
FISICA I  QUIMICA

Introducció

Un dels objectius de l’educació secundària  obligatòria  (ESO), que prescriu la Llei  orgànica 
d’educació, és el de concebre el coneixement científic de manera integrada i conèixer els mètodes 
per identificar i resoldre problemes en els diversos àmbits del coneixement i de l’experiència. La 
matèria de ciències de la naturalesa, que s’ha de cursar obligatòriament a cadascun dels tres 
primers cursos de l’etapa i com a matèria d’opció al quart curs, ha de ser el fil conductor que 
permeti assolir aquest objectiu en tota la seva extensió, contribuir que l’alumnat adquireixi una 
formació que asseguri les diferents competències bàsiques que assenyala la normativa vigent i, 
també, possibilitar  l’alfabetització científica que faci possible, a tota la ciutadania, la familiarització 
amb la naturalesa i els principis  bàsics de la ciència.

Les ciències de la naturalesa constitueixen la sistematització i formalització del coneixement sobre 
el món natural amb la finalitat de generar models que ajudin a comprendre’l i a preveure quin 
serà el comportament dels fenòmens i processos naturals. La construcció d’aquests models –alhora 
explicatius i predictius– es du a terme mitjançant procediments propis del quefer científic, com ara 
la identificació de problemes, la formulació d’hipòtesis, el disseny d’experiments, l’observació, etc., 
que han permès la construcció del coneixement científic i la millora de les condicions de vida de 
la humanitat. Aquest coneixement ha de formar part, sens dubte, de la cultura bàsica que ha de 
tenir l’alumnat en acabar l’ESO per a una inserció adequada en la societat.

En coherència amb els aprenentatges realitzats a l’etapa d’educació primària, convé presentar una 
ciència que arribi a tothom, una ciència bàsica per a tots. Això implica una selecció i un 
tractament de continguts que facin especial referència als aspectes de la ciència relacionats amb 
l’entorn més proper de l’alumnat. Per realitzar aquest procés cal utilitzar una metodologia adient, 
d’acord amb les propostes més acceptades en la didàctica de les ciències (la significació lògica i 
psicològica dels continguts que se seleccionen; el reconeixement de l’existència d’unes idees 
prèvies en l’alumnat i la  consideració d’aquestes per a l’adquisició de nous coneixements; 
l’atenció al procés de construcció mental dels nous coneixements; la capacitat per aplicar a 
situacions noves els coneixements científics apresos, etc.).
Tot i que el cos conceptual bàsic de la matèria prové de disciplines com la física, la química, la 
biologia  i  la  geologia,  en  connexió  amb  aquestes  s’incorporen  també  camps  d’estudi  que 
requereixen un tractament interdisciplinari, com són el medi ambient, el clima o l’univers. Això ha 
de  permetre  anar  precisant  les  activitats  d’ensenyament-aprenentatge  en  la  mesura  que  els 
conceptes respectius exigeixin, progressivament al llarg de l’etapa, un major grau de profunditat.

Aquesta diferenciació progressiva no ha de restar importància a allò que és comú i global en 
l’aprenentatge  científic,  perquè l’experiència  amb el  medi  natural  sol  integrar  gairebé sempre 
aspectes diversos, perquè l’actuació sobre el medi requereix la col·laboració entre les distintes 
ciències i perquè els procediments per a la construcció del coneixement són bàsicament comuns. 
En la  recerca  de  l’equilibri  entre  globalitat  i  especialització,  sembla  necessari  inclinar-se al 
començament de l’etapa per la primera, i diferenciar progressivament cadascuna de les ciències.
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Per tot això, els continguts es presenten de manera unificada en els dos primers cursos, mentre 
que al tercer curs es palesa la diferència entre els continguts que corresponen a biologia o 
geologia i a física o química, respectivament. Al quart curs de l’etapa la diferenciació és taxativa, 
ja  que s’han d’impartir  necessàriament  en matèries  separades i  de manera opcional  per  a 
l’alumnat. En cada curs, els blocs de continguts s’han d’entendre com a un conjunt de sabers 
relacionats, que permeten organitzar-los al voltant de conceptes estructurants que serveixen de fil 
conductor per a la selecció, l’organització i la seqüenciació de continguts.

