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Apostem per una educació innovadora, 
personalitzada, inclusiva i socialment 
responsable per crear un futur millor.

INNOVACIÓ
Connectem les 
 pedagogies i 
tecnologies com 
a facilitadores
 de la innovació.(1)

EXPERIÈNCIA
60 anys 
d’ experiència, 
 investigació 
 i pràctica 
 pedagògica.

COMPETÈNCIES
Dissenyem escenaris 
que facilitin el procés 
d’ensenyament dins un 
marc d’aprenentatge 
competencial i d’habilitats 
útils per a la vida real.

APRENENTATGE
Apostem pels 4
pilars de l’Educació:(2)

· Aprendre a conèixer.
· Aprendre a fer.
· Aprendre a ser.
· Aprendre a conviure.

AVALUACIÓ
Solucionem 
l’avaluació 
competencial
en la pràctica 
docent.

CAPTURAR LA INFORMACIÓ

TRANSFORMAR-LA

EN CONEIXEMENT

DIFERENCIAL

COMUNICAR EN

FORMA DE VALOR

PL
AT

AF
ORMA DIGITAL

LLIBRES DE conTEXT

RECURSOS PER AL 
PLURILINGÜISME

INSTRUMENTS
 D’AVALUACIÓ

MATERIALS 
PER A

 L’ATENCIÓ A
 LA DIVERSITAT

APRENENTATGE 
INTEGRAT DE 

SABERS I
 COMPETÈNCIES

EINES PER
 A LA 

PROGRAMACIÓ 
CURRICULAR

ACOMPANYAMENT
Acompanyem els 
docents compromesos 
amb l’educació, 
facilitant la seva 
tasca. (3)



Servei 
personalitzat 

d’atenció docent 
que dona resposta 
als desafiaments 
de l’educació del 

segle XXI.

NANO CURSOS (NOOCS)

COMUNITA
TS

Despleguem tot el nostre potencial per
desenvolupar el nou model educatiu del segle XXI.ACTIVITATS

 INSPIRADORES

EXPERIÈNCIES 
D’APRENENTATGE 

MAKER

PROJECTES 
ADAPTATS AL 
CURRÍCULUM 

LOCAL

CONNEXIÓ
AMB EXPERTS 

I ALTRES 
DOCENTS

ESTRATÈGIES 
DOCENTS

ACOMPANYAMENT I 
ASSESSORAMENT

EDUCACIÓ
INCLUSIVA
Apliquem el Disseny Universal 
d’Aprenentatge (DUA) per a una 
educació inclusiva
i oferim un enfocament 
personalitzat i adaptat per 
garantir l’èxit educatiu de
tot l’alumnat.

SABERS BÀSICS
Proposem un aprenentatge 
integrat de sabers bàsics 
i competències perquè 
l’alumnat assoleixi de forma 
plena el perfil de sortida de 
l’etapa educativa.

DIGITALITZACIÓ I 
SEGURETAT
Desenvolupem la competència 
digital i l’ús segur i
conscient de la informació.

DIVERSITAT 
CULTURAL
Oferim la possibilitat de veure 
i entendre el món des de 
perspectives diferents a través 
de la diversitat lingüística, 
fet que suposa una oportunitat 
per al desenvolupament 
personal i social.

SITUACIONS I 
REPTES
Partim de situacions 
d’aprenentatge on es 
poden contextualitzar els 
sabers bàsics, involucrant 
activament l’alumnat i 
fomentant la seva participació 
en la resolució de reptes 
(ABR) i problemes (ABP).

APRENENTATGE 
ACTIU
Fomentem que 
l’alumnat sigui capaç 
d’analitzar, raonar i 
qüestionar la informació 
amb una actitud activa, 
autònoma i compromesa.

RESPECTE I 
IGUALTAT
Fomentem el respecte i 
la igualtat de gènere per 
desmuntar prejudicis, 
estereotips i actituds de 
caràcter discriminatori.

LA TEVA

SOLUCIÓ
Un ECOSISTEMA de PRODUCTES,
     SOLUCIONS i EXPERIÈNCIES
             per a la TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA

SOSTENIBILITAT
Incloem un plantejament 
transversal de la 
sostenibilitat i el
desenvolupament 
humà, vinculat i 
compromès amb 
els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de l’Agenda 2030.

CAPTURAR LA INFORMACIÓ

TRANSFORMAR-LA

EN CONEIXEMENT

DIFERENCIAL

COMUNICAR EN

FORMA DE VALOR

PL
AT

AF
ORMA DIGITAL

LLIBRES DE conTEXT
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Situacion             s  Vicens Vives, noves 
solucions d’aprenentatge per a l’alumnat 
actual.
Situacions de Vicens Vives és un projecte original per repensar el que 
s'ensenya, com s'ensenya i com s'avalua a partir de noves perspectives 
de docents i alumnes.

El rol del docent actual es compon de múltiples facetes orientades a 
l'aplicació de noves idees, propostes i pràctiques educatives amb 
la finalitat de millorar el desenvolupament competencial de l'alumnat 
d'avui.

LES CLAUS DE
Aplica els principis del Disseny Universal d’Aprenentatge.

Treballa la competència digital.

Desenvolupa competències clau i competències específiques.

Facilita l’aprenentatge interdisciplinari.

Fomenta la resolució col·laborativa de problemes reals. 

Inclou l’aprenentatge-servei en relació amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible.

Ofereix una avaluació formativa i metacognitiva. 
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Situacion             s  posa a les teves mans una 
proposta apassionant per a Física i Química.
Tots els sabers curriculars es despleguen amb metodologies actives a través 
de missions que parteixen de l'entorn proper. 

Un projecte gamificat amb reptes estimulants i significatius perquè l'alumnat 
construeixi el seu aprenentatge i desenvolupi de manera autònoma el 
raonament científic. 

Mitjançant tasques i projectes col·laboratius que 
comencen amb una situació real 
d'aprenentatge, l'alumnat podrà descobrir 
l'atractiu de la investigació consolidant 
sabers i reforçant la reflexió crítica. 
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Missions 
d'aprenentatge1

Plantejament d'una situació i d'un repte a 
càrrec d'un personatge, que encarrega a 
l'alumnat una missió determinada.

2 Comença
Mobilització dels coneixements previs, amb 
activitats dissenyades per detectar quins 
sabers i quines competències específiques 
té el teu alumnat a l'inici de la unitat.

El Quadern s’estructura en 9 situacions, en les quals es plantegen diverses 
narratives o contextos d’aprenentatge que permeten a l’alumnat desenvolupar 
els sabers i les competències pròpies de les Ciències Experimentals.

