
 

CURS: 3r PMAR ASSIGNATURES DE L’ÀMBIT CIENTÍFIC                 curs  20-21 

 

ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DURANT EL CURS 
Física i Química: 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

1. El treball científic 5. Estructura de la matèria 9. Les forces II 

2. La matèria 6. Reaccions químiques 10. Energia 

3. Les substàncies pures i mescles 7. Estequiometria 11. Energia tèrmica 

4. Teoria atòmica 8. Les forces  

 
Matemàtiques:  

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

1. Els nombres racionals 5. Equacions i sistemes 
d’equacions 

8. Figures planes 

2. Potències i arrels 6. Funcions i gràfics 9. Àrees i volums 

3. Problemes aritmètics 7. Funcions lineals 10. Estadística  

4. Llenguatge algebraic  11. Probabilitat 

 
Biologia i Geologia:  

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

1. L'organització del cos humà. La 
cèl·lula i els teixits. 

 

5. Percepció i moviment. Òrgans 
del sentit. 

 

8. Els recursos naturals i el seu 
aprofitament. Els recursos naturals i 

els hídrics. L'aigua i la seva 
realització. Els residus i la seva 

gestió. 
 

2. La nutrició i l'alimentació. 
L'aparell digestiu. 

 

6. Reproducció humana i sexualitat. 
 

9 .L'impacte humà en els 
ecosistemes. La contaminació. La 

biodiversitat. 
 

3. Els aparells circulatori, respiratori 
i excretor. 

 

7. Salut i malaltia. Les malalties 
infecciones i no infecciones. El 
sistema limfàtic i el immunitari. 

 

10. L'activitat geològica externa de 
la Terra. L'energia solar. 

L'atmosfera terrestre. Els mapes del 
temps. El relleu de la Terra. 

 

4. Perfecció i coordinació. El 
sistema nerviós i el sistema 

endocrí. 
 

 11. Els agents geològics externs. 
Modificació del relleu terrestre. 
Acció geològica de les aigües 

superficials, les aigües 
subterrànies, del gel i del vent. 

 

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

 

METODOLOGIA 



La metodologia serà tan participativa, dinàmica i interactiva com sigui possible. El desenvolupament de les sessions                
es durà a terme alternant la cerca d’idees prèvies de l’alumnat, l’exposició de continguts per part del professorat i la                    

realització d’activitats pràctiques en forma d’exercicis i problemes per tal que els alumnes assoleixin els continguts                

proposats i desenvolupin les competències. Com a recurs base per al desenvolupament ordinari de les classes                
s’utilitzarà un dossier (FQ) / llibre de text (Mat i BG) a més d’altres activitats que es penjaran a l’aula virtual. Es duran                       

a terme  activitats col·laboratives amb l’objectiu de fomentar la motivació de l’alumnat i l’aprenentatge significatiu.  

COMPETÈNCIES BÀSIQUES (per a assolir durant tota l’etapa de l’ESO) 
- Comunicació lingüística. 

- Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 

- Competència digital. 

- Competència d’aprendre a aprendre. 
- Competències socials i cíviques. 

- Consciència i expressions culturals.  

MATERIALS 
— Llibre de text a Biologia i Geologia: Biologia i Geologia. Ed. Vicens Vives, ISBN: 978-84-682-3112-9. 
—Llibre de text a Matemàtiques: NOVA SÈRIE BÀSICA 3. Ed. Cruïlla, ISBN:  978-84-661-3575-7.  
— Dossier de Física i Química: recull d’activitats i teoria per tema.  
— Material TIC: aula virtual, programes informàtics interactius, entorn google drive, recursos en xarxa, etc. 
— Material audiovisual: ordinador d’aula, canó de projecció multimèdia, pel·lícules i documentals.. 
— Material bibliogràfic: llibres de consulta, presentacions, dossier per unitat, etc. 
—  
— Calculadora. 
EINES PER A L’AVALUACIÓ 
- proves escrites individuals: generalment es farà una prova escrita a cada tema i proves escrites puntuals sense 
previ avís.  

