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ASSIGNATURA:  Àmbit científic i matemàtic (ACM).   

Curs  2020 – 2021. Aula 010. 

 

ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DURANT EL CURS 

MATEMÀTIQUES 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

Divisibilitat i nombres enters Equacions Geometria de l'espai 

Fraccions i decimals Sistemes d'equacions Funcions 

Potències Proporcionalitat i percentatges Estadística 

El llenguatge algebraic Semblança. Teorema de Pitàgores Probabilitat 

 

FÍSICA I QUÍMICA 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

La matèria i la seva mesura Estructura de la matèria Forces elèctriques i magnètiques 

Estats de la matèria Transformació de la matèria Energia i treball 

Mescles Forces Calor i temperatura 

Elements i compostos químics El moviment L’energia: obtenció i consum 

 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

L’estudi científic La hidrosfera La nutrició de les plantes 

L’univers i el Sistema Solar Els éssers vius La nutrició dels animals 

La Terra i la Lluna La biodiversitat Les relacions dels éssers vius 

La geosfera i els seus components Les plantes Reproducció de plantes 

L’atmosfera Els animals Reproducció d’animals 

 

Aquesta temporalització dels continguts és orientativa i pot tenir variacions al llarg del curs. 

METODOLOGIA 

Es fomentarà l'aprenentatge cooperatiu i la interacció a l'aula, la participació, el respecte ... 

Es realitzen activitats d'expressió oral, escrita, treball en equip, etc. 

ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE AVALUABLES 

MATEMÀTIQUES 
 
- Aplica els criteris de divisibilitat per 2, 3, 5, 9 i 11 per descompondre en factors primers nombres naturals i els empra 
en exercicis, activitats i problemes contextualitzats. 
- Identifica i calcula el màxim comú divisor i el mínim comú múltiple de dos o més nombres naturals mitjançant 
l’algoritme adequat i els aplica a la resolució de problemes contextualitzats 
- Fa càlculs en què intervenen potències d’exponent natural i aplica les regles bàsiques de les operacions amb 
potències. 
- Fa càlculs amb nombres naturals, enters, fraccionaris i decimals decidint la forma més adequada (mental, escrita o 
amb calculadora), coherent i precisa. 
- Calcula el valor d’expressions numèriques de diferents tipus de nombres mitjançant les operacions elementals i les 
potències d’exponent natural aplicant correctament la jerarquia de les operacions. 
- Utilitza les identitats algebraiques notables i les propietats de les operacions per transformar expressions 
algebraiques. 
- Comprova, donada una equació (o un sistema), si un nombre és (o uns nombres són) la solució. 
- Formula algebraicament una situació de la vida real mitjançant equacions de primer i segon grau i sistemes 
d’equacions lineals amb dues incògnites, les resol i interpreta el resultat obtingut. 
- Identifica i discrimina relacions de proporcionalitat numèrica (com el factor de conversió o el càlcul de percentatges) 
i les empra per resoldre problemes en situacions quotidianes. 
- Reconeix figures semblants i calcula la raó de semblança i la raó de superfícies i volums de figures semblants. 
- Empra l’escala per resoldre problemes de la vida quotidiana sobre plans, mapes i altres contextos de semblança. 
- Aplica el teorema de Pitàgores per calcular longituds desconegudes en la resolució de triangles i àrees de polígons 
regulars, en contextos geomètrics o en contextos reals. 



- Analitza i identifica les característiques de diferents cossos geomètrics, utilitzant el llenguatge geomètric adequat. 
- Construeix seccions senzilles dels cossos geomètrics, a partir de talls amb plans, mentalment i usant els mitjans 
tecnològics adequats. 
- Localitza punts en el pla a partir de les coordenades i anomena punts del pla escrivint-ne les coordenades. 
- Reconeix si un gràfic representa o no una funció. 
- Interpreta una gràfica, l’analitza i en reconeix les propietats més característiques. 
- Reconeix i representa una funció lineal a partir de l’equació o d’una taula de valors, i obté el pendent de la recta 
corresponent. 
- Reconeix i proposa exemples de diferents tipus de variables estadístiques, tant qualitatives com quantitatives. 
- Organitza en taules dades obtingudes d’una població de variables qualitatives o quantitatives, en calcula les 
freqüències absolutes i relatives i les representa gràficament. 
- Calcula la mitjana aritmètica, la mediana (interval medià), la moda (interval modal) i el rang, i els empra per resoldre 
problemes. 
- Interpreta gràfics estadístics senzills recollits en mitjans de comunicació. 
- Identifica els experiments aleatoris. 
- Descriu experiments aleatoris senzills i enumera tots els resultats possibles, basant-se en taules, recomptes o 
diagrames en arbre senzills. 
- Calcula la probabilitat d’esdeveniments associats a experiments senzills mitjançant la regla de Laplace, l’expressa 
en forma de fracció i com a percentatge. 
 