En aquest projecte es desenvolupen metodologies d’aprenentatge actiu, a 
través de les quals l’alumnat construeix el coneixement a partir de reptes o 
situacions properes.

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA

PAS A PAS, des de la situació 
d’aprenentatge fins a l’avaluació 

Diferents personatges 
acompanyen l'alumnat 
al llarg del procès 
d'aprenentatge.
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3 Missions
A cada unitat, diferents missions motiven 
l'alumnat a avançar en les activitats i els 
problemes per poder resoldre tots els reptes 
que es presenten.

Informació del Llibre 
de consulta vinculada 
a la missió.

Activitat classi-
ficada segons el 
procés cognitiu 
que es treballa:
comprenc (blava)
aplico (vermella)
reflexiono (verda)

4 Pràctica
Es porten a terme pràctiques col·laboratives mitjançant les quals 
es desenvolupa part del contingut experimental propi de l'àrea. 
Poden ser en grup o bé individuals. S'hauràn de desenvolupar 
amb materials 
reciclats, atès que 
tenen una vinculació 
directa amb els 
Objectius de 
Desenvolupament 
Sostenible.
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6 Producte final
Projecte col·laboratiu on 
l'alumnat aplica els sabers 
assolits en la investigació. 

Es materialitza en productes 
reals, com ara un informe 
de laboratori, un cartell 
informatiu o un podcast 
divulgatiu.

5 Joc de taula
Cada unitat inclou un joc 
de taula (print and play) 
per treballar de manera 
gamificada.
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Avaluació competencial, metacognitiva i digital7
L'alumnat reflexiona sobre el propi nivell d'aprenentatge, les competències 
assolides i els aspectes que li han semblat més interessants. Té 4 parts:

Explora coneixements i competències.
Valora el teu aprenentatge.
Avalua el treball en grup en matèria d'organització, col·laboració, responsabilitat, 
recerca, realització de tasques, exposició oral i assoliment d'objectius.     
L'indici, que l'alum-
nat obté al final de 
cada unitat. Tots els 
indicis que s'acu-
mulin ajudaran a 
resoldre l'origen 
del problema i el 
repte plantejat a 
l'inici del quadern.

Conté un taulell d'investigació que 
s'anirà completant amb indicis.

8 Joc 
d'escapament

Es presenten tres 
avaluacions gamificades 
per consolidar els sabers 
i competències treballats.

| 57
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REGISTRE DE DADES

1. Anoteu la informació que us aporta cada prova i marqueu els objectes que encara no podeu

descartar, amb la finalitat de descobrir quin és l’objecte que conté el missatge veritable.

Informació prova 1 ..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

...............

..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
................

OBJECTES QUE NO DESCARTEM: ........................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
................

Informació prova 2 ..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

...............

..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
................

OBJECTES QUE NO DESCARTEM: ........................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
................

Informació prova 3 ..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

...............

..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
................

OBJECTES QUE NO DESCARTEM: ........................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

Informació prova 4 ..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

...............

..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
................

OBJECTE QUE BUSQUEM: ........................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

...........

RECOL·LECCIÓ D'INDICIS

2. Anoteu els indicis de les situacions 1, 2 i 3 juntament amb el que acabeu d'esbrinar.

Indici situació 1 ..........................
..........................

.........

..........................
..........................

..........................
.............

..........................
..........................

..........................
.............

..........................
..........................

..........................
.............

Indici situació 3 ..........................
..........................

.........

..........................
..........................

..........................
.............

..........................
..........................

..........................
.............

..........................
..........................

..........................
.............

Indici situació 2 ..........................
..........................

.........

..........................
..........................

..........................
.............

..........................
..........................

..........................
.............

..........................
..........................

..........................
.............

Indici del 1r joc ..........................
..........................

.........

..........................
..........................

..........................
.............

..........................
..........................

..........................
.............

..........................
..........................

..........................
.............
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56 | La fuga del poble 1. Un ajudant inesperat

Quan arribeu a la casa on us allotgeu temporalment a Motà us trobeu

la porta oberta… Entreu amb cautela i feu un crit ofegat: la llum de la

lluna il·lumina una tauleta digital. Fa molt que no en veieu cap!

Decidiu ignorar la por i inspeccionar ràpidament tota la casa. No hi ha

ningú ni trobeu a faltar cap pertinença. És més, trobeu papers engan-

xats amb missatges estranys. "En Robert és un farsant", llegiu al pot de

sucre. "La Maria Teresa no és de fiar", diu el del gerro. "L'Elisabeth en

realitat no és cuinera", trobeu sota un plat.

No enteneu res, però teniu clar que, qui hagi posat aquests missatges,

vol que engegueu la tauleta digital. Us reuniu tots i premeu el botó.

Repartits per la casa hi ha papers amb pistes, però no totes són

certes!

Per descobrir quines de les etiquetes que trobareu als productes

següents són veritables, haureu de resoldre les proves que tro-

bareu a l' .

Aigua mineral
Xampú

Gerro de plata

Oli

Bombona de butà
Marbre de granit

Sucre

Globus inflats amb aire
Copa de bronze

Plat de macarrons Llet
Beguda de cola

Gasosa
Salfumant

Sal

La
 fu

ga
de

l p
ob

le
 1 

- 
Jo

c d
'es

ca
pa

m
en

t
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Relacionar causes i conseqüències.

Utilitzar el llenguatge científic.

Contrastar i organitzar la informació.

Pensar de manera crítica.

Aplicar el mètode científic.

Treballar cooperativament.

Valorar la diversitat.

Utilitzar recursos tecnològics.

Conservar el medi ambient.

Contribuir a un desenvolupament sostenible.

Preservar la salut.

Analitzar riscos naturals.

Relacionar passat i present.

Treballar interdisciplinàriament.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

| 179
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ENRIC

L'alcalde de Motà fa referència a EnricMoles i Ormella (1883-1953), farmacèutic,químic i físic català que va investigar ladeterminació de les masses atòmiquesdels elements i dels volums d'algunesmolècules. Va ser membre del Comitèinternacional de pesos atòmics de laIUPAC des del 1921, i secretari de la co-missió internacional de pesos atòmicsdes del 1951.

ENRIC MOLES I ORMELLA

GAEL

El responsable del torneig esportiu de launitat 7 fa referència a Galileo Galilei(1564-1642), astrònom, enginyer, filòsof,matemàtic i físic italià relacionat estreta-ment amb la revolució científica. Els seusassoliments inclouen la millora del teles-copi, una gran varietat d'observacionsastronòmiques i la primera llei del movi-ment. Se l'ha considerat com el «pare del'astronomia moderna».