Quart curs

Física i química

Continguts

Continguts generals

- Familiarització amb les característiques bàsiques del treball científic: plantejament de problemes 
i discussió de l’interès d’aquests, formulació d’hipòtesis, estratègies i dissenys experimentals, 
realització de treballs pràctics, anàlisi i interpretació i comunicació de resultats.

- Resolució de problemes  mitjançant l’aplicació de conceptes i l’ús de les tècniques bàsiques 
de l’àmbit científic.

- Recerca i selecció d’informació de caràcter científic utilitzant les tecnologies de la informació i 
comunicació i altres fonts com premsa, llibres, enciclopèdies, revistes científiques, etc.

- Interpretació d’informació de caràcter científic i utilització d’aquesta informació per formar-se 
una opinió pròpia, expressar-se amb precisió i prendre decisions sobre problemes relacionats 
amb la física i la química.

- Utilització de les TIC en l’aprenentatge de la física i la química per comprendre diferents 
processos amb simulacions i models i en l’ús de programes bàsics per  a l’obtenció i 
tractament de dades.

- Reconeixement de les relacions de la física i la química amb la tecnologia, la societat i el 
medi ambient, considerant les possibles aplicacions de l’estudi realitzat i les repercussions 
d’aquest.

- Selecció i aplicació de tècniques i maneig d’instruments usuals en els laboratoris de química i 
de física, adquisició d’hàbits que impliquin un maneig correcte i cura de les substàncies i el 
material, així com un comportament conforme a les normes de seguretat en el laboratori i en 
el tractament de residus.

- Realització d’informes escrits amb estructura coherent i  presentació adient per exposar el 
plantejament, el desenvolupament i els resultats d’una investigació.

- Expressió de mesures i resultats amb la concreció i la precisió adequades usant correctament 
la notació científica.
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- Respecte per l’entorn natural i fiançament d’actituds favorables a la  conservació i protecció 
d’aquest, amb atenció a les circumstàncies ambientals relatives a la insularitat de la nostra 
comunitat.

- Reconeixement de la importància del treball en equip i el respecte a les aportacions dels 
altres en la labor científica i tècnica.

- Adquisició de les actituds característiques del treball científic: raonament de les solucions, rigor, 
precisió, creativitat, curiositat i obertura a noves idees.

Bloc 1. Iniciació a l’estudi del moviment

- Caràcter relatiu del moviment. Estudi qualitatiu dels moviments rectilinis i curvilinis.
- Estudi quantitatiu del moviment rectilini i uniforme. Acceleració. Galileu i l’estudi experimental 

de la caiguda lliure.
- Anàlisi dels moviments quotidians. Estudi experimental de moviments senzills.
- L’astronomia: implicacions pràctiques i el seu paper en les idees sobre l’Univers.
- El sistema geocèntric. El seu qüestionament i el sorgiment del model heliocèntric.
- Copèrnic i la primera gran revolució científica. Valoració i implicacions de l’enfrontament entre 

dogmatisme  i  llibertat  d’investigació.  Importància  del  telescopi  de  Galileu  i  les  seves 
aplicacions.

- Ruptura de la barrera entre cel i Terra: la gravitació universal i el pes dels cossos.
- La concepció actual de l’Univers. Valoració d’avenços científics i tecnològics. Aplicacions dels 

satèl·lits.

Bloc 2. Les forces i el seu equilibri

- Identificació de forces que intervenen en la vida quotidiana: formes d’interacció.
- Composició de forces. Equilibri de forces.
- Les lleis de Newton de la dinàmica. Aplicacions. Forces de fregament.
- La pressió. Principi fonamental de l’estàtica de fluids.
- La pressió atmosfèrica: disseny i realització d’experiències per posar-la de manifest.
- Principis de Pascal i d’Arquímedes. Aplicacions a la vida quotidiana.

Bloc 3. Energia, treball i calor

- Valoració del paper de l’energia a les nostres vides. Naturalesa, avantatges i inconvenients de 
les diverses fonts d’energia.

