana de la matèria.  

El dret a l’avaluació continua es perd per la reiteració de faltes d’assistència no justificades. Un 10% (5 hores) suposarà perdre 

el dret als exàmens parcials i al trimestral, anant directament a la recuperació del trimestre i a la màxima qualificació de 5.  

ADAPTACIONS CURRICULARS 

Els alumnes amb pla individualitzat disposaran d'una adaptació dels criteris d'avaluació específica i d'acord amb les seves 

necessitats, segons la normativa vigent de batxillerat. 

Confinament Covid-19 

En cas de confinament individual i preventiu, a l´espera d´un resultat de prova Covid, si l’alumne no presenta malestar seguirà la 

matèria de manera telemàtica i seguirà treballant al mateix ritme que el grup classe. Les dates de lliurament de tasques i feines i la 

data de realització dels exàmens podrien adaptar-se i ajornar-se segons les necessitats de l’alumne. 

- En cas de malaltia confirmada de l’alumnat totes les feines quedaran aturades fins a la  recuperació del benestar. Si l’alumne 

estigués malalt però es veiés amb capacitat per treballar telemàticament, es consensuarien les feines a fer. 

- En cas de confinament de grup classe o de centre, s’establirà un horari telemàtic de seguiment de les classes i si s’allargués en 

el temps els criteris d´avaluació serien redefinits. 

- En tot cas, el lliurament de les tasques telemàtiques serà obligatori a l’igual que l’assistència a les classes telemàtiques com si 

fossin classes presencials. 

 

 