La coordinadora de la ràdio local i geò-grafa de la unitat 2 i 8 fa referència a IngeLehmann (1888-1993), una sismòloga da-nesa que va fer les primeres proves demagnituds de sismes i les seves conse-qüències. Va ser la descobridora de ladiscontinuïtat que separa el nucli externdel nucli intern de la Terra i que porta elseu nom en honor seu (discontinuïtat deLehmann).

GALILEO GALILEI

ERNEST

El tercer científic segrestat de la unitat 4 fareferència a Ernest Rutherford (1871-1937),físic britànic nascut a Nova Zelanda. Vaestudiar les partícules radioactives i les vaclassificar en alfa, beta i gamma. Els estu-dis de dispersió de partícules alfa per là-mines metàl·liques li van permetre provarl'existència del nucli atòmic, i proposar unnou model atòmic. També va ser el primera fer una reacció nuclear al laboratori.

ERNEST RUTHERFORD

INGA

INGE LEHMANN
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Coneix els 
personatges guia
Cada situació o repte segueix 
un fil conductor narratiu, 
conduït per personatges guia 
que ofereixen una visió àmplia 
de la ciència (una enginyera 
química, un científic, una 
activista...) i que tenen relació 
amb personatges històrics. Al 
final del llibre hi ha un annex 
que explica aquesta relació.
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KÀTIA

La responsable del torneig esportiu de la

unitat 7 fa referència a Creola Katherine Jo-

hnson (1918-2020), una física i matemàti-

ca estatunidenca. Durant la seva carrera

de 35 anys a la NASA, va ser una de les

primeres dones afroamericanes a treba-

llar-hi com a científica espacial i es va

guanyar la reputació de dominar els càl-

culs manuals complexos i va contribuir a

l'ús pioner de computadores.

CREOLA KATHERINE JOHNSON

MARIA

L'activista de Greenpeace de la unitat

4 fa referència a Marie Curie (1867-

1934), física i química polonesa pio-

nera en el camp de la radioactivitat i

coneguda pel descobriment de dos

elements de la taula periòdica (el po-

loni i el radi). Va ser la primera dona

a rebre el premi Nobel de Física i la

primera persona a rebre'n dos en di-

ferents especialitats: Física i Química.

La cap del laboratori local de Motà de la

unitat 1 i 2 fa referència a María Teresa To-

ral (1911-1944), química i farmacèutica

que va ser ajudant d'Enric Moles, amb

qui va dur a terme una tasca intensa de

recerca sobre la determinació dels pesos

atòmics dels elements químics. Va deter-

minar les corbes de pressió de vapor del

nitrobenzè poc abans que esclatés la

Guerra Civil.

MARIE CURIE

LLUÍS

El senderista que prova de localitzar el

seu amic de la unitat 2 fa referència a Jo-

seph Louis Gay-Lussac (1778-1850), químic

francès conegut per la seva contribució a

les lleis dels gasos. Paral·lelament a Char-

les va demostrar que els gasos es dilaten

igual quan s'hi augmenta la temperatura.

Va protagonitzar el primer ascens en glo-

bus amb propòsits científics. Va arribar fins

als 7 kilòmetres d'altura.

JOSEPH LOUIS GAY-LUSSAC

MARIA TERESA

MARÍA TERESA TORAL

C6H5NO2

annex SituacionsQFiQ3 QI07 P.A.R Barco 181
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Llibre de consulta
El quadern es complementa 
amb un llibre de consulta i 
una sèrie de recursos digitals 
que donen suport al quadern.

Els sabers curriculars estan 
ordenats de manera sintètica 
i inclouen una gran quantitat 
d'imatges i documents per 
facilitar-ne la comprensió.
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ÍNDEX

1. La recerca científica
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Situació quadern: Incomunicats

1. El mètode científic 2

1. La matèria
2. Model cinètic-molecular de la matèria
3. Com explica el model cineticomolecular els estats físics?

4. La pressió als gasos
5. Efectes dels canvis de temperatura als gasos
6. Càlculs amb gasos
7. Recursos renovables i no renovables
8. Canvis d'estat de la matèria (I)
9. Canvis d'estat de la matèria (II)

Situació quadern: Monstres misteriosos

2.La matèria 10

1. Substàncies pures i mescles
2. Dispersió col·loidal
3. Solucions i solubilitat
4. Corba de solubilitat
5. Concentració d'una solució
6. Tècniques bàsiques de separació de mescles (I)
7. Tècniques bàsiques de separació de mescles (II)
8. Potabilització i depuració d'aigües
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Situació quadern: Un sopar accidentat

3. Substàncies pures i mescles 20
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1. La matèria
Què és la matèria?
Tot el que hi ha al teu voltant és matèria. El llibre que llegei-
xes o l'aire que respires, encara que no el vegis, és matèria.Per matèria s'entén tot allò que té massa i ocupa un volum.

La massa (m) indica la quantitat de matèria que compon
un objecte. Es mesura amb balances i s'expressa, en el SI,
en kilograms (kg), encara que per a masses petites s'acos-
tuma a utilitzar el gram (g) i el mil·ligram (mg).El volum (V ) és l'espai que ocupa la matèria. En el SI s'ex-
pressa en metres cúbics (m3), encara que es poden fer ser-
vir altres unitats com el litre (L) o el mil·lilitre (mL).La densitat (r) relaciona la massa i el volum. Ens indica quan-
ta massa d'una certa substància ocupa un volum determinat:

r = m
VLa densitat té com a unitat en el SI el kilogram per metre

cúbic (kg/m3), tot i que sovint s'expressa en grams per
centímetre cúbic (g/cm3).
Per exemple, si calculem quina és la densitat d'un líquid
del qual es comprova que un volum de 100 cm3 té una
massa de 92 g, fem:

r = m
V  = 92 g

100 cm3 = 0,92 g/cm3

Determinació de la densitat de líquids i sòlids

La matèria té massa i ocupa un volum.

El ferro és més dens que el plàstic, perquè unvolum de ferro conté més massa que elmateix volum de plàstic.

Determinació de la densitatd'un sòlid de forma regular1. Es pesa el sòlid i s'apuntael valor obtingut.
2. Es prenen les mesures re-llevants del sòlid i s'apli-quen les fórmules que co-neixem per calcular-ne elvolum. Se n'anota el valor.3. Es fa el càlcul amb la fór-mula de la densitat:

r = msòlid

Vsòlid

Determinació de la densitatd'un sòlid de forma irregular1. Es pesa el sòlid i s'apuntael valor obtingut.
2. S'agafa una proveta en laqual càpiga el sòlid. S'om-ple amb aigua fins a la mei-tat i s'anota el volum (Vinicial).3. S'introdueix el sòlid i espren nota del nou nivell del'aigua (Vfinal ).