- Conceptes de treball i energia. Estudi de les formes d’energia: cinètica i potencial gravitatòria. 
- Estudi de l’eficàcia en la realització d’un treball: concepte de potència.
- Llei de conservació i transformació de l’energia i les seves implicacions.
- Interpretació de la calor com a transferència d’energia.
- Efectes de la calor: canvi de temperatura, dilatació i canvi d’estat.
- Equilibri tèrmic. Màquines tèrmiques i les seves repercussions.
- Transferència d’energia sense transport de matèria: les ones. Tipus i característiques.
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- La llum i el so. Propietats de la seva propagació. 
- Disseny i  realització  d’experiències  relacionades amb la  descomposició  de la  llum i  els 

fenòmens de reflexió i refracció.

Bloc 4. Estructura i propietats de les substàncies

- L’estructura de l’àtom. El sistema periòdic dels elements químics.
- Classificació de les substàncies segons les seves propietats. L’enllaç químic: enllaços iònic, 

covalent i metàl·lic.
- Interpretació de les propietats de les substàncies segons el tipus d’enllaç. Estudi experimental.
- Introducció a la formulació i nomenclatura dels compostos inorgànics segons les normes de la 

IUPAC.

Bloc 5. Iniciació a l’estudi de la química orgànica

- Interpretació  de  les  peculiaritats  de  l’àtom  de  carboni:  possibilitats  de  combinació  amb 
l’hidrogen i altres àtoms.

- Les cadenes carbonades.
- Els hidrocarburs i la seva importància com a recursos energètics. El problema de l’increment 

de l’efecte hivernacle: causes i mesures per  prevenir-lo.
- Macromolècules: importància en la constitució dels éssers vius.
- Els plàstics: importància per a la vida quotidiana. Reciclatge.
- Valoració del paper de la química en la comprensió de l’origen i desenvolupament de la vida.

Bloc 6. Els canvis químics

- Interpretació d’una reacció química com a ruptura i formació d’enllaços.
- El mol com a unitat de quantitat de substància.
- Relacions estequiomètriques i volumètriques en les reaccions químiques. Dissolucions. Gasos.
- Intercanvi d’energia en les reaccions químiques. Reaccions endotèrmiques i  exotèrmiques.
- Velocitat de reacció. Disseny i realització d’experiències per determinar els factors que la 

poden modificar.
- Importància de les reaccions químiques en els processos relacionats amb els éssers vius i 

amb la indústria.

Bloc 7. La contribució de la ciència a un futur sostenible

- Un desenvolupament tecnocientífic per a la sostenibilitat.
- Els problemes i desafiaments globals als quals s’enfronta avui la humanitat: contaminació 

sense fronteres, canvi climàtic, esgotament de recursos, pèrdua de biodiversitat, etc.
- Contribució del desenvolupament tecnocientífic a la resolució dels problemes. Importància de 

l’aplicació del principi de precaució i de la participació ciutadana en la presa de decisions.
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- Valoració de l’educació científica de la ciutadania com a requisit de societats democràtiques 
sostenibles.

- La cultura científica com a font de satisfacció personal.

Criteris d’avaluació 

1. Analitzar situacions i obtenir informació sobre fenòmens físics i químics utilitzant les estratègies 
bàsiques del treball científic. 

Es tracta d’avaluar si els estudiants s’han familiaritzat amb les característiques 
bàsiques del treball científic en aplicar els conceptes, els procediments i  les 
actituds  apreses en  relació a  les  diferents  activitats  realitzades, des  de la 
comprensió dels conceptes, la resolució de problemes i la realització de treballs 
pràctics. Aquest criteri fa referència a tots els blocs de continguts, per tant les 
activitats d’avaluació han  d’incloure, anàlisis  qualitatius, emissió d’hipòtesis 
fonamentades, elaboració d’estratègies, planificació disseny  i  realització de 
treballs pràctics en condicions controlades i reproduïbles, anàlisi i comunicació de 
resultats, recerca d’informació, implicacions CTSA, presa de decisions, referències 
a la història de la ciència, etc., aplicats als diferents continguts treballats al llarg 
del curs.

2. Realitzar correctament experiències de laboratori proposades al llarg del curs, respectant les 
normes de seguretat i tenint cura en el tractament de residus.

Aquest criteri pretén comprovar si l’alumnat és capaç de treballar en equip i de 
dissenyar, preparar i posar en pràctica les experiències de laboratori, amb ordre, 
cura i precisió, tot seguint les normes de seguretat que li hagin indicat, i també si 
elabora un informe estructurat i complet sobre l’experiència duta a terme.

