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FÍSICA I QUÍMICA – PROVA PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO 

 

Seqüenciació de continguts de la prova: 

 

     Unitat: El moviment 

- Descripció del moviment: moviment, posició, trajectòria, temps. 

- Desplaçament, velocitat mitjana, velocitat instantània i rapidesa en el moviment rectilini. 

- Moviment rectilini uniforme (MRU): característiques, equació del moviment, representacions 

gràfiques x-t i v-t. 

- Acceleració: acceleració mitjana i acceleració instantània. 

- Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA): característiques, equació del moviment, 

representacions gràfiques x-t , v-t i a-t. 

- Encontres de dos mòbils amb MRU. 

- Caiguda lliure dels cossos: característiques, equacions del moviment en vertical. 

- Moviment circular: característiques, posició, desplaçament lineal i desplaçament angular, 

velocitat lineal mitjana i velocitat angular mitjana. 

 

     Unitat: Forces. Equilibri 

- Característiques de les forces: les forces com a interaccions; representació de les forces; la llei 

de Hooke, mesura de les forces. 

- Composició de dues forces concurrents: paral·leles, no paral·leles i perpendiculars. 

- Equilibri de forces: equilibri de translació. 

- La força pes: pes dels cossos, centre de gravetat, equilibri d'un cos recolzat sobre el terra. 

 

     Unitat: Les forces i el moviment 

- Forces en la vida quotidiana: pes, força normal, tensió, força motriu i força de fricció. 

- Primera llei de Newton: enunciat, aplicació a casos senzills. 

- Segona llei de Newton: enunciat, aplicació a casos senzills. El pes i l'acceleració de la 

gravetat. 

- Tercera llei de Newton: enunciat, aplicació a casos senzills. 
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     Unitat: Treball, energia i calor 

- Treball: concepte, unitats, càlcul. 

- Potència: concepte, unitats, càlcul. 

- Màquines: concepte. La palanca: concepte, llei de la palanca. 

- Energia. Energia cinètica. Energia potencial gravitatòria. Energia mecànica 

- La calor: la calor és transferència d'energia, calor i temperatura, efectes de la calor sobre els 

cossos, propagació de la calor. 

 

     Unitat: Pressió. Estàtica de fluids 

- Concepte de pressió. Unitats de pressió. Explicació d'alguns efectes de les forces. 

- La pressió en els fluids: pressions sobre cossos submergits, pressió hidrostàtica, vasos 

comunicants, determinació de la densitat d'un líquid. 

- Principi de Pascal: enunciat, aplicacions (la premsa hidràulica). 

- Pressió atmosfèrica: concepte, mesurament. 

- Cossos submergits en un fluid: forces que actuen sobre un cos submergit, principi 

d'Arquímides, condicions de flotació. 

 

     Unitat: Taula periòdica dels elements 

- Model atòmic nuclear. Partícules subatòmiques. Nombre atòmic i nombre màssic. Isòtops. 

- Configuració electrònica: nivells electrònics, electrons de valència, ions (anions i cations). 

- Taula periòdica actual dels elements: grups i períodes. 

- Metalls i no metalls: propietats que els caracteritzen. 

 

     Unitat: Enllaç químic 

- Enllaç químic: concepte. Teoria de l'enllaç químic: regla de l'octet. 

- Enllaç iònic: formació d'un enllaç iònic, propietats de les substàncies iòniques. 

- Enllaç covalent: formació d'un enllaç covalent simple. Substàncies moleculars, propietats de 

les substàncies moleculars. Substàncies covalents atòmiques, propietats de les substàncies 

covalents atòmiques. 

- Enllaç metàl·lic: formació de l'enllaç metàl·lic, propietats dels metalls. 
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     Unitat: El llenguatge de la Química 

- Nombres d'oxidació dels elements. Determinació del nombre d'oxidació. 

- Tipus de compostos binaris. Formulació i nomenclatura dels compostos binaris. 

- Formulació i nomenclatura d'hidròxids, hidràcids, oxoàcids i sals. 

- Mol. Nombre d'Avogadro. 

- Massa molecular relativa. Massa molar. 

- Composició centesimal: concepte, determinació de la composició centesimal a partir de la 

fórmula. 

 

     Unitat: Desenvolupament sostenible 

- Recursos renovables i no renovables. Estalvi de recursos. 

- Canvi climàtic: fonts d'energia, efecte hivernacle, canvi climàtic. 

- Contaminació de l'atmosfera: pluja àcida, forat d la capa d'ozó. 

- Contaminació del terra i de l'aigua. Potabilització de l'aigua. 

- Cap a un desenvolupament sostenible: Participació ciutadana. 

 

 

Criteris d’avaluació de la prova: 

 

     Unitat: El moviment 

- Reconèixer i descriure els conceptes de sistema de referència, trajectòria, posició, 

desplaçament, distància, rapidesa i velocitat. 

 - Classificar el moviment atenent a la seva trajectòria en rectilini, circular o vertical. 

