
 CRITERIS D'AVALUACIÓ 
(CURRÍCULUM COMPETENCIAL) 

ÀMBIT: Científicotecnològic  NIVELL:  4t ESO    

MATÈRIA:  Física i Química  ÀREA: Ciències  

Objectius competencials 

1. Elaborar conclusions en funció de les evidències recollides en un procés de recerca, 
identificar els supòsits que s’han assumit en deduir-les, i argumentar-les. 

2. Argumentar el punt de vista propi sobre temes soci científics controvertits a partir de llegir 
críticament documents sobre recerques fetes per altres per poder valorar els procediments i 
les raons aportades.  

3. Conèixer l'evolució del model atòmic al llarg de la història a través de l'explicació de fets 
experimentals. Aprofundir en el model actual i entendre les configuracions electròniques i 

saber fer-les i interpretar-les.  
4. Conèixer els criteris de classificació dels elements en el sistema periòdic i com varien les 

propietats físiques i químiques al llarg de la taula. 
5. Reconèixer els diferents tipus d’enllaç químic en funció de les propietats dels compostos i la 

naturalesa dels seus integrants.  
6. Saber formular i anomenar hidrurs, òxids, hidròxids, sals binàries, hidràcids, oxoàcids, 

oxosals, etc.  
7. Representar reaccions químiques a través d’equacions químiques i realitzar càlculs 

estequiomètrics.  
8. Reconèixer les reaccions de neutralització. 
9. Entendre l’intercanvi d’energia i la velocitat de les reaccions químiques. 
10. Saber característiques bàsiques dels compostos del carboni, la seva importància per a la 

vida, els polímers sintètics, els combustibles i la seva incidència en el medi ambient.  
11. Formular i anomenar compostos orgànics senzills. 
12. Comprendre la necessitat d’un sistema de referència per als moviments. 
13. Classificar els moviments segons la trajectòria i la velocitat (MRU i MRUA).  
14. Plantejar equacions a partir d’enunciats de problemes, i saber resoldre’ls. Saber expressar 

gràficament algunes observacions (e, t, v, a).   
15. Identificar les forces presents en situacions quotidianes i reconèixer els seus efectes.  Saber 

dibuixar i calcular forces resultants.  
16. Comprendre el significat d’inèrcia. Relacionar la força aplicada a un cos amb l’acceleració 

que aquest pateix.  
17. Advertir la força de fregament en situacions habituals. Reconèixer parelles de forces acció-

reacció. 
18. Conèixer l’evolució de les idees sobre l’univers, al llarg de la història.  
19. Reconèixer el moviment de cossos a prop de la superfície terrestre i relacionar-lo amb la llei 

de la gravitació universal. Comprendre les conseqüències.  
20. Distingir entre massa i pes. 
21. Reconèixer les transformacions de l’energia per explicar alguns fenòmens quotidians. Definir 

energia mecànica i conèixer els aspectes sota els quals es presenta. Comprendre el 
significat del principi de conservació de l’energia i aplicar-lo. 

22. Comprendre la diferència entre el concepte físic i el concepte col·loquial de treball.  
23. Explicar el concepte de temperatura a partir de la teoria cinètica. Diferenciar clarament els 

conceptes de calor i temperatura. 
24. Determinar la temperatura d’equilibri de les mescles. 
25. Distingir entre pressió i força.  
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26. Reconèixer la presència de la pressió atmosfèrica i saber com es pot mesurar.  
27. Entendre el principi de Pascal i en conèixer les aplicacions. 
28. Interpretar diversos fenòmens com a resultat de la transferència d’energia mitjançant ones.  
29. Analitzar i interpretar les característiques i la propagació del so i la llum, a partir de 

l’experimentació o amb programes informàtics o aplicacions per a dispositius mòbils.  

 
 

Competències Bàsiques 

Les qualificacions finals del curs faran referència al grau d’assoliment de les competències 
següents. 
Específiques de l'àmbit cientificotecnològic: 
 

 C1 Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels models, 
per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals. 
 

 C4 Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit 
escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions 
experimentals. 
 

 C5 Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic. 
 

 C6 Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i validació del coneixement 
científic. 
 