3. Utilitzar les TIC com a font de consulta, com a instrument de representació i de presentació 
de documents.

Es tracta d’avaluar la competència de l’alumnat per integrar les tecnologies de la 
informació i la comunicació en el procés investigador com a mitjà per recollir 
informació sobre diferents fenòmens, com a mitjà per obtenir imatges i gràfics i  
com a eina per representar textualment i gràficament la informació recollida en 
els experiments, així com per elaborar documents.

4. Reconèixer  les  magnituds  necessàries  per  descriure  els  moviments,  aplicar  aquests 
coneixements als moviments de la vida quotidiana i valorar la importància de l’estudi dels 
moviments en el sorgiment de la ciència moderna. 
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Es  tracta de constatar si els alumnes saben plantejar-se i resoldre problemes 
d’interès en relació amb el moviment que porta un mòbil (uniforme o variat) i de 
determinar les magnituds característiques per descriure’l. També s’ha de valorar 
si comprèn el concepte d’acceleració en els moviments accelerats. Així com valorar 
si sap interpretar expressions com ara distància de seguretat o velocitat mitjana, i 
si comprèn la importància de la cinemàtica per la seva contribució al naixement 
de la ciència moderna. 

5. Identificar el paper de les forces com a causa dels canvis de moviment i de les deformacions 
i reconèixer les principals forces presents a la vida quotidiana. 

Es pretén constatar si l’alumnat comprèn que la idea de força com a interacció i  
causa de les acceleracions i de la deformació dels cossos, qüestiona les evidències 
del sentit comú sobre la suposada associació entre força i moviment, si coneix les 
lleis de Newton com a principis de la dinàmica, si sap identificar forces que actuen 
en situacions quotidianes, així  com el tipus de força, gravitatòria, elèctrica, 
elàstica  o  les  exercides  pels  fluids,  i  reconeix  com  s’han  utilitzat  les 
característiques dels fluids en el desenvolupament de tecnologies útils a la nostra 
societat, com el baròmetre, els vaixells, etc. 

6. Utilitzar la llei de la gravitació universal per justificar l’atracció entre qualsevol objecte dels que 
componen l’Univers i per explicar la força pes i els satèl·lits artificials. 

Es tracta que l’alumnat comprengui que l’establiment del caràcter universal de la 
gravitació va suposar la ruptura de la barrera cel-Terra, i va donar pas a una visió 
unitària de l’Univers. També s’ha d’avaluar que comprèn la manera en què 
l’esmentada Llei permet explicar el pes dels cossos, el moviment de planetes i  
satèl·lits en el sistema solar.  

7. Aplicar  el  principi  de  conservació  de  l’energia  a  la  comprensió  de  les  transformacions 
energètiques de la vida diària, reconèixer el treball i la calor com a formes de transferència 
d’energia i analitzar els problemes associats a l’obtenció i l’ús de les diferents fonts d’energia 
utilitzades per produir-los. 

Aquest criteri pretén avaluar si  l’alumnat té una concepció significativa dels 
conceptes de treball, energia, calor  i  les  seves  relacions, i  si  és  capaç de 
comprendre les formes d’energia (en particular, cinètica i potencial gravitatòria), 
així com d’aplicar la llei de conservació de l’energia en alguns exemples senzills. 
També s’ha de valorar si és conscient dels problemes globals del planeta pel que fa 

6
Passatge particular de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma

Tel. 971 17 75 05 Fax: 971 17 71 12 Web: http://dgadmedu.caib.es



a l’obtenció i l’ús de les fonts d’energia i les mesures que s’han d’adoptar en els 
diferents àmbits per avançar cap a la sostenibilitat. 

8. Interpretar diversos fenòmens com a resultat de la transferència d’energia mitjançant ones, 
diferenciar el tipus d’ones a partir de la direcció de propagació. 

Aquest criteri pretén avaluar si l’alumnat comprèn el concepte d’ona i les seves 
característiques, si és capaç de diferenciar les ones transversals i longitudinals, si 
sap associar cada tipus d’ona amb el so i la llum. Així mateix, si és capaç de 
realitzar experiències sobre la descomposició de la llum i sobre fenòmens de 
reflexió i refracció.

