
 

  

                                                                                     FÍSICA I QUÍMICA 2019/20 

CURS:  3r ESO 
PROFESSORAT: Mª Rosa Massot Segura 

BLOC CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

1. L’ACTIVITAT CIENTÍFICA 
 

-El mètode científic: etapes. 
-Mesura de magnituds. Sistema internacional d’unitats.      
Notació científica. 
-Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
-El treball al laboratori. 
 

-Comunicació lingüística 
-Competència matemàtica i competències 
bàsiques en ciència i tecnologia 
-Competència digital 
-Aprendre a aprendre 
-Competències socials i cíviques 
-Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 
- Consciència i expressions culturals 

2. LA MATÈRIA -Propietats de la matèria. 
-Estats d’agregació. Canvis d’estat. Model     
cineticomolecular. 
-Lleis dels gasos. 
-Substàncies pures i mescles. 
-Mescles d’especial interès: dissolucions aquoses,     
aliatges i col·loides. 
-Mètodes de separació de mescles. 
-Estructura atòmica. Isòtops. Models atòmics. 
-El Sistema Periòdic dels elements. 
-Unions entre àtoms: molècules i cristalls. 
-Masses atòmiques i moleculars. 
-Elements i composts d’especial interès amb aplicacions       
industrials, tecnològiques i biomèdiques. 

-Comunicació lingüística 
-Competència matemàtica i competències 
bàsiques en ciència i tecnologia 
-Competència digital 
-Aprendre a aprendre 
-Competències socials i cíviques 
-Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 
- Consciència i expressions culturals 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3. ELS CANVIS -Canvis físics i canvis químics. 
-La reacció química. 
-Càlculs estequiomètrics senzills. 
-Llei de conservació de la massa. 
-La química en la societat i el medi ambient. 

-Comunicació lingüística 
-Competència matemàtica i competències 
bàsiques en ciència i tecnologia 
-Competència digital 
-Aprendre a aprendre 
-Competències socials i cíviques 
-Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 
- Consciència i expressions culturals 

MATERIAL IMPRESCINDIBLE 

Llibre de text, Chromebook personal, quadern, calculadora. Estoig amb boli blau o negre, vermell, llapis, goma i regle. 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 
 

 Instruments d’avaluació  Freqüència Percentatge a la nota 
global 

Proves Exàmens, formularis. 2 o 3 cops per avaluació 
 

60% 

Tasques Resolució de problemes, projectes 
d’investigació, pràctiques de laboratori, 
activitats de reforç... 

Diàriament 30% 

Actituds Implicació a l’assignatura, realització de les 
tasques encomanades, comportament. 

Diàriament 10% 

 
 
 
 

 



 

RECUPERACIÓ 

 

Setembre: Realització d’un treball amb un pes de  60  % i examen de OAC amb un pes de 40 %. 

Pendent del curs anterior: Realització d’un treball amb un pes de  60  % i examen de OAC amb un pes de 40 %. 
Les tasques seran supervisades pel tutor de pendents. 
 

 

  

 