FÍSICA I QUÍMICA 

- Formula hipòtesis per explicar fenòmens quotidians emprant teories i models científics. 
- Estableix relacions entre magnituds i unitats emprant, preferentment, el sistema internacional d’unitats i la notació 
científica per expressar els resultats. 
- Reconeix i identifica els símbols més freqüents usats en l’etiquetatge de productes químics i instal·lacions, i 
n’interpreta el significat. 
- Identifica material i instruments bàsics de laboratori i sap com s’empren per dur a terme experiències respectant les 
normes de seguretat i identificant actituds i mesures d’actuació preventives. 
- Distingeix entre propietats generals i propietats característiques de la matèria, i utilitza aquestes darreres per a la 
caracterització de substàncies. 
- Justifica que una substància pot presentar-se en diferents estats d’agregació depenent de les condicions de pressió 
i temperatura en les quals es trobi. 
- Explica les propietats dels gasos, líquids i sòlids emprant el model cineticomolecular. 
- Dedueix a partir dels gràfics d’escalfament d’una substància els punts de fusió i d’ebullició, i la identifica fent servir 
les taules de dades necessàries. 
- Distingeix i classifica sistemes materials d’ús quotidià en substàncies pures i mescles, especificant en aquest darrer 
cas si es tracta de mescles homogènies, heterogènies o col·loides. 
- Identifica el dissolvent i el solut en analitzar la composició de mescles homogènies d’especial interès. 
- Representa l’àtom, a partir del nombre atòmic i el nombre màssic, emprant el model planetari. 
- Descriu les característiques de les partícules subatòmiques bàsiques i la seva localització a l’àtom. 
- Relaciona la notació amb el nombre atòmic, el nombre màssic determinant el nombre de cada una dels tipus de 
partícules subatòmiques bàsiques. 
- Justifica l’actual ordenació dels elements en grups i períodes a la taula periòdica. 
- Relaciona les principals propietats de metalls, no metalls i gasos nobles amb la seva posició a la taula periòdica. 
- Distingeix entre canvis físics i químics en accions de la vida quotidiana en funció que hi hagi o no formació de noves 
substàncies. 
- Identifica quins són els reactius i els productes de reaccions químiques senzilles interpretant la representació 
esquemàtica d’una reacció química. 
- Descriu l’impacte mediambiental del diòxid de carboni, els òxids de sofre, els òxids de nitrogen i els CFC i altres 
gasos d’efecte hivernacle relacionant-lo amb els problemes mediambientals d’àmbit global. 
- En situacions de la vida quotidiana, identifica les forces que intervenen i les relaciona amb els seus corresponents 
efectes en la deformació o en l’alteració de l’estat de moviment d’un cos. 
- Estableix la relació entre l’allargament produït en una molla i les forces que han produït aquest allargament i 
descriu el material que s’ha d’utilitzar i el procediment que s’ha de seguir per fer-ho i poder-ho comprovar 
experimentalment. 
- Determina, experimentalment o a través d’aplicacions informàtiques, la velocitat mitjana d’un cos interpretant 
resultat. 
- Fa càlculs per resoldre problemes quotidians emprant el concepte de velocitat. 
- Justifica si un moviment és accelerat o no a partir de les representacions gràfiques de l’espai i de la velocitat en funció 
del temps. 
- Relaciona qualitativament la força de gravetat que existeix entre dos cossos amb les seves masses i la distància que 
els separa. 
- Explica la relació existent entre les càrregues elèctriques i la constitució de la matèria i associa la càrrega elèctrica 
dels cossos amb un excés o defecte d’electrons. 
- Explica el corrent elèctric com a càrregues en moviment a través d’un conductor. 
- Reconeix fenòmens magnètics identificant l’imant com a font natural del magnetisme i descriu la seva acció sobre 
diferents tipus de substàncies magnètiques. 
- Comprova i estableix la relació entre el pas de corrent elèctric i el magnetisme, construint un electroimant. 
- Argumenta que l’energia es pot transferir, emmagatzemar o dissipar, però no crear ni destruir, i empra exemples. 
- Reconeix i defineix l’energia com una magnitud expressant-la en la unitat corresponent en el sistema 
internacional. 