Dels àmbits transversals (Digital / Personal i Social/ Lingüístic): 
 

 CD2: Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de 
dades numèriques per a la producció de documents digitals. 
 

 CD4: Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adient per al treball a realitzar, tot 
considerant diverses fonts i mitjans digitals. 
 

 CD6: Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals per 
desenvolupar-se en la societat del coneixement. 
 

 CD8: Realitzar treballs en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.  
 

 CPS2: Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi 
aprenentatge. 
 

 CPS3: Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge 
al llarg de la vida. 
 

 CPS4: Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable. 
 

 CL5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció lingüística. 
 

 CL6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal. 
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Continguts clau 

Els continguts clau, directament vinculats a les competències esmentades són els següents: 
 

 CC2: Model d'energia. 

 CC3: Model d'interacció física. Forces i moviments. 

 CC5: Model d'ones mecàniques i electromagnètiques. 

 CC7: Model de canvi químic. Reaccions químiques. 

 CC8: Model atomicomolecular, enllaç químic. Model estructura de les substàncies. 

 CC15: Fases d'una investigació. Disseny d'un procediment experimental. 

 CC16: Teories i fets experimentals. Controvèrsies científiques. 
 
 

 

 

Criteris d’avaluació 

(Què ha d’acabar sabent l’alumne?)  
 
1. Identificar els trets característics dels processos implicats en l’elaboració i validació del 

coneixement científic, a partir de casos històrics i de l’anàlisi de publicacions de temàtica 
científica. 

2. Planificar i dur a terme una recerca experimental per resoldre problemes científics senzills, 
que comportin la realització de totes les fases del procés d’investigació i comunicar el 
procés i els resultats mitjançant un informe escrit i una presentació en públic. 

3. Realitzar i interpretar representacions gràfiques de processos químics o físics a partir de 
taules de dades i de les lleis o principis involucrats. 

4. Interpretar algunes evidències de la distribució dels electrons en nivells energètics dins de 
l’àtom. Argumentar la relació entre aquesta distribució i l’organització dels elements en la 
taula periòdica. Relacionar algunes propietats de les substàncies amb la seva estructura i 
les característiques dels seus enllaços. 

5. Representar l’estructura d’algunes substàncies orgàniques d’interès quotidià i relacionar-les 
amb les seves propietats. 

6. Relacionar la capacitat de l’àtom de carboni per formar enllaços amb la gran quantitat de 
compostos que l’inclouen i la seva importància en la química de la vida. Identificar els 
hidrocarburs com a recurs energètic i els problemes ambientals relacionats amb el seu ús. 

7. Interpretar reaccions químiques tenint en compte els aspectes materials, energètics i 
cinètics i ser capaç d’aplicar-los a l’anàlisi d’alguns processos químics naturals o industrials 
d’importància a la vida quotidiana. Saber realitzar càlculs de quantitats de substància 
senzills a partir d’equacions químiques. 

8. Reconèixer el pH com a indicador ambiental i identificar i mesurar la fortalesa d’àcids i 
bases en assajos de laboratori. 

9. Justificar el caràcter relatiu del moviment i la necessitat d’un sistema de referència i de 
vectors per descriure’l adequadament, i aplicar-ho a la representació dels diversos tipus de 
desplaçament. 

10. Descriure de forma qualitativa les característiques principals (posició, velocitat i acceleració) 
de diversos tipus de moviment a partir de l’anàlisi de les gràfiques. 

11. Resoldre problemes de moviments rectilinis i circulars, utilitzant una representació 
esquemàtica amb les magnituds vectorials implicades expressant els resultats en unitats 
del SI. 
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12. Elaborar i interpretar gràfiques que relacionin les variables del moviment partint 
d’experiències de laboratori o d’aplicacions virtuals interactives i relacionar els resultats 
obtinguts amb les equacions matemàtiques que vinculen aquestes variables. 

13. Utilitzar les lleis de Newton per justificar, en casos quotidians, la relació entre les forces que 
actuen sobre un cos i les característiques del seu moviment, incloent-hi el cas de l’equilibri. 

14. Interpretar de forma senzilla els moviments dels astres i de les naus espacials, així com 
alguns dels problemes que comporten. 