4. Per diferència de volums, escalcula el volum de sòlid:
Vsòlid = Vfinal – Vinicial5. Es fa el càlcul amb la fór-mula de la densitat:

r = msòlid

Vsòlid

Determinació de la densitatd'un líquid
1. S'agafa una proveta i es ta-ra perquè la balança endescompti el pes.

2. S'omple la proveta i es pe-sa. S'anoten les mesuresde massa i volum del líquid.3. Es fa el càlcul amb la fór-mula de la densitat:
r = mlíquid

Vlíquid

a

b

c

R

h

R
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Compromesos amb els ODS

Es plantegen situacions relaciona- 
des amb els Objectius de Desenvo- 
lupament Sostenible que l'alumnat 
haurà de resoldre amb la
transferència dels aprenentatges 
adquirits. Alhora, es convida a 
reflexionar i prendre consciència
de la importància d'actuar per tal 
d'aconseguir un futur sostenible 
per a tothom. ©
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16 | Situació 2. Els llegums no són només proteïnes

S2. Els llegums no són només proteïnes
Menjar tota classe de llegums és molt saludable, aporten hi-

drats i, sobretot, proteïna vegetal.

Però ara no ens els menjarem, els farem servir per fer mate-

màtiques!

Podem fer grupets de pèsols, grupets de llenties o grupets

de mongetes, però també podem agrupar-los entre ells tot

combinant-los. De quantes maneres podem fer-ho?

Reflexionem-hi! C3 | C7 | C8 | C9

Situeu-vos en parelles, agafeu un grapat de cigrons, un de mongetes i un de llenties, inter-

canvieu opinions, acordeu estratègies i contesteu, cadascú al seu quadern, les preguntes

que es plantegen.

1. Agafeu per separat 24 cigrons, 36 mongetes i 30 llenties, i agrupeu de totes les

maneres possibles els grans de llegum de forma que no en sobri cap. Ompliu la

taula següent a partir dels grups que heu fet i resoleu les activitats que us pro-

posem a continuació:

24 cigrons 36 mongetes 30 llenties

1 grup de 24 1 grup de 36 1 grup de 30

2 grups de 12

24 grups d'1

a. Per fer els grups, quina operació matemàtica utilitzeu? (Solució 1)

..............................................................
..............................................................

..............................................................
.......

..............................................................
..............................................................

..............................................................
.......

b. Considereu, per exemple, els 2 grups de 12 cigrons que es poden fer amb els 24 cigrons.

Sabem que 24 és múltiple de 2 i de 12 perquè 2 · 12 = 24; aleshores podem dir que 2 i

12 són ..................................... de 24.

Segons les actuals

recomanacions dels especialistes

en nutrició, recollides en la que

es coneix com a piràmide

alimentària, és bo menjar
llegums cada dia.

Esbrineu una mica més sobre la

piràmide alimentària ideal i

comenteu-la a classe. Una bona

alimentació és fonamental per

garantir una vida sana.

C6
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Abans de posar-nos
mans a l'obra a la cuina

—o al laboratori—,
és molt important

conèixer quins són els
instruments que
necessitarem per

aplicar les diferents
tècniques de separació.

24. Uniu mitjançant fletxes els instruments que es fan servir en les tècniques indicades (pot ser

que un instrument s'utilitzi en més d'una tècnica):

Cristal·lització

Decantació

Filtració

Separació magnètica

Sublimació

Destil·lació
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b. Quina creieu que n'és la causa?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

c. Què passa amb l'espelma? Quina explicació hi doneu?..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

d. Com estan relacionats aquests fets amb la desaparició d'en
Robert?

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................e. I amb l'esfondrament del pont?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Aviat
descobrireu
què està
passant!
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MATERIAL PER
A L'ALUMNAT

Quadern d'aprenentatge
El quadern és l'eix vehicular 
de Situacions i es basa en una 
metodologia d'aprenentatge 
constructivista, on l'alumnat 
aprèn de manera autònoma 
mitjançant sabers significatius, 
reptes competencials i l'ús 
d'eines TIC.

El treball científic consisteix a plante-

jar-se preguntes que siguin d'interès

en els diferents camps d'investigació

i a esforçar-se a donar-hi respostes

ben fonamentades.

Les investigacions científiques s'han

de dur a terme de manera que es ga-

ranteixi, tant com sigui possible, l'en-

cert de les conclusions.

Per començar:

La química

El mètode científic1
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El coneixement científic ens permet avançar en camps com la medicina.

El mètode científic ens permet

investigar i ampliar el

coneixement que tenim del món.

01 SituacionsTFiQ3
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1. La recerca científica

La ciència utilitza procediments de treball molt rigorosos que

es coneixen genèricament amb el nom de mètode cie
ntífic.

El mètode científic

El mètode científic són una sèrie de procediments que fan

servir els científics per portar a terme les seves recerques.

Cada disciplina de recerca (química, física, biologia, etc.) sis-

tematitza aquest mètode general segons les seves particula-

ritats, però els passos generals són:

1. Plantejament del problema. Es planteja el problema

que es pretén estudiar i que ha de ser rellevant.

Aquest problema acostuma a sorgir d'alguna observació

o deriva dels resultats de recerques anteriors.

2. Cerca d'informació. Es busca informació relacionada

amb el problema objecte de recerca.

Els científics es documenten consultant llibres, revistes i

pàgines web especialitzades, preguntant a altres cientí-

fics que treballen en el mateix camp, etc.

3. Formulació d'hipòtesis. A partir dels coneixements ad-

quirits, els científics plantegen hipòtesis, és a dir, possi-

bles respostes al problema.

4. Experimentació. Consisteix en un assaig portat a terme

en condicions controlades.

En l'experiment, totes les variables prenen valors cons-

tants excepte una, la variable que interessa, que és

l'anomenada variable independent.

5. Recopilació i anàlisi de dades. Les dades obtingudes

durant la fase d'experimentació s'organitzen en taules i

gràfiques per facilitar-ne la lectura i l'anàlisi.

6. Obtenció de resultats i conclusions. En tot treball cien-

tífic s'arriba a resultats dels quals es pot treure alguna

conclusió sobre la hipòtesi plantejada. A vegades,

aquestes conclusions adquireixen la categoria de llei,

que contribueix a la consolidació d'una teoria cien
tífica.

Lleis, teories i models

Una llei científica és la descripció d'un fenomen que mos-

tra com dues o més variables vinculades a aquest fenomen

estan relacionades.

