INS PLA DE LES MORERES
PROVES GESO.
FÍSICA I QUÍMICA 4t d’ESO: CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ

Continguts
La matèria a l’Univers
oSubstàncies simples, compostes i mescles. Exemples de la vida quotidiana i d’interès per les
sevesaplicacions.
oTaula periòdicadelselements. Símbolsquímics. Nombre atòmic i massaatòmica.
oEstructura de l’àtom. Diferències entre àtoms de diferentselements. Isòtopsd’unelement. Ions.
oEnllaços entre àtoms. Molècules i estructures gegants. Massesmoleculars.

Les reaccionsquímiques
oCanvisquímics i físics. Obtenció de substàncies simples i compostes.
oConservació de la massa en elscanvisquímics i físics. Massa de reactius i productes en una
reacció química senzilla.
oVelocitatd’unareacció en funció de les variables, com la temperatura, la concentració i el grau de
divisiódelsreactiussòlids. Efectedelscatalitzadors i elsenzims.
Les forces i el moviment
oForces de la natura. La forçagravitatòria, les forceselèctriques i magnètiques.
oEl paper de les forces de fregament en la vida quotidiana.
oAnàlisiqualitativadelsmovimentsrectilinisicurvilinis. Representacionsgràfiques. Anàlisiquantitativa
del movimentrectilini uniforme.
oEquilibri de forces. Pes delsobjectes i centre de gravetat. Força normal, de fregament i centrípeta.
Relació entre força i deformació en elscossoselàstics.
oLes lleis de Newton i la sevaaplicació a la identificació i anàlisi de moviments i forces en la vida
quotidiana.
L’energia
oConceptes de treball i calor com a maneres de transferir energia. Diferents formes
d’energiamecànica: energiacinètica i potencial.
oProcessos de conservació i degradació de l’energia.
oLes ones.
─ Descripció del so com a exempled’onamecànica. Fenòmens i aparellsrelacionats.
─ Descripció de la llum visible com a exempled’onaelectromagnètica. Fenòmens i
aparellsrelacionats.
─ L’espectreelectromagnètic, les propietatsdels diversos tipusd’oneselectromagnètiques i les
sevesaplicacions.

Criterisd’avaluació
1. Identificar materialsd’ús habitual en el nostreentorn, i distingir si es tractend’elements, compostos
o mescles a partir de dissenyarprocessos per obtenirevidènciesexperimentals.
2. Utilitzar la taula periòdica per obtenirdadesd’elementsquímics i aplicar un model elemental d’àtom
per interpretar-ne la diversitat i algunes de les propietats.
3. Identificar canvisquímics en l’entornquotidià i en el coshumà, i justificar-los a partir
d’evidènciesobservadesexperimentalment. Cercar informació, avaluar-la críticament i
prendredecisionsjustificades sobre l’ús que femdelsmaterials en l’entornproper.
4. Utilitzar el modelatomicomolecular per interpretar i representar reaccionsquímiques, aixícom la
conservació de la massa en sistemestancats.
5. Planificar algunexperiment i realitzarprediccions sobre la influència de diferents variables en la
velocitat de reacció. Descriurel’efectedelscatalitzadors en reaccionsd’interèsquotidià.
6. Diferenciar entre velocitatmitjana i instantània a partir de gràfiquesespai-temps i velocitat-temps i
deduir el valor de l’acceleració.
7. Reconèixer la forçagravitatòriacom a responsable del pes i delsmovimentsdelsastres.
8. Interpretar fenòmensd’interaccióelèctricautilitzant el modelatòmic de la matèria i el concepte de
càrregaelèctrica. Classificarsubstàncies en funció de criteris de conductivitatelèctrica. Explicar el
funcionamentd’una pila química i identificar l’electròlisicom un canviquímic.
9. Relacionar el magnetisme i el correntelèctric i aplicar aquestsconeixements per interpretar
experiències i el funcionamentd’aparellstecnològics en les qualsintervingui el magnetisme o
l’electromagnetisme.
10. Argumentar, ambcriterisambientals, l’ús que es fa de diferentsfontsd’energia per a
determinadesaplicacions.
11. Realitzar i interpretar representacionsgràfiques de processosquímics o físics a partir de taules de
dades i de les lleis o principisinvolucrats.
12. Descriure de forma qualitativa les característiquesprincipals (posició, velocitat i acceleració) de
diversos tipus de moviment a partir de l’anàlisi de les gràfiques.
13. Resoldreproblemes de movimentsrectilinis, utilitzant una representacióesquemàticaamb les
magnitudsvectorialsimplicadesexpressantelsresultats en unitats del SI.
14. Utilitzar les lleis de Newton per justificar, en casos quotidians, la relació entre les forces que
actuen sobre un cos i les característiques del seumoviment, incloent-hi el cas de l’equilibri.
15. Reconèixer que calor i treballsóndues formes de transferènciad’energia, identificant les
situacions en què es produeixen.
16. Relacionar elsconceptes de treball i potència en la resolució de problemes en contextos
realsexpressantelsresultats en unitats del SI o altresd’úscomú.
17. Relacionar la calor ambelsefectes que produeix en elscossos: variació de temperatura,
canvisd’estat i dilatació.
Per a superar la matèriacaldràaprovarl’examencorresponentamb una nota de 5 o superior.

