
PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS DE LA TERCERA
AVALUACIÓ AMB ELS NOUS CRITERIS D’AVALUACIÓ I

PROMOCIÓ.  
FÍSICA I QUÍMICA   4  t   D’ESO  

BLOCS TREBALLATS I CONTINGUTS

Els continguts de la tercera avaluació són alguns dels que s’han treballat a
l’aula durant la primera i la segona, a més d’uns mínims de blocs no donats en
classes presencials aquest curs, però que suposen només l’ampliació de temes

vistos a 2n i 3r d’ESO, i es consideren fonamentals per poder afrontar el proper
curs de Batxillerat. 

-  Formulació  Inorgànica  i  Formulació  Orgànica.  Composts  binaris  i  terciaris,
hidrocarburs saturats i insaturats, grups funcionals amb oxigen i nitrogen. 
 
- Reaccions químiques. Ajust de reaccions químiques. El mol. Llei de proporcions
definides.  Càlculs  estequiomètrics  amb mols  i  masses.  Rendiment.  Dissolucions.
Concentració molar. 
 
- Cinemàtica. El moviment. Sistema de referència, trajectòria, velocitat i acceleració.
Gràfics  de  representació  de  moviments.  Diferents  tipus  de  moviments:  MRU,
MRUA, MCU. Problemes sobre diferents tipus de moviment. 

- Dinàmica. Magnituds vectorials. Forces i vectors. Càlcul de força resultant. La llei
de  Hooke.  Lleis  de  Newton.  Aplicació  de  les  lleis  de  Newton.  El  pes.  Força
centrípeta. Força de fregament. Plans inclinats i sistemes de transmissió de forces. 
 
- Energia. Energia Mecànica i Potencial. Llei de conservació de l’energia mecànica.
Potència i treball.

METODOLOGIA 

Durant aquesta avaluació degut a la suspensió de classes per l’emergència sanitària,
es  treballarà  a  través de l’espai  virtual  MOODLE, on els  alumnes rebran apunts,
presentacions, vídeo-tutorials (de canals educatius o d’elaboració pròpia per part del
professor) i tasques a fer (petits treballs d’investigació, test online, fitxes d’exercicis,
etc). 



A més, es programaran videoconferències a través de Google Meet per tal d’explicar
alguns conceptes i activitats i resoldre dubtes. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Els  alumnes amb reforç  educatiu reben materials  i  tasques  adaptades  a  les  seves
necessitats,  o  bé  realitzen  les  mateixes  que  la  resta  però  reben  instruccions  o
explicacions més individualitzades. Tenen també el suport  de la professora  PT del
centre  i  els  docents  especial  cura  en  corregir  les  seves  tasques  i  mantenir  una
comunicació  amb ells  i  les  seves  famílies  molt  fluïda.  També  s’ofereix  l’atenció
individualitzada a través de videoconferència. 

MATERIALS I RECURSOS

- Llibre de l’alumnat i accés també a la plataforma de llibres digitals.
- Plataforma Moodle
- Correu electrònic i Google Meet.
- Recursos Web.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

La  qualificació  de  l’alumne  serà  el  resultat  de  tenir  en  compte  les  evidències

d’aprenentatge disponibles abans de la suspensió de les activitats lectives presencials.

( Serà, per tant, la mitjana entre la 1a. i 2a. avaluació) . La valoració de les activitats/

treballs  a  partir  de  l’inici  de  la  suspensió  de  les  activitats  lectives  presencials

repercutirà  exclusivament  per  augmentar  la  qualificació  mitjana  de  les  passades

avaluacions. Es podran donar tres circumstàncies:

- L’alumne no s’ha esforçat per seguir els materials online i no ha presentat cap o la

gran majoria d’activitats: no pujarà la seva mitjana.

-  L’alumne ha presentat  gairebé  diàriament  la  feina,  però amb poca implicació  a

l’hora  de  realitzar  les  activitats  correctament,  demanar  dubtes  o  participar  en

videoconferències: pujarà 0,5 punts la seva nota mitjana.

-  L’alumne ha treballat diàriament, assistint a classe online, demanant dubtes i fent la

feina amb cura de la correcció i bona presentació de les tasques: pujarà 1 punt la seva

nota mitjana. 



 
 ALUMNES  AMB  AVALUACIONS  PENDENTS:  Tenen  la  oportunitat  de

realitzar  una  tasca  de  recuperació  durant  la  tercera  avaluació  per  poder
recuperar l’avaluació suspesa amb un 5.

 ALUMNES AMB LA MATÈRIA PENDENT D’ALTRES CURSOS: Tenen la
oportunitat  de realitzar  una tasca de recuperació per  lliurar  al  juny i  poder
recuperar la matèria suspesa amb un 5. 

CRITERIS DE PROMOCIÓ

La  repetició  de  curs,  atesa  a  la  situació  actual,  serà  d’aplicació  extremadament
excepcional  i  sempre  que  el  tutor  junt  amb  la  resta  del  claustre  del  professorat
implicat en el curs més l’equip psicopedagògic del centre, i amb la conformitat de les
famílies, consideri que és la mesura més beneficiosa per a l’alumne. 