Un pas més enllà en el treball científic consisteix a organit-

zar les lleis relacionades entre si en una agrupació cohe-

rent d'idees i principis, que s'anomena teoria científica.

Per facilitar la comprensió de fenòmens complexos en els

quals moltes variables estan interrelacionades s'utilitzen re-

presentacions conceptuals o visuals simplificades, els ano-

menats models científics.

Exemple d'aplicació del

mètode científic

1. Es pot fer servir algun nou fàr-

mac que disminueixi de manera

eficaç la febre (antipirètic)?

2. Es recull informació sobre els

antipirètics que es fan servir

avui dia.

3. Es proposa una nova substància

com a possible antipirètic.

4. L'administració de la substància

és la variable independent i la

temperatura del pacient és la

variable dependent.

5. S'analitzen els resultats per tro-

bar una relació directa entre

l'administració de la substància i

la disminució de la temperatura.

6. Els resultats permeten afirmar o

negar l'eficàcia com a antipirètic

del fàrmac assajat.

Kepler, Newton, Big Bang

Johannes Kepler (1571-1630) va

formular, a partir dels mesura-

ments astronòmics molt exactes

obtinguts per Tycho Brahe (1546-

1601), tres lleis que descriuen el

moviment dels planetes al voltant

del Sol.

Isaac Newton (1643-1727) va pren-

dre com a base les lleis de Kepler

per elaborar la seva teoria de la

gravitació universal.

El Big Bang és el model cosmolò-

gic acceptat actualment. Aquest

model imagina un univers que a

l’origen estava en un estat de den-

sitat i temperatura molt altes i se-

guidament es va expandir.

01 SituacionsTFiQ3
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Llibre de consulta
El llibre amb sabers 
curriculars essencials 
i sense activitats 
complementa el quadern.
Serveix de suport per 
assolir les diferents fases 
d'aprenentatge, i presenta 
amb un vídeo cadascuna 
de les unitats. 
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Llibre digital

La navegació per la platafor- 
ma digital permet visualitzar 
amb agilitat les activitats 
plantejades i els continguts 
del llibre de consulta.

El llibre digital de Situacions permet 
a l’alumnat aprendre de manera 
autònoma i activa a través de 
diverses fases d’aprenentatge que 
inclouen una gran quantitat 
de recursos multimèdia i activitats 
interactives.

Disponible a                   , la plataforma digital de Vicens Vives.

· Online a través de la pàgina web d’edubook. 
· Offline a través de:

Apps per a tauletes
iOS i Android.

Apps d’escriptori
Windows, Mac i Linux.

Integració d’                    amb les plataformes digitals:

Accés:



Guia didàctica
· Orientacions didàctiques.
· Temporització.
· Continguts clau i curriculars
  de l'àmbit de la matèria.
· Solucionari de les activitats.

RECURSOS PER 
AL PROFESSORAT

14

Recursos
curriculars 
· Programació i avaluació.
· Proposta curricular. 
· Avaluació competencial.

UNITAT 1 – INCOMUNICATSSETEMBRE – Setmana 1

MATERIAL PÀGINES AGRUPAMENT BÀSIC REFORÇAMENT AMPLIACIÓS. 1 Quadern 2-3 Grup classe Presentació de la situació: Incomunicats.
Pluja d’idees sobre el tema.

Quadern 3 Treball indiv. Activitat 1. Realització. Es recomana fer aquestaactivitat per detectar idees prèvies, abans deconèixer la teoria.
Quadern 3 Grup classe Posada en comú activitat 1.
Llibre 7 Grup classe Lectura de la teoria sobre seguretat al laboratori.
Llibre 7 En equips

Per parelles es demanen el significat delspictogrames.S. 2 Llibre 7 En equips Per a la realització de les activitats 2 a 6 esrecomana la teoria sobre la seguretat al laboratori.Quadern 4 En equips En parelles. Missió 1. Activitat 2. Realització.

Prèviament a les activitats, cada membre del’equip s’explica la teoria mútuament perassegurar-se que l’entenen i poden fer la feinaamb èxit.

Quadern 4 En equips En parelles. Missió 1. Activitat 3. Realització.
Quadern 5 En equips En parelles. Missió 1. Activitat 4. Realització.
Quadern 5 En equips En parelles. Missió 1. Activitat 5. Realització.
Quadern 5 En equips

En parelles. Creen un text explicant una situaciódiferent de inseguretat al laboratori.Quadern 5 En equips
En parelles. Missió 1. Activitat 6. Realització.Quadern 4-5 Grup classe Posada en comú de les activitats.

SETEMBRE – Setmana 2

MATERIAL PÀGINES AGRUPAMENT BÀSIC REFORÇAMENT AMPLIACIÓS. 3 Quadern 6 Grup classe Missió 2. Lectura del personatge M. Teresa.
Quadern 6 Grup classe Missió 2. Activitat 7. Realització.
Quadern 6-7 Treball indiv.

Missió 2. Activitat 8. Realització.Quadern 6-7 Treball indiv.
Cerca altres tipus d’unitats de mesura que siguinpoc habituals.Llibre 4 Grup classe Explicació del procediment per efectuar elsfactors de conversió.

Llibre 5 En equips
En grups de 3. Recordar les regles
d’arrodoniment. Es posen a prova demanant-seexemples.

Física i Química

4
Física i Química

3
Quadern 7 En equips En parelles. Missió 2. Activitat 9. Realització.
Quadern 6-7 Grup classe Posada en comú de les activitats de la missió 2

S. 4 Quadern 8-9 En equips
En grups cooperatius de 3-4. Missió 2. Activitat10. Realització.Quadern 8-9 Grup classe
Posada en comú activitat 10.Llibre 8 Grup classe

Lectura dels 17 objectius de desenvolupamentsostenible de l’Agenda 2030.
Llibre 8 Grup classe

Pluja d’idees sobre sostenibilitat.
Opcional: fer recerca d’idees.

UNITAT 1 – INCOMUNICATSSETEMBRE – Setmana 3

MATERIAL PÀGINES AGRUPAMENT BÀSIC REFORÇAMENT AMPLIACIÓ
S. 5 Quadern 10 Grup classe Missió 3. Lectura del text de presentació de la“Reconstrucció del laboratori”Llibre 6 Grup classe Lectura i presentació del material de laboratori.

Quadern
Llibre digital

11 En equips
Missió 3. Activitat 11. Joc Print & Play el llibredigital.Quadern 11 En equips
Missió 3. Activitat 12. Realització.Quadern 11 Treball indiv. Missió 3. Activitat 13. Realització.

Individualment, pensen altres objectes que els hipuguin servir per substituir altres components delmaterial de laboratori
Quadern 11 En equips Missió 3. Activitat 14. Realització a casa.
Quadern 10-11 Grup classe Posada en comú de les activitats de la missió 3.

