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Institut Joan Brudieu
PROVES DE COMPLECIÓ
Física i Química
Continguts mínims i criteris d’avaluació
Continguts:
• Forces i moviments
o Anàlisi qualitatiu dels moviments rectilinis i curvilinis. Associació del tipus de moviment amb
representacions gràfiques. Anàlisi quantitatiu del moviment rectilini uniforme.
o Caracterització de l’equilibri de forces. Identificació del pes dels objectes i el seu centre de
gravetat. Reconeixement de la relació entre força i deformació en els cossos elàstics.
o Anàlisi experimental de la pressió exercida per sòlids, líquids i gasos. Identificació de les
variables que influexen en el valor de la pressió atmosfèrica.
o Caracterització de les lleis de Newton i la seva aplicació a la identificació i anàlisi de
moviments i forces en la vida quotidiana. Interpretació de situacions relacionades amb
accidents de trànsit i anàlisi de mesures preventives. Anàlisi experimental de la caiguda
lliure i de la independència de la seva acceleració envers la massa.
o Caracterització de la llei de la Gravitació Universal i la seva aplicació en l’anàlisi del
moviment de diversos tipus d’astres i de les naus espacials. Identificació dels problemes
generats per la ingravidesa. Valoració dels avenços científics i tecnològics.
o Evolució en les concepcions per explicar l’origen de l’Univers i la seva estructura.
• Les ones
o Caracterització de les ones segons amplitud, freqüència, període i longitud d’ona.
Reconeixement de la possibilitat de propagació d’ones mecàniques en sòlids, líquids i
gasos. Anàlisi experimental d’ones estacionàries i de la ressonància.
o Reconeixement del so i les ones sonores. Identificació de fenòmens relacionats amb la
reflexió del so. Anàlisi de la generació de sons en instruments musicals, descripció de
característiques de l’aparell de fonació humà i justificació de mesures saludables en
escoltar música.
o Interpretació de la reflexió i refracció de la llum mitjançant el model de raigs i justificació del
funcionament de diversos aparells òptics i de l’ull humà.
o Interpretació de la polarització, la dispersió cromàtica, els colors, les interferències
mitjançant el model ondulatori. Establiment de relacions l’espectre electromagnètic, les
propietats dels diversos tipus d’ones electromagnètiques i les seves aplicacions.
o Cerca d’informació sobre alguna de les aplicacions de les ones electromagnètiques,
analitzant les mesures de seguretat implicades i comunicant les conclusions amb diferents
suports.
• Estructura i propietats de les substàncies
o Observació experimental de propietats de substàncies: conducció de l’electricitat en estat
pur o en dissolució, punt de fusió, duresa, etc. I classificació de les substàncies segons les
seves propietats identificades. Interpretació en funció de l’enllaç: iònic, covalent o metàl·lic
o Establiment de relacions entre l’organització dels elements en la Taula Periòdica i la seva
estructura. Interpretació de l’estructura de l’àtom a partir d’evidències de la distribució dels
electrons en nivells d’energia.
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o Diferenciació de les propietats de les dissolucions àcides i bàsiques, i mesura de pH.
Reconeixement de substàncies àcides i bàsiques d’ús freqüent i de la seva utilització.
Caracterització de les reaccions químiques de neutralització.
o Interpretació de la capacitat de l’àtom de carboni per formar enllaços. Identificació dels
hidrocarburs com a recurs energètic i dels problemes ambientals relacionats amb el seu ús.
o Reconeixement experimental de propietats físiques d’alguns compostos orgànics senzills i
de macromolècules. Establiment de relacions amb la seva estructura. Obtenció de
polímers, anàlisi de les seves aplicacions i dels problemes relacionats amb el seu
reciclatge.
Nota: Recomanem consultar el llibre de Biologia i Geologia de 4t d’ESO per a la preparació de la
prova.
Criteris d’avaluació:
El dia indicat es realitzarà una prova escrita que es puntuarà sobre 10 punts. Caldrà assolir una
puntuació major a 5 per superar la matèria.
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