
CURS: 2020-2021
ASSIGNATURA: Física i química

curs  1r de Batxillerat

ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DURANT EL CURS 

1a avaluació

T1: L’activitat científica (transversal durant el curs)

T2: Lleis dels gasos i dissolucions

T3: Formulació inorgànica

T4:Reaccions químiques i càlculs estequiomètrics
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T5: Transformacions energètiques i espontaneïtat de les reaccions 

químiques

T6: Química del carboni

T7: CinemàticaI: moviments rectilini i parabòlic

3a avaluació

T 8: Cinemàtica II: moviment circular i harmònic

T9: Dinàmica

T10: L’energia i la seva transferència

METODOLOGIA

Es faran explicacions dels continguts que s’han de veure i es complementaran amb material audiovisual i
practiques  de  laboratori.  També  presentaran  molts  exercicis  pràctics  que  ajudaran  a  entendre  els
conceptes tractats. 

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES

Mirar la programació

MATERIALS

Quadern, Calculadora científica, Elements d’internet

 PROCEDIMENTS  PER A L’AVALUACIÓ 
Es faran els controls prevists a la temporització, els quals s’anunciaran a l’alumnat a principi de trimestre,
tot i que podran ser canviats de data per acord de l’alumnat i el professor.

Es faran dos controls semi globals, un de química i un altre de física.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
A cada avaluació es posarà la mitjana dels controls fets durant l’avaluació.
La nota final serà el resultat de fer la mitjana entre la nota de física i de química.
La nota de física i de química serà el resultat de la mitjana entre els controls fets de la matèria. Aquesta es
compararà amb la nota del semi global i s’escollirà la nota més alta.

La nota final de curs és la mitjana entre la nota de física i la nota de química. Si la nota és inferior a 5 es
considerarà l’assignatura suspesa i s’haurà de recuperar sencera a la convocatòria extraordinària.

La nota de la convocatòria extraordinària serà la nota obtinguda a l’examen.



RECUPERACIÓ 
Es farà un examen de la part de física i un examen de la part de química per poder recuperar la part 
suspesa o pujar nota. 
Es farà un examen global durant el mes de juny per l’alumnat que la mitjana de l’assignatura li surti 
suspesa.

ABSÈNCIES

Es comunicaran a través del gestib.

SORTIDA

Segons la normativa del centre.

PROFESSORAT

Bartomeu Bassa Sureda i Xisca Vallespir (substitut: Víctor López)