S. 6 Quadern 12 Grup classe Missió 4. Lectura del text de presentació de “Ensfem preguntes”.
Llibre 3 Grup classe Lectura de l’apartat 1. La recerca científica.
Quadern 13 Treball indiv. Missió 4. Activitat 16. Realització.
Quadern 13 Treball indiv. Missió 4. Activitat 17. Realització.
Quadern 13 Treball indiv. Missió 4. Activitat 18. Realització.
Quadern 14 Treball indiv. Missió 4. Activitat 19. Realització.
Quadern 13-14 Grup classe Posada en comú de les activitats.

Quadern 12 Grup classe
En grups, els alumnes cerquen altres exemples

d’experiments casolans de Química, en trien un i

n’expliquen el procediment experimental a un

altre grup.

Els experiments que més hagin agradat de la

recerca feta prèviament es poden reproduir a casa

amb la supervisió d’un adult i gravar-los en vídeo

per a avaluar-los.

Quadern 12 Treball indiv.

Missió 4. Activitat 15. Realització a casa.

OCTUBRE – Setmana 4

MATERIAL PÀGINES AGRUPAMENT
BÀSIC

REFORÇAMENT
AMPLIACIÓ

S. 7 Llibre 7 Grup classe
Repàs de les normes de laboratori.

Quadern 14 En equips Missió 4. Activitat 20. Realització.

(PRÀCTICA DE LABORATORI)

Llibre 9 Grup classe Posada en comú del procediment experimental.

Quadern 15 En equips Missió 4. Activitat 21. Realització.

S. 8 Quadern 15 Treball indiv. Missió 4. Activitat 22. Realització.

Quadern 15 Treball indiv. Missió 4. Activitat 23. Realització.

Llibre 9 Grup classe Lectura de l’apartat 7. L’Informe de laboratori. Es comparteix amb l’alumnat un model d’informe

de laboratori ben fet, perquè es fixin en la

redacció dels diferents apartats.

En equips, discuteixen el motiu pel qual no han

sortit exactament els mateixos resultats a tot el

grup classe.

Quadern 16 Treball indiv. Missió 4. Activitat 24. Realització.

Quadern 17 En equips

Missió 4. Activitat 25. Realització.

Els cartells realitzats es poden penjar per l’escola,

per conscienciar la gent que ho vegi.

Quadern 18-19 Treball indiv. Autoavaluació a casa.

UNITAT 2 – MONSTRES MISTERIOSOS

OCTUBRE – Setmana 5

MATERIAL PÀGINES AGRUPAMENT
BÀSIC

REFORÇAMENT
AMPLIACIÓ

S. 1 Quadern 20 Grup classe Lectura de la narrativa de presentació a la

situació: Monstres misteriosos.

Quadern 21 Grup classe Activitat 1 a 3. Realització.

Els alumnes han d’explicitar els seus

coneixements i idees prèvies sobre la “Teoria

Cineticomolecular”.

Una vegada s’han exposat les idees prèvies es pot

començar a cercar informació sobre la “Teoria

Cinéticomolecular”

Quadern 22 Treball indiv. Missió 1. Activitat 4. Realització.

Quadern 22 En equips Missió 1. Activitat 5. Realització. En parelles fan

hipòtesis per explicar-ne la possible causa.
Per afiançar els coneixements poden explicar-se

mútuament l’explicació de l’Activitat 5.
Cercar altres substàncies amb les quals passi el

mateix que amb l’aigua i l’alcohol.

Quadern 22 Grup classe Posada en comú de les activitats 4 i 5

Física i Química

2
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Programació 
competencial 
Desenvolupa el 
Perfil de Sortida 
a l’Educació 
Secundària.

Programació 
d'aula
Concreta els 
elements curriculars 
de la programació 
competencial.

Entra a la MOTXILLA 
DIGITAL DEL DOCENT 
i consulta els materials 
de cada curs. 
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L’ AVALUACIÓ VICENS VIVES
Amb la LOMLOE, l’avaluació va molt més enllà d’obtenir una puntuació o nota en l’acaba-
ment del curs o cicle escolar. Gràcies a les propostes didàctiques que es plantegen als 
nostres materials, i al sistema d’avaluació competencial de Vicens Vives by Additio, podem 
fer una avaluació global, contínua, formativa i integradora. 

Un sistema nou, fàcil i molt intuïtiu, pensat per al teu dia a dia.

by

El docent pot enviar el seu 
feedback per orientar i oferir 
el suport individualitzat 
necessari. 

Des d’                , la plataforma 
digital de Vicens Vives, l’alumnat 
pot fer diversos intents en la 
resolució d’activitats i veure’n 
els encerts i els errors.

Cada apartat indica les competències o els 
criteris d’avaluació que estem treballant.

Escaneja’m 
i mira com 
funciona!

Inclou un 
generador 

de proves per 
als Sabers



17

L’avaluació competencial és fonamental en el nou 
model curricular i té un caràcter integrador.

2n ESO A

Situacions física i química 2

Diana d'avaluació de competències específiques Tancar

Mitjana del grupCarlota Galtés

2n ESO A

Situacions física i química 2

El docent sempre 
podrà rectificar la 
nota i configurar les 
opcions d’avaluació 
per a cada grup.

El docent pot afegir 
criteris d’avaluació 
i instruments 
d’avaluació, com 
les rúbriques.

La informació de 
l’avaluació es pot 
exportar a Excel.

En el nou sistema 
d’avaluació competencial  
de Vicens Vives               ,  
es pot consultar  
i gestionar l’avaluació 
des de l’aspecte més 
concret al més general.

by

El docent pot consultar 
l’avaluació de l’alumne o l’alumna 
en un gràfic radar i comparar-la 
amb la mitjana de la classe.

El nostre qualificador 
es pot relacionar amb:
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ÍNDEX  FÍSICA I QUÍMICA 2

LLIBRE DE CONSULTA SABERS
QUADERN 

D'APRENENTATGE

ITINERARI D'APRENENTATGE PROJECTE 
COL·LABORATIU

AVALUA EL QUE HAS APRÈS
ODS

Comença Missions 
d'aprenentatge

Pràctica 
col·laborativa Competències Explora sabers 

i competències
Treball 

col·laboratiu

1
La matèria i la 
seva mesura

1. La matèria i la seva mida
2. Longitud i superfície
3. Massa i volum
4. Material de laboratori
5. La seguretat al laboratori

1
Convidats

Acceptem 
la proposta?