 - Diferenciar entre velocitat mitjana i velocitat instantània i entre velocitat i acceleració. 

- Realitzar càlculs i representacions gràfiques en problemes amb moviment rectilini 

uniformement accelerat. 

 - Resoldre situacions de trobada de mòbils o de moviment vertical. 

 - Realitzar càlculs i representar el moviment de trajectòria circular. 

 

     Unitat: Forces. Equilibri 

 - Representar gràficament a escala les forces com a vectors. 

 - Conèixer i aplicar la llei de Hooke en estudiar la deformació d'un objecte. 
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- Determinar gràficament la resultant de diverses forces concurrents utilitzant la regla del 

paral·lelogram. 

 - Conèixer les condicions d'equilibri d'un sistema de forces. 

 - Treballar amb pesos expressant-ne el valor amb les unitats adequades. 

 - Determinar el centre de gravetat d'un objecte. 

 - Identificar els diferents tipus d'equilibri d'un cos que reposa sobre el terra. 

 

     Unitat: Les forces i el moviment 

 - Reconèixer i anomenar algunes forces de la vida quotidiana. 

 - Conèixer i saber aplicar els enunciats de les lleis de Newton. 

 - Diferenciar entre pes i massa i conèixer la relació que existeix entre elles. 

 - Representar totes les forces rellevants presents en sistemes estàtics i dinàmics senzills. 

 - Reconèixer el paper que juga la fricció en el desplaçament. 

 - Aplicar la tercera llei de Newton estudiant les forces d'acció i de reacció. 

 - Resoldre problemes relacionats amb els conceptes tractats en el tema. 

 

     Unitat: Treball, energia i calor 

 - Descriure i aplicar els conceptes de treball i potència i conèixer les seves unitats de mesura. 

 - Conèixer què és una màquina simple i descriure la seva utilitat. 

 - Aplicar la llei de la palanca per resoldre situacions on s'utilitza aquesta màquina. 

 - Resoldre situacions senzilles en les quals intervingui l'energia cinètica. 

 - Identificar i relacionar les energies cinètica, potencial gravitatòria i mecànica. 

- Conèixer els efectes de la calor sobre els cossos: dilatació, variació de temperatura i canvis 

d'estat. 

 

Unitat: Pressió. Estàtica de fluids 

- Conèixer el concepte de pressió, les seves propietats i unitats de mesura. 

- Indicar les característiques i els efectes de la pressió hidrostàtica. 

- Aplicar el principi dels vasos comunicants per resoldre situacions problemàtiques. 

- Descriure els components i el funcionament de màquines basades en el Principi de Pascal i 

calcular-ne l’efecte multiplicador. 

- Expressar la pressió atmosfèrica en les unitats habituals i transformar les unes en les altres. 
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 - Conèixer i interpretar el Principi d’Arquimedes. 

 

     Unitat: Taula periòdica dels elements 

 - Representar àtoms amb un determinat nombre de partícules subatòmiques. 

 - Distribuir els electrons d'un àtom senzill en els nivells electrònics corresponents. 

 - Reconèixer diferents tipus de ions i determinar-ne el nombre d'electrons. 

 - Interpretar la informació que proporciona la taula periòdica dels elements. 

 - Diferenciar les propietats dels elements metàl·lics i no metàl·lics. 

 

     Unitat: Enllaç químic 

 - Descriure la naturalesa elèctrica de l'enllaç químic. 

 - Conèixer les propietats característiques de l'enllaç iònic. 

 - Reconèixer les propietats de les substàncies moleculars. 

 - Interpretar o construir la representació d'una substància molecular. 

- Relacionar els tipus de sòlids amb el tipus de partícules que els formen: àtoms, ions i 

molècules. 

 - Reconèixer les propietats característiques dels metalls i d’alguns aliatges. 

 

     Unitat: El llenguatge de la Química 

 - Conèixer el concepte nombre d'oxidació i la seva determinació a partir d'una fórmula química. 

 - Conèixer les regles de formulació i nomenclatura de compostos binaris, hidròxids, àcids i sals. 

 - Passar de mols a nombre de partícules amb el nombre d'Avogadro. 

 - Determinar masses molars. 

 - Determinar la composició centesimal d'un compost químic. 

 

     Unitat: Desenvolupament sostenible 

- Conèixer la diferència entre recursos renovables i no renovables, els seus principals exemples 

i el reciclatge de residus. 

 - Indicar les principals causes i efectes del canvi climàtic. 

 - Conèixer els principals contaminants atmosfèrics, les seves fonts d'emissió i els seus efectes. 

 - Distingir les conseqüències de la contaminació de l'aigua i del sòl. 

 - Diferenciar les principals etapes de potabilització de l'aigua. 
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 - Enumerar les característiques pròpies del desenvolupament sostenible. 

- Conèixer els principals hàbits i línies d'actuació que condueixen cap a un desenvolupament 

sostenible. 

  

 

 

Departament de Ciències Experimentals 

Santa Coloma de Gramenet, gener de 2021. 
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