
FÍSICA I QUÍMICA 4 ESO. 

CURS 2020-21. 

 

1. Quines unitats treballarem? 

En qualsevol dels tres escenaris les unitats que es treballaran seran les que hi ha 

indicades. En els escenaris B i C no es podran fer totes les activitats previstes 

però es faran les mínimes necessàries per a cada unitat. 

 

1ª avaluació 

Tema 1: Àtoms i enllaços. 

Tema 2: Formulació i nomenclatura inorgàniques. 

Tema 3: Química quantitativa. 

 

2ª avaluació 

Tema 4: Formulació i nomenclatura orgàniques. 

Tema 5: Cinemàtica. 

Tema 6: Forces i moviments. 

 

3ª avaluació 

Tema 7: Pressió en els fluids. 

Tema 8: Energia, treball i calor. 

Tema 9: Ones. 

 

2. Quins materials utilitzarem? 

Bàsicament seguirem la plataforma Science Bits aprendrem el model         

d’ensenyament 5E (prové de l’anglès) que té cinc fases: 

  

● Engage (Engeguem) : Partim d’un video inicial que relaciona el tema amb            

la realitat i que ens oferirà  unes preguntes per respondre. 

● Explore (Explorem) : Una activitat d’exploració pautada que desafia els          

coneixements inicials i ofereix oportunitats de resoldre conflictes. 

● Explain (Expliquem): Explicam els continguts formals des de recursos         

multimèdia. 

● Elaborate (Elaborem): Proposam una tasca o projecte en el qual haurem           

d’aplicar conceptes, actituds i procediments apresos. 

● Evaluate (Avaluem): Repassem a través d’un video els conceptes apresos.          

Es fa una prova avaluativa autocorregible basada en principis d’avaluació          

de competències. 

 

 

 

 

3. Com ho farem? 

 

La modalitat que utilitzarem en iniciar el curs  és la semipresencial.  



 

Utilitzarem el “Classroom”, una eina gratuïta de Google que a partir d'una            

pàgina principal permet crear aules amb alumnes. En cadascuna d'aquestes          

aules el professor pot assignar tasques amb textos, àudios, fotos i vídeos. Al             

mateix temps pot posar avisos, crear enquestes o rebre respostes dels alumnes. 

  

També farem servir de Google, “Meet” a diari per a connectar-nos amb            

l’alumnat que no està  a classe. Aquesta  eina ens permet fer videoconferències.  

 

Com sabrem quina tasca hem de fer? El professor anirà indicant la feina a              

través del Google Classroom. 

 

Com és el feedback que donam? Donarem el feedback als alumnes a través             

de la pròpia plataforma Science Bits, del Google Classroom, i del correu            

corporatiu que tenen els alumnes . 

  

 

  

 

 

4. Com s’avaluarà? 

 

En qualsevol dels tres escenaris els criteris d’avaluació seran els mateixos. 

 

Els criteris d’avaluació de cada unitat de treball de SCIENCE BITS seran: 

Explorem 5% 

Explicam 30% 

Avaluem 60% 

Mapa mental 5% 

 

La nota final de cada avaluació serà: 

 

 

EINES  

D’AVALUACIÓ 

PERCENTATGE  

EN LA QUALIFICACIÓ 

Nota de la plataforma de cada unitat. Altres 

proves escrites. 
80% 

Tasques addicionals al Classroom. Tasques 

relacionades amb l’aprenentatge de la 

competència d’aprendre a aprendre: Mapes 

mentals, esquemes, diari d’aprenentatge, etc. 

  

10% 



 

Al final del curs:  

 

Requisits: 

· Tenir una mitjana de 4 de les proves d’avaluació. 

· Lliurar les tasques i en concret el diari d’aprenentatge. 

 

 

Hi haurà prova extraordinària per setembre pels alumnes que no han superat            

l’assignatura en avaluació ordinària. 

Es proposaran activitats de reforç a aquells alumnes que no hagin superat el             

curs en el mes de juny. En el mes de Setembre hauran de presentar la feina de                 

l’estiu (puntua un 20% ) i hauran de superar una prova que estarà relacionat              

amb el treball realitzat ( puntua un 80%). La nota màxima de setembre serà un               

6. 

 

 

 

 

 

 

Actitud (Implicació en el treball diari, 

responsabilitat, participació a l’aula, 

conducta) La  puntualitat i presència a les 

aules 

10% 

Qualificació total 100% 

 
PERCENTATGE EN LA NOTA 

FINAL 

  

1a avaluació 33,3% 

2a avaluació 33,3% 

3a avaluació 33,3% 

Qualificació total 100% 


