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Matèria FÍSICA I QUÍMICA 3r ESO

Títol/Pregunta HI HA QUÍMICA AL TEU MÒBIL?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a
desenvolupar:

Competència específica 2 a
desenvolupar:

Competència específica 3 a
desenvolupar:

Competència específica 4 a
desenvolupar:

Competència específica 5 a
desenvolupar

5: Treballar de manera
colaborativa en equips
diversos, aplicant habilitats
de coordinació, comunicació,
emprenedoria i repartiment
equilibrat de
responsabilitats, per predir
les conseqüències dels
avenços científics i la seva
influència sobre la salut
pròpia i comunitària i sobre el
desenvolupament
mediambiental sostenible.

4: Utilitzar de manera
autònoma, crítica i eficient
plataformes digitals i
recursos variats, tant per al
treball individual com en
equip, consultant i
seleccionant informació
científica veraç, creant
materials en diversos
formats i comunicant de
manera efectiva en diferents
entorns d'aprenentatge, per
fomentar la creativitat, el
desenvolupament personal i
l'aprenentatge individual i
social.

1: Resoldre problemes i
situacions relacionats amb la
física i la química, aplicant les
lleis i teories científiques
adequades, per comprendre i
explicar els fenòmens
naturals i evidenciar el paper
d'aquestes ciències en la
millora del benestar comú i
en la realitat quotidiana.

2: Raonar amb solvència,
usant el pensament científic i
les destreses relacionades
amb el treball de la ciència,
per a aplicar-lo a l'observació
de la naturalesa i l'entorn, a
la formulació de preguntes i
hipòtesis i a la validació de
les mateixes a través de
l'experimentació, la indagació
i la cerca d'evidències.

3: Manejar amb propietat i
solvència el flux d'informació
en els diferents registres de
comunicació de la ciència
com la nomenclatura de
compostos químics, l'ús del
llenguatge matemàtic, l'ús
correcte de les unitats de
mesura, la seguretat en el
treball experimental, per
produir i interpretar
informació en diferents
formats i a partir de fonts
diverses.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

5.2
Construir i produir
coneixements a través del

4.2
Treballar de manera
autònoma i versàtil,

1.3.
Identificar situacions
problemàtiques en l'entorn

2.1
Formular i verificar hipòtesi
com a respostes a diferents

3.1.
Utilitzar i relacionar de
manera rigorosa diferents



Situació d’aprenentatge matèria
3r ESO

treball col·lectiu, a més
d'explorar alternatives per a
superar l'assimilació de
coneixements ja elaborats i
trobar moments per a
l'anàlisi, la discussió i la
síntesi, obtenint com a
resultat l'elaboració de
productes representats en
informes, pòsters,
presentacions, articles, etc.

5.3.
Debatre, de manera
informada i argumentada,
sobre les diferents qüestions
mediambientals, socials i
ètiques relacionades amb el
desenvolupament de les
ciències, tot aconseguint un
consens sobre les
conseqüències d'aquests
avanços i proposant
solucions creatives en comú
a les qüestions plantejades.

CCL3, CP3, STEM3, STEM5,
CD3,CPSAA3, CC3

individualment i en equip, en
la consulta d'informació i la
creació de continguts,
utilitzant amb criteri les fonts
i eines més fiables, i
rebutjant les menys
adequades, millorant així
l'aprenentatge propi i
col·lectiu.

CCL2, CCL3, STEM4, CD1,
CD2, CPSAA2, CE3, CCEC4

quotidià, emprendre
iniciatives i buscar solucions
sostenibles des de la física i
la química, analitzant
críticament l'impacte produït
en la societat i el medi
ambient.

CCL1, STEM1, STEM2,
STEM4, CPSAA4

problemes i observacions,
manejant amb soltesa el
treball experimental, la
indagació, la cerca
d'evidències i el raonament
lògic i matemàtic.

2.2 Utilitzar diferents
mètodes per a trobar la
resposta a una sola qüestió o
observació, des del contrast
amb els resultats obtinguts i
assegurant-se així de la seva
coherència i fiabilitat.

2.3.
Integrar les lleis i teories
científiques conegudes en el
desenvolupament del
procediment de la validació
de les hipòtesis formulades,
aplicant relacions
qualitatives i quantitatives
entre les diferents variables,
de manera que el procés
sigui més fiable i coherent
amb el coneixement científic
adquirit.

CCL1, CCL3, STEM1, STEM2,
CD1, CPSAA4, CE1, CCEC3

sistemes d'unitats, amb l’ús
correcte de la seva notació i
de les seves equivalències,
fent possible una
comunicació efectiva amb
tota la comunitat científica.

3.2:
Nomenar i formular
correctament substàncies
simples, ions i compostos
químics inorgànics i orgànics
utilitzant les normes de la
IUPAC, com a part d'un
llenguatge integrador i
universal per a tota la
comunitat científica.