Missió I. En avió!
Missió II. On?
Missió III. Quan?
Missió IV. Laboratori

Instruments 
de mesura

Cantem 
al laboratori!

Relacionar causes i conseqüències
Utilitzar el llenguatge científic
Contrastar i organitzar la informació
Aplicar el mètode científic
Treballar cooperativament
Utilitzar recursos tecnològics

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

2
Estats de 

la matèria

1. La matèria i les seves propietats
2. Canvis d'estat de la matèria
3. Com tenen lloc els canvis d'estat?
4. Canvis d'estat quotidians
5. Recursos renovables i no renovables
6. Lleis dels gasos

2
Limerick

Coneixem 
els estats de 
la matèria?

Missió I. Gabri
Missió II. Anem a 
l'hotel
Missió III. Al castell
Missió IV. En globus

Identifiquem 
els efectes de 
la sal comuna 
sobre el gel

Publicació 
encriptada 
en un diari

Relacionar causes i conseqüències
Utilitzar el llenguatge científic
Pensar de manera crítica
Aplicar el mètode científic
Utilitzar recursos tecnològics
Conservar el medi ambient
Contribuir a un desenvolupament 
sostenible
Treballar interdisciplinàriament

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

3
Mescles

1. Mescles heterogènies i homogènies
2. Dispersions col·loïdals
3. Economia lineal i circular
4. Concentració de les solucions

3
El congrés

Visitem 
el castell

Missió I. El missatge
Missió II. Les mas-
morres
Missió III. Les cuines
Missió IV. Energètic!

Elaboració d'una 
beguda energètica

Elaboració d'una 
beguda energètica

Relacionar causes i conseqüències
Contrastar i organitzar la informació
Pensar de manera crítica
Aplicar el mètode científic
Treballar cooperativament
Utilitzar recursos tecnològics
Preservar la salut
Relacionar passat i present

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

4
Elements i 

compostos químics

1. La taula periòdica
2. Elements metàl·lics
3. Elements no metàl·lics i metal·loides
4. Estructura dels compostos químics
5. El llenguatge de la química

4
La nau 

d'abastament

Som un element de 
la taula periòdica!

Missió I. L'apartament
Missió II. La bodega
Missió III. Infiltrats
Missió IV. Perill!

Construïm 
models 

dels àtoms

Un vídeo de la 
taula periòdica

Utilitzar el llenguatge científic
Pensar de manera crítica
Utilitzar recursos tecnològics
Treballar interdisciplinàriament

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

5
Reaccions 
químiques

1. Canvis físics i químics de la matèria
2. Característiques de la reacció química
3. Reaccions químiques quotidianes
4. La crisi climàtica
5. La química del nostre entorn

5
Vida a l'espai

Els derivats 
de la llet

Missió I. Quina llet!
Missió II. La seguretat 
de la nau
Missió III. Al laboratori
Missió IV. Nova pista

Elaboració 
de iogurt

Les tres erres 
de la química

Utilitzar el llenguatge científic
Relacionar causes i conseqüències
Pensar de manera crítica
Contrastar i organitzar la informació
Aplicar el mètode científic
Treballar cooperativament
Treballar interdisciplinàriament
Contribuir a un desenvolupament 
sostenible

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

6
El moviment

1. Moviment i repòs
2. La velocitat
3. Moviment rectilini uniforme
4. Acceleració
5. Seguretat vial

6
Allunatge

Sabem 
com actuen 
les forces?

Missió I. Descàrrega
Missió II. Catalina
Missió III. Parc llunàtic
Missió IV. Una torna-
da accidentada

Construcció 
d'un 

dinamòmetre

Determinem 
forces quotidianes

Relacionar causes i conseqüències
Utilitzar el llenguatge científic
Contrastar i organitzar la informació
Pensar de manera crítica
Aplicar el mètode científic
Treballar cooperativament
Utilitzar recursos tecnològics
Conservar el medi ambient
Preservar la salut
Treballar interdisciplinàriament

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

7
Les forces

1. Les forces
2. Composició de forces
3. Les lleis de la dinàmica
4. Llei de la palanca
5. Deformacions produïdes per una 
força
6. Força gravitatòria. Força elèctrica
7. Força magnètica

7
Elements 

sospitosos

La relativitat 
del moviment

Missió I. Amèlia
Missió II. Sospitosos
Missió III. Entrenament 
individual
Missió IV. Entrenament 
per equips

Temps 
de reacció

Moviment dirigit

Relacionar causes i conseqüències
Utilitzar el llenguatge científic
Contrastar i organitzar la informació
Aplicar el mètode científic
Utilitzar recursos tecnològics
Treballar interdisciplinàriament

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

8
Treball 

i energia

1. L'energia
2. L'energia mecànica
3. Fonts d'energia
4. Les ones
5. El so
5. La llum
7. La contaminació lluminosa i sonora

8
"Amartatge"

Com ens omplim 
d'energia?

Missió I. Raimon
Missió II. Descàrrega
Missió III. Extrater-
restres?
Missió IV. El missatge

Estudiem el 
comportament 

de les ones
Ciència i màgia

Relacionar causes i conseqüències
Utilitzar el llenguatge científic
Contrastar i organitzar la informació
Pensar de manera crítica
Treballar cooperativament
Valorar la diversitat
Utilitzar recursos tecnològics
Relacionar passat i present
Treballar interdisciplinàriament

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

9
Calor i 

temperatura

1. La calor
2. Formes de transferència de la calor
3. Efectes de la calor sobre els cossos
4. Temperatura

9
Estació marciana

Com distingim 
calor i 

temperatura?

Missió I. Trobades
Missió II. Penediment
Missió III. Tornada
Missió IV. Esperança

Mesurem la 
transferència 

d'energia
Hem arribat!

Contrastar i organitzar la informació
Pensar de manera crítica
Aplicar el mètode científic
Treballar cooperativament
Utilitzar recursos tecnològics
Conservar el medi ambient
Analitzar riscos naturals

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu
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LLIBRE DE CONSULTA SABERS
QUADERN 

D'APRENENTATGE

ITINERARI D'APRENENTATGE PROJECTE 
COL·LABORATIU

AVALUA EL QUE HAS APRÈS
ODS

Comença Missions 
d'aprenentatge

Pràctica 
col·laborativa Competències Explora sabers 

i competències
Treball 

col·laboratiu

1
La matèria i la 
seva mesura

1. La matèria i la seva mida
2. Longitud i superfície
3. Massa i volum
4. Material de laboratori
5. La seguretat al laboratori

1
Convidats

Acceptem 
la proposta?

Missió I. En avió!
Missió II. On?
Missió III. Quan?
Missió IV. Laboratori

Instruments 
de mesura

Cantem 
al laboratori!