- Explica el concepte de temperatura en termes del model cineticomolecular i diferencia entre temperatura, energia 
calor. 
-Coneix l’existència d’una escala absoluta de temperatura i relaciona les escales Celsius i Kelvin. 
 
BIOLOGIA I GEOLOGIA 

- Identifica els termes més freqüents del vocabulari científic i s’expressa de forma correcta tant oralment com per escrit. 
- Cerca, selecciona i interpreta informació de caràcter científic a partir de diverses fonts. 
- Transmet la informació seleccionada de manera precisa utilitzant diversos suports. 
- Utilitza la informació de caràcter científic per formar-se una opinió pròpia i argumentar sobre problemes relacionats. 
- Coneix i respecta les normes de seguretat al laboratori i cura dels instruments i del material. 
- Desenvolupa amb autonomia la planificació del treball experimental, utilitza tant instruments òptics de reconeixement 
com material bàsic de laboratori, argumenta el procés experimental seguit, descriu les seves observacions i interpreta 
els resultats del treball. 
- Identifica les idees principals sobre l’origen de l’Univers. 
- Reconeix els components del sistema solar i en descriu les característiques generals. 
- Indica quines característiques té el planeta Terra que no tenen altres planetes, les quals permeten que s’hi 
desenvolupi la vida. 
- Identifica la posició de la Terra dins el sistema solar. 
- Categoritza els principals fenòmens relacionats amb el moviment i la posició dels astres i en dedueix la importància 
per a la vida. 
- Interpreta correctament, en gràfics i esquemes, fenòmens com les fases lunars i els eclipsis i estableix la relació que 
tenen amb la posició 
relativa de la Terra, la Lluna i el Sol. 
- Descriu les característiques generals dels materials més freqüents a les zones externes del planeta i justifica com es 
distribueixen en capes segons la seva densitat. 
- Descriu les característiques generals de l’escorça, el mantell i el nucli terrestres i dels materials que els componen i 
relaciona aquestes característiques amb la seva ubicació. 
- Identifica minerals i roques utilitzant criteris que permeten diferenciar-los. 
- Descriu algunes de les aplicacions més freqüents dels minerals i les roques en l’àmbit de la vida quotidiana. 
- Reconeix la importància de l’ús responsable i la gestió sostenible dels recursos minerals. 
- Reconeix l’estructura i la composició de l’atmosfera. 
- Reconeix la composició de l’aire, n’identifica els contaminants principals i els relaciona amb l’origen que tenen. 
- Identifica i justifica, amb argumentacions senzilles, les causes per les quals l’atmosfera desenvolupa un paper 
protector per als éssers vius. 
- Relaciona la contaminació ambiental amb el deteriorament del medi ambient i proposa accions i hàbits que 
contribueixen a trobar-hi una solució. 
- Indica situacions en què l’activitat humana interfereix en l’acció protectora de l’atmosfera. 
- Reconeix les propietats anòmales de l’aigua i les relaciona amb les conseqüències que tenen per al manteniment de 
la vida a la Terra. 
- Descriu el cicle de l’aigua i el relaciona amb els canvis d’estat d’agregació d’aquesta. 
- Comprèn el significat de gestió sostenible de l’aigua dolça i enumera mesures concretes per aconseguir aquesta 
gestió sostenible. 
- Reconeix els problemes de contaminació d’aigües dolces i salades i els relaciona amb les activitats humanes. 
- Descriu les característiques que varen fer possible el desenvolupament de la vida a la Terra. 
- Diferencia la matèria viva de la inerta partint de les característiques particulars d’ambdues. 
- Estableix comparativament les analogies i les diferències entre la cèl·lula procariota i l’eucariota i entre la cèl·lula 
animal i la vegetal. 
- Comprèn i diferencia la importància de cada funció per al manteniment de la vida. 
- Contrasta el procés de nutrició autòtrofa i amb el de nutrició heteròtrofa i dedueix la relació que hi ha entre aquestes. 
- Aplica criteris de classificació dels éssers vius i relaciona els animals i les plantes més comuns amb el seu grup 
taxonòmic. 
- Identifica i reconeix exemplars característics de cada un d’aquests grups i en destaca la importància biològica. 
- Discrimina les característiques generals i les singulars de cada grup taxonòmic. 
- Associa invertebrats comuns amb el grup taxonòmic al qual pertanyen. 
- Reconeix diferents exemplars de vertebrats i els assigna a la classe a la qual pertanyen. 
- Identifica exemplars de plantes i animals propis d’alguns ecosistemes o d’interès especial pel fet de ser espècies en 
perill d’extinció o endèmiques. 
- Relaciona la presència de determinades estructures en els animals i les plantes més comuns amb la seva adaptació 
al medi. 
- Classifica animals i plantes a partir de claus d’identificació. 
- Detalla el procés de la nutrició autòtrofa i el relaciona amb la importància que té per al conjunt de tots els éssers vius. 
 