9. Identificar les característiques dels elements químics més representatius de la taula periòdica, 
predir-ne el comportament químic en unir-se amb altres elements, així com les propietats de 
les substàncies simples i compostes formades. Igualment conèixer la nomenclatura i formulació 
IUPAC dels compostos binaris i ternaris més importants. 

Amb aquest criteri es pretén comprovar que l’alumnat és capaç de distribuir els 
electrons dels àtoms en capes, justificar l’estructura de la taula periòdica, i aplicar 
la regla de l’octet per explicar els models d’enllaç iònic, covalent i metàl·lic. Així  
mateix s’ha de comprovar que és capaç d’explicar qualitativament amb aquests 
models la classificació de les substàncies segons les seves principals propietats 
físiques: temperatures de fusió i ebullició, conductivitat elèctrica i solubilitat en 
aigua. També s’ha de comprovar si són capaços d’utilitzar el llenguatge químic 
correctament, seguint les normes de la IUPAC per a composts inorgànics. 

10. Justificar  la gran quantitat  de compostos orgànics que hi  ha,  així  com la formació de 
macromolècules naturals i sintètiques i la importància d’aquestes en els éssers vius i en la 
societat actual. 

Es  tracta d’avaluar que els estudiants comprenen les enormes possibilitats de 
combinació que presenta l’àtom de carboni, la importància de la síntesi orgànica 
en la societat actual i  si  són  capaços d’escriure fórmules desenvolupades de 
compostos orgànics senzills. Així mateix, s’ha de comprovar que comprenen la 
formació de macromolècules naturals, el seu paper en la constitució dels éssers 
vius, la formació, utilització i reciclatge de polímers sintètics des de la perspectiva 
de la sostenibilitat i la importància que va tenir la síntesi dels primers compostos 
orgànics davant del vitalisme a la primera meitat del segle XIX.

11. Interpretar reaccions químiques com a ruptura i formació d’enllaços, tenint en compte els 
aspectes materials, energètics i cinètics i ser capaç d’aplicar-los a l’anàlisi d’alguns processos 

7
Passatge particular de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma

Tel. 971 17 75 05 Fax: 971 17 71 12 Web: http://dgadmedu.caib.es



químics naturals o industrials d’importància en la vida quotidiana. Saber realitzar càlculs de 
quantitats de substància senzills a partir d’equacions químiques.

Es  tracta d’avaluar si l’alumnat és capaç de comprendre com es produeix una  
reacció química i interpretar els aspectes materials energètics i cinètics implicats. 
Així mateix, conèixer i manejar el concepte de quantitat de substància i mol; 
també s’ha d’avaluar si sap realitzar càlculs estequiomètrics senzills amb reactius 
i productes, tant en estat sòlid com en dissolució com en estat gasós.  

12. Reconèixer les aplicacions energètiques derivades de les reaccions de combustió d’hidrocarburs 
i valorar-ne la influència en l’increment de l’efecte hivernacle.

Amb aquest criteri s’ha d’avaluar si l’alumnat reconeix el petroli i el gas natural 
com a  combustibles fòssils  que, al  costat del carbó, constitueixen les fonts 
energètiques més utilitzades actualment. També s’ha de valorar si són conscients 
de l’esgotament d’aquestes fonts, dels problemes que sobre el medi ambient 
ocasiona la seva combustió i la necessitat de prendre mesures per evitar-los.

13. Analitzar  els  problemes  i  els  desafiaments,  estretament  relacionats,  a  què  s’enfronta  la 
humanitat en relació amb la situació de la Terra, reconèixer la responsabilitat de la ciència i 
la tecnologia i la necessitat de la seva implicació per resoldre’ls i avançar cap a un futur 
sostenible. 

Es  pretén  comprovar  si  l’alumnat  és  conscient  de  la  situació  d’autèntica 
emergència planetària caracteritzada per una  sèrie de problemes vinculats: 
contaminació sense fronteres, esgotament de recursos, pèrdua de biodiversitat i  
diversitat  cultural, hiperconsum,  etc., i  si  comprèn  la  responsabilitat  del 
desenvolupament tecnocientífic i la necessària contribució d’aquest a les possibles 
solucions, tenint sempre present el principi de precaució. S’ha de valorar si 
l’alumnat és conscient de la importància de l’educació científica per a la seva 
participació en la presa fonamentada de decisions.
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