15. Reconèixer que calor i treball són dues formes de transferència d’energia, identificant les 
situacions en què es produeixen. 

16. Relacionar els conceptes de treball i potència en la resolució de problemes en contextos 
reals expressant els resultats en unitats del SI o altres d’ús comú. 

17. Relacionar la calor amb els efectes que produeix en els cossos: variació de temperatura, 
canvis d’estat i dilatació. 

18. Interpretar diversos fenòmens com a resultat de la transferència d’energia mitjançant ones. 
Analitzar i interpretar les característiques i la propagació del so i la llum, a partir de 
l’experimentació o amb programes informàtics o aplicacions per a dispositius mòbils. 

19. Interpretar algunes evidències de la distribució dels electrons en nivells energètics dins de 
l’àtom. Argumentar la relació entre aquesta distribució i l’organització dels elements en la 
taula periòdica. Relacionar algunes propietats de les substàncies amb la seva estructura i 
les característiques dels seus enllaços. 

20. Representar l’estructura d’algunes substàncies orgàniques d’interès quotidià i relacionar-les 
amb les seves propietats. 

21. Relacionar la capacitat de l’àtom de carboni per formar enllaços amb la gran quantitat de 
compostos que l’inclouen i la seva importància en la química de la vida. Identificar els 
hidrocarburs com a recurs energètic i els problemes ambientals relacionats amb el seu ús. 

22. Interpretar reaccions químiques tenint en compte els aspectes materials, energètics i 
cinètics i ser capaç d’aplicar-los a l’anàlisi d’alguns processos químics naturals o industrials 
d’importància a la vida quotidiana. Saber realitzar càlculs de quantitats de substància 
senzills a partir d’equacions químiques. 

23. Reconèixer el pH com a indicador ambiental i identificar i mesurar la fortalesa d’àcids i 
bases en assajos de laboratori. 

 

Instruments d'avaluació 

Els instruments per avaluar el procés d’aprenentatge que utilitzarem seran els següents: 
Per part del docent: 

 Valoració de la carpeta d’aprenentatge. (Dossier d'aprenentatge) 

 Valoració de les activitats competencials treballades a l’aula o a casa. 

 Valoració de les tasques penjades moodle. 

 Rúbrica d'observació sistemàtica a l'aula, comportament i puntualitat  
En conjunt suposen el 30% de l'avaluació de la unitat didàctica. 

 Prova escrita. Suposa el 70% de l'avaluació. Hi ha un valor mínim (3 sobre 10) per sota del 
qual no es farà mitjana amb la resta d'instruments d'avaluació. 

 

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. 
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- 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. 
 
Per part de l'alumnat: 

 Qüestionari KPSI. 

 Rúbrica d'autoavaluació pautada. 
 
Cada trimestre es faran activitats de recuperació per als alumnes que hagin suspès el trimestre 
anterior. Poden ser del tipus dossier de recuperació i/o prova escrita. 
 
En finalitzar el curs es calcularà la qualificació final de la matèria a partir de la mitjana aritmètica 
de les qualificacions de cada trimestre. Si aquesta mitjana surt aprovada, els alumnes que 
tinguin un trimestre suspès no hauran de superar cap examen addicional. La resta d’alumnat 
amb algun trimestre suspès haurà de superar un examen del trimestre. Els alumnes que no 
superin aquesta prova es qualificaran amb un no assoliment en l’avaluació final. 
 
Les matèries/avaluacions recuperades s'avaluaran únicament amb assoliment satisfactori. 
 
Copiar en una prova escrita es considera no assoliment. 
 
Els dossiers d'aprenentatge o les tasques del moodle lliurades fora de termini es penalitzen amb 
una qualificació màxima d'assoliment satisfactori, malgrat la seva qualitat i contingut. 
 

 

 

 

Qualificacions 

Els termes que utilitzarem per valorar el grau d’assoliment de les competències indicades, i la 
seva correspondència numèrica és la següent: 

 AE: Assoliment Excel·lent (9 - 10) 

 AN: assoliment notable (7 - 8) 

 AS: assoliment satisfactori (5 - 6) 

 NA: no assoliment (1 - 4) 

 