MATERIALS 

Llibre de text: 

– MATEMÀTIQUES 2n ESO. Grupo Anaya. ISBN: 978-84-698-1550-2. 

– F i Q (Física i Química) AULA 3D. (No té llibre). Ed. Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-3783-1. 

– Biologia i Geologia. Fotocòpies de les activitats de cada tema preparat pel professor. 
Material escolar: quadern exclusiu per a l'assignatura, bolígraf blau o negre, vermell, llapis, regles, goma, colors, 

calculadora científica... 



EINES PER A L’AVALUACIÓ 

- exàmens: generalment farem una prova escrita a cada tema. 
- realització de les activitats a classe. 
- deures relacionats amb el tema  que es treballa a classe, 
- quadern de l’alumnat: es revisarà després de cada examen. 
- actitud:  actitud positiva envers l'assignatura, respecte a les persones i els materials i compliment de les normes del 

centre 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

Criteris d’avaluació de cada trimestre 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
Escenari A (presencialitat) 
- 60%: proves escrites individuals. 
- 40%: deures, quadern, feina a classe i actitud. 
Escenari B (semipresencialitat)  
- 60%: proves escrites individuals. 
- 40%: deures, quadern, feina a classe i actitud. 
Escenari C (ensenyament a distància) 
- 40 % proves escrites individuals.  
- 60 % : deures, quadern, feina a classe i actitud.  
 

La nota final de l'avaluació sortirà de la mitja de l'àmbit. És necessari treure un 4 de cada assignatura per poder fer 

mitja, en cas contrari l’àmbit quedarà suspès. 

RECUPERACIÓ 

Al ser la nota final del curs la mitjana de les tres avaluacions es possible recuperar una avaluació suspesa amb les 

notes de les altres avaluacions. El professor podrà fer un examen final que servirà per recuperar, a més, es podrà fer   

prova de recuperació parcials de les avaluacions suspeses per aquells alumnes que només tenen una avaluació 

suspesa i una mitjana de les tres avaluacions inferior a 5. 

L'alumnat suspès en l'avaluació final de juny, haurà de recuperar tota l’assignatura en la convocatòria extraordinària 

de  setembre. 

En el cas de no presentar-se a un examen el dia assenyalat, s'haurà de presentar el corresponent justificant  de 

l’absència i l'examen es farà el primer dia desprès de la seva incorporació (a no ser que s'arribi a un acord amb el 

professorat per fixar altra data). El mateix criteri s'aplicarà al lliurament de tasques. 

PENDENTS: A principi de curs es repartirà un treball amb diferents activitats i problemes. La realització 

d’aquest treball serà voluntària per part de l’alumnat que té l’assignatura pendent . Aquest treball no és 

condició per aprovar però comptarà un 50% de la nota de recuperació. Cada alumne ha d'entregar al seu 

professor les tasques  que tengui encomanades abans de cada avaluació (primera i segona), el professor els 

informarà de les dates d'entrega. A final del segon trimestre o principi del tercer es farà un examen de pendents 

que comptarà el 50% restant de la nota (en cas d'haver lliurat les tasques) o el 100 % en cas contrari. Si entre 

les dues fases s’obté una qualificació de 5 o superior es considerarà recuperada l’assignatura que tenia 

pendent en l'avaluació ordinària de juny. 

ABSÈNCIES 

Quan un alumne falti més del 20% de les classes de l'assignatura ACM, perdrà el dret de l'avaluació continua i el 

Departament articularà la manera  en què s'avaluarà dit alumne. 

SORTIDA 

Les activitats extraescolars són obligatòries. El professor pot exigir un treball alternatiu si l'alumne no participa de 

l'activitat extraescolar. 

PROFESSORAT 

Joan Miquel Álvarez Perelló 

Hora d'atenció a pares/mares/tutors legals: 

Dimecres, de 11,05 h a 12,00 h. 

Es recomana concertar una cita prèvia mitjançant l'agenda o per telèfon. 

 