STEM4, STEM5, CD3,
CPSAA2, CC1, CCEC2,
CCEC4
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Sabers bàsics:

A. DESTRESES CIENTÍFIQUES BÀSIQUES
- El llenguatge científic: unitats del Sistema Internacional i els seus símbols. Eines matemàtiques bàsiques en diferents escenaris científics i

d'aprenentatge.
- Estratègies d’interpretació i producció d'informació científica utilitzant diferents formats i diferents mitjans: desenvolupament d’un criteri propi basat en

el que el pensament científic aporta a la millora de la societat per fer-la més justa, equitativa i igualitària.
- Valoració de la cultura científica i del paper de científics i científiques en les principals fites històriques i actuals de la física i la química per a l'avanç i

la millora de la societat.

B. LA MATÈRIA
- Estructura atòmica: desenvolupament històric dels models atòmics, existència, formació i propietats dels isòtops i ordenació dels elements en la taula

periòdica.
- Principals compostos químics: la seva formació i les seves propietats físiques i químiques, valoració de les seves aplicacions. Massa atòmica i massa

molecular.
- Nomenclatura: participació d'un llenguatge científic comú i universal formulant i nombrant substàncies simples, ions monoatòmics i compostos binaris

mitjançant les regles de nomenclatura de la IUPAC.

Context/contextos: Escolar X Social X Personal X Professional

Dinàmiques de presa de consciència:
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Es comença l’activitat fent dues preguntes: quan comprau un mòbil amb què vos fixau per decidir-vos?
la vostra decisió, està relacionada amb la química?

Es continua amb  la mateixa idea parlant dels aliments, de la roba o del nostre mateix cos
A continuació es visualitza el vídeo per tal de comprovar que diferents parts del mòbil contenen diferents elements químics i es comprova la relació amb la
resposta de les dues preguntes anteriors.
La classe es divideix en grups per fer tasca d’anàlisi dels components d’un smartphone i la relació amb els elements de la taula periòdica, anotant a la
plantilla de taula periòdica, i completant amb la informació requerida al document.
Una vegada acabada la tasca, es visualitza el vídeo 2 i es fa debat sobre el problema de les mines Coltan.

Instruccions i materials:

Plantilla taula periòdica buida
Enllaç vídeo 1: La química del mòbil (tv3)

Enllaç vídeo 2:  Mines Coltan (la Sexta)

Enllaç taula periòdica: Taula periòdica, propietats
Taula periòdica interactiva

Simuladors: construeix l'àtom
construeix un isòtop
construeix una molècula
models atòmics

Quadern, fitxes exercicis, Chromebook
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Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

Tasca 0:  comentari de les respostes a preguntes grupals
- quan comprau un mòbil, roba, aliments i cosmètica amb què vos fixau per decidir-vos?
- la vostra decisió, està relacionada amb la química?

Tasca 1: el Big Bang i la taula periòdica. Es comença a parlar de química i de l’origen dels elements més lleugers. Els alumnes contestaran una
sèrie de qüestions, tot revisant coneixements previs i aportant nous conceptes a aprendre.

Tasca 2: estudi dels elements presents a un smartphone ( elements de taula periòdica, ordenació, propietats, concepte de nombre atòmic,
nombre màssic, model atòmic). Es prepara un pòster, infografia o semblant. L’activitat s’anirà desenvolupant a mesura que es treballen nous
sabers.

Tasca 3: de què estam fets? A partir de la massa del seu propi cos s'introdueixen nous sabers per a posteriors càlculs al llarg del curs: estudi
del concepte de massa atòmica i massa molecular, nombre d'avogadro. Es completa el document compartit

Tasca 4: exercicis consolidació sabers

Tasca 5: model atòmic actual. La presentació els endinsa dins l’estructura de l’àtom i a partir d’exercicis autocorregibles i simuladors treballen
el model atòmic actual.

Tasca 6: formulació inorgànica: es treballen els primers compostos binaris. Exercicis fets a classe i corregits. Autoavaluació i heteroavaluació

Tasca 7: exercicis consolidació sabers

Tasca 8: el mètode científic. Es realitzarà una experiència al laboratori, aplicant les passes del mètode científic. S'utilitzaran coneixements
previs dels alumnes.
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Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

Observació diària dins l’aula per garantir la implicació de tots els membres de cada equip.

Foment de la participació de tot l’alumnat en les intervencions que es facin en grup gran per tal de detectar possibles idees prèvies o
conceptes adquirits erròniament.

Supervisió dels exercicis de consolidació i activitats introductòries

Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

Realització d’un informe escrit, presentació, poster o similar  (elaborat per cada grup de treball) amb explicació de l'objectiu a aconseguir, i els
resultats obtinguts. Es poden planificar diferent dates d’entrega de les parts a realitzar per tal de que el propi grup pugui corregir els errors
detectats.
Ús d’una rúbrica per a la coavaluació entre iguals i la pròpia autoavaluació.

Realització de les tasques (individuals i en equip) a partir de l’observació diària del treball dins l’aula i el registre de la tasca realitzada a casa.
Autoavaluació

Prova escrita: heteroavaluació