- deures: relacionats amb el tema que es treballa a classe. 

- quadern de l’alumnat: es revisarà periòdicament, en general, en acabar un tema. 
- actitud: actitud positiva envers l'assignatura, respecte a les persones i els materials i compliment de les normes 

del centre.  

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.  
 
Per aprovar l'avaluació s'ha de tenir una valoració mínima d'actitud i continguts de 3 punts sobre 10. Es tindrà en                    
compte l’evolució de l’alumne pel que respecta a l’hàbit de feina, presentació d’activitats, treballs i proves puntuals. 
Les entregues dels treballs hauran de ser el dia assenyalat. Les entregues de treballs i/o feines fora de la data                    
establerta tindran una penalització. És obligatori entregar totes les feines proposades a cada avaluació I al llarg del                  
curs acadèmic. L'entrega d'un treball i/o prova copiada suposarà la nota de zero en aquella activitat.  
La no presentació als exàmens suposarà tenir una nota de zero. Només es repetiran les proves a aquell alumnat                   
que dugui un justificant del metge. 
En el cas que el professor constati que un alumne ha copiat un examen o un treball la qualificació d'aquest serà de                      
zero (0). 
La nota d’assignatura,cada trimestre, s'obtindrà de la mitjana aritmètica de totes les notes de les unitats didàctiques. 



La nota de l'àmbit ACT s'obtindrà de la mitjana aritmètica de les assignatures de l'àmbit, sempre i quan la mitjana de                     
continguts (exàmens i treballs) de totes les assignatures sigui com a mínim 4. Sinó l'àmbit es considerarà suspès. 
La nota final de curs s'obtindrà de la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. 
La nota del butlletí s'arrodonirà a partir de _'75 sempre que la seva actitud, atenció, participació i hàbit de feina sigui                     
correcte. En cas contrari la nota es truncarà. 
RECUPERACIÓ 
Es poden realitzar proves de recuperació en convocatòria ordinària, sempre que l’alumne/a hagi presentant totes les                
activitats proposades i revisades.  
En el cas d'una qualificació final inferior a 5, l'alumne/a té dret a una prova extraordinària al mes de setembre. 
La qualificació de la convocatòria extraordinària de setembre s'obtindrà de la següent manera: 

● 10% Qualificació de juny 
● 40% Dossier de treball (lliurat  a l'alumne al juny) 
● 50% Prova escrita (les preguntes de la qual s'extreuran del dossier lliurat  a l'alumne) 
 

Alumnes amb pendents de cursos ordinaris: Es donarà per aprovada l’àrea del curs anterior si l’alumne aprova el                  
primer i segon trimestre del curs actual. En cas de suspendre les primeres avaluacions però aprovar el juny també                   
recuperarà la pendent. Si no és així, 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 perdrà el dret de l'avaluació contínua i el Departament articularà la                     
manera  en què s'avaluarà dit alumne. 
SORTIDES 
Segons l’evolució de la situació sanitària, es valoraran possibles activitats complementàries al llarg del curs 
Les activitats extraescolars són obligatòries. El professor pot exigir un treball alternatiu si l'alumne no participa de                 

l'activitat extraescolar. 

 

PROFESSORAT 
Antònia Cerrillo Moranta (FQ i Matemàtiques)  

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

Dimecres, de 12:20h a 13:05 h. 
S’ha de concertar una cita prèvia mitjançant l'agenda, per telèfon o correu electrònic.  

Joan Alvarez Perelló (BG) 

Hora d'atenció a pares/mares/tutors legals: 
Dimecres, de 11,05h a 12,00 h. 

Es recomana concertar una cita prèvia mitjançant l'agenda,  per telèfon o correu electrònic jmalvarez@iessineu.net  

 

 

mailto:jmalvarez@iessineu.net

