
 

 Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Pompeu Fabra 

 
 

INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA DE CIÈNCIES NATURALS 
Nom del professor: Silvia Díez, Joan Josep Ibáñez, Abel González 
Curs i grup: 2n ESO 
 
1.- CONTINGUTS 
Durant aquest curs treballarem els temes següents: 
- El mètode científic. Projecte de recerca 
- Mesurar per investigar 
- El moviment 
- Força i pressió 
- Forces a distància 
- Treball i energia 
- Calor i temperatura 
- El so i la llum 
 
2.- COMPETÈNCIES A ASSOLIR 
 

Dimensions Competències 

 
 
1. Indagació de fenòmens naturals i de la 
vida quotidiana. 

C1: Identificar i caracteritzar els sistems físics i 
químics des de la perspectiva dels models, per 
comunicar i predir el comportament dels fenòmens 
naturals. 

C4: Identificar i resoldre problemes científics 
susceptibles de ser investigats en l’àmbit escolar, que 
impliquin el disseny, la realització i la comunicació 
d’investigacions experimentals. 

C5: Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant 
el raonament científic. 

C6: Reconèixer i aplicar els processos implicats en 
l’elaboració i validació del coneixement científic. 

2. Objectes i sistemes tecnològics de la vida 
quotidiana 

C7: Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana 
amb el coneixement bàsic del seu funcionament, 
manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos 
en la manipulació i en l’mpacte mediambiental. 
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3. Medi ambient C11: Adoptar mesures amb criteris científics que evitin 
o minimitzin els impactes mediambientals derivats de 
la intervenció humana. 

4. Salut 
 
 
 

C13: Aplicar les mesures preventives adequades, 
utilitzant el coneixement científic en relació amb les 
conductes de risc i malalties associades al consum de 
substàncies addictives. 

 
Competències transversals de l’àmbit digital i de l’àmbit personal i social 
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3.- CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
Criteris de qualificació 
 
Els criteris d’avaluació repartits per dimensions són els següents: 
 
Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana: 50% 
Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana: 25% 
Dimensió medi ambient: 20% 
Dimensió salut: 5% 
 
a.- Qualsevol prova (control, recuperació d' avaluacions, exàmens extraordinaris)  consistirà en un 
examen (ja sigui oral o escrit) i/o un treball a decisió del professor. 
 
b.- Quan un alumne no es presenti a un control, sempre que entregui un justificant per escrit i signat 
per la família de la seva absència, se li farà l´examen de manera escrita o oral  a decisió del 
professor.  La no assistència als examens ordinaris i extraordinaris de juny s' haurà de justificar amb 
documentació oficial o amb una entrevista presencial dels pares explicant els motius de la no 
presencia a l' examen i serà el Departament de Ciències qui valorarà fer un examen individual a 
l'alumne fora de la data establerta. 
 
c.-  La nota de cada avaluació serà un 60% del valor de la mitjana dels controls fets durant el 
trimestre, un 25% dels treballs presentats a classe (deures,  dossiers,...) i un 15% de l’ actitud de l’ 
alumne. 
A més a partir d'aquest curs, les qualificacions de les avaluacions i les qualificacions de finals de 
curs, tindran el següent nou format: 
 

AE (Assoliment d'Excel.lència): 9-10 
AN (Assoliment de Notable): 7-8,9 
AS (Assoliment de Suficiència): 5-6,9 
NA (No Assoliment): 0-4,9 

 
d.-  La presentació dels dossier de classe en la dates fixades pel professor serà imprescindible per 
aprovar l´avaluació. 
 
e.- Es farà un control de cada tema treballat. 
 
f.- Una actitud molt negativa i reiterada (negar-se a treballar, no justificar absències, no respectar 
companys o professors,...) pot fer que l’ alumne/a no aprovi l’ avaluació. 
 
g.- Si un alumne/a té un 20% o més de faltes no justificades per trimestre quedarà suspesa 
l’avaluació. 
 
 
 
4.- CRITERIS DE RECUPERACiÓ TRIMESTRAL I DELS EXAMENS ORDINARIS I 
EXTRAORDINARIS DE JUNY 
 
4.1. Recuperació trimestral: 
 
a.- Les avaluacions es recuperaran al següent trimestre. 
b.- Es podran recuperar mitjançant un control i/o la presentació d´un treball de tots els temes 
treballats a l'avaluació independentment dels que l´alumne/a hagi superat.  
 
b.- No hi haurà recuperació dels controls de cada tema. 
 
c.- La nota màxima de les recuperacions trimestrals serà d’assoliment satisfactori. 
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4.2. Recuperació final ordinària: 
 
a.- Als exàmens ordinaris de Juny, es recuperaran qualsevol de les tres avaluacions individuals de 
l’assignatura que hagin pogut quedar suspeses. 
 
b.- Es podran recuperar mitjançant la superació d’una prova escrita i/o l’entrega d’alguna tasca 
encomenada a criteri del/la professor/a. 
 
b.- La nota final de curs al Juny serà la mitjana de les tres avaluacions.  
 
d.- En tot cas la nota final ordinària no serà superior a l’assoliment satisfactori. 
 
4.3. Recuperació final extraordinària: 
 
a.- Al juny, en cas necessari, es recuperarà tota la matèria treballada durant el curs i no avaluacions 
trimestrals. 
 
b.- Es podrà recuperar mitjançant la superació d’una prova escrita i/o l’entrega d’alguna tasca 
encomenada a criteri del/la professor/a. 
 
c.- L’alumne/a s’haurà d’avaluar de tots els trimestres. 
 
d.- La nota final de curs al Juny serà la mitjana de les tres avaluacions.  
 
e.- La recuperació tindrà un valor màxim d’assoliment satisfactori. 
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