Relacionar causes i conseqüències
Utilitzar el llenguatge científic
Contrastar i organitzar la informació
Aplicar el mètode científic
Treballar cooperativament
Utilitzar recursos tecnològics

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

2
Estats de 

la matèria

1. La matèria i les seves propietats
2. Canvis d'estat de la matèria
3. Com tenen lloc els canvis d'estat?
4. Canvis d'estat quotidians
5. Recursos renovables i no renovables
6. Lleis dels gasos

2
Limerick

Coneixem 
els estats de 
la matèria?

Missió I. Gabri
Missió II. Anem a 
l'hotel
Missió III. Al castell
Missió IV. En globus

Identifiquem 
els efectes de 
la sal comuna 
sobre el gel

Publicació 
encriptada 
en un diari

Relacionar causes i conseqüències
Utilitzar el llenguatge científic
Pensar de manera crítica
Aplicar el mètode científic
Utilitzar recursos tecnològics
Conservar el medi ambient
Contribuir a un desenvolupament 
sostenible
Treballar interdisciplinàriament

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

3
Mescles

1. Mescles heterogènies i homogènies
2. Dispersions col·loïdals
3. Economia lineal i circular
4. Concentració de les solucions

3
El congrés

Visitem 
el castell

Missió I. El missatge
Missió II. Les mas-
morres
Missió III. Les cuines
Missió IV. Energètic!

Elaboració d'una 
beguda energètica

Elaboració d'una 
beguda energètica

Relacionar causes i conseqüències
Contrastar i organitzar la informació
Pensar de manera crítica
Aplicar el mètode científic
Treballar cooperativament
Utilitzar recursos tecnològics
Preservar la salut
Relacionar passat i present

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

4
Elements i 

compostos químics

1. La taula periòdica
2. Elements metàl·lics
3. Elements no metàl·lics i metal·loides
4. Estructura dels compostos químics
5. El llenguatge de la química

4
La nau 

d'abastament

Som un element de 
la taula periòdica!

Missió I. L'apartament
Missió II. La bodega
Missió III. Infiltrats
Missió IV. Perill!

Construïm 
models 

dels àtoms

Un vídeo de la 
taula periòdica

Utilitzar el llenguatge científic
Pensar de manera crítica
Utilitzar recursos tecnològics
Treballar interdisciplinàriament

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

5
Reaccions 
químiques

1. Canvis físics i químics de la matèria
2. Característiques de la reacció química
3. Reaccions químiques quotidianes
4. La crisi climàtica
5. La química del nostre entorn

5
Vida a l'espai

Els derivats 
de la llet

Missió I. Quina llet!
Missió II. La seguretat 
de la nau
Missió III. Al laboratori
Missió IV. Nova pista

Elaboració 
de iogurt

Les tres erres 
de la química

Utilitzar el llenguatge científic
Relacionar causes i conseqüències
Pensar de manera crítica
Contrastar i organitzar la informació
Aplicar el mètode científic
Treballar cooperativament
Treballar interdisciplinàriament
Contribuir a un desenvolupament 
sostenible

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

6
El moviment

1. Moviment i repòs
2. La velocitat
3. Moviment rectilini uniforme
4. Acceleració
5. Seguretat vial

6
Allunatge

Sabem 
com actuen 
les forces?

Missió I. Descàrrega
Missió II. Catalina
Missió III. Parc llunàtic
Missió IV. Una torna-
da accidentada

Construcció 
d'un 

dinamòmetre

Determinem 
forces quotidianes

Relacionar causes i conseqüències
Utilitzar el llenguatge científic
Contrastar i organitzar la informació
Pensar de manera crítica
Aplicar el mètode científic
Treballar cooperativament
Utilitzar recursos tecnològics
Conservar el medi ambient
Preservar la salut
Treballar interdisciplinàriament

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

7
Les forces

1. Les forces
2. Composició de forces
3. Les lleis de la dinàmica
4. Llei de la palanca
5. Deformacions produïdes per una 
força
6. Força gravitatòria. Força elèctrica
7. Força magnètica

7
Elements 

sospitosos

La relativitat 
del moviment

Missió I. Amèlia
Missió II. Sospitosos
Missió III. Entrenament 
individual
Missió IV. Entrenament 
per equips

Temps 
de reacció

Moviment dirigit

Relacionar causes i conseqüències
Utilitzar el llenguatge científic
Contrastar i organitzar la informació
Aplicar el mètode científic
Utilitzar recursos tecnològics
Treballar interdisciplinàriament

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

8
Treball 

i energia

1. L'energia
2. L'energia mecànica
3. Fonts d'energia
4. Les ones
5. El so
5. La llum
7. La contaminació lluminosa i sonora

8
"Amartatge"

Com ens omplim 
d'energia?

Missió I. Raimon
Missió II. Descàrrega
Missió III. Extrater-
restres?
Missió IV. El missatge

Estudiem el 
comportament 

de les ones
Ciència i màgia

Relacionar causes i conseqüències
Utilitzar el llenguatge científic
Contrastar i organitzar la informació
Pensar de manera crítica
Treballar cooperativament
Valorar la diversitat
Utilitzar recursos tecnològics
Relacionar passat i present
Treballar interdisciplinàriament

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

9
Calor i 

temperatura

1. La calor
2. Formes de transferència de la calor
3. Efectes de la calor sobre els cossos
4. Temperatura

9
Estació marciana

Com distingim 
calor i 

temperatura?

Missió I. Trobades
Missió II. Penediment
Missió III. Tornada
Missió IV. Esperança

Mesurem la 
transferència 

d'energia
Hem arribat!

Contrastar i organitzar la informació
Pensar de manera crítica
Aplicar el mètode científic
Treballar cooperativament
Utilitzar recursos tecnològics
Conservar el medi ambient
Analitzar riscos naturals

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu
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ÍNDEX  FÍSICA I QUÍMICA 3

LLIBRE DE CONSULTA SABERS
QUADERN 

D'APRENENTATGE

ITINERARI D'APRENENTATGE AVALUA EL QUE HAS APRÈS
ODS

Comença Missions 
d'aprenentatge Print&Play Pràctica 

col·laborativa Producte final Competències Explora sabers 
i competències

Treball 
col·laboratiu

1
El mètode 
científic

1. La recerca científica
2. Magnituds i unitats
3. Característiques del mesurament científic
4. Tècniques i estris bàsics de laboratori
5. Seguretat al laboratori
6. Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible
7. L'informe de laboratori

1
Incomunicats

En quina 
situació us 

trobeu?

Missió I. Què ha pas-
sat al laboratori?
Missió II. Cap a casa 
l'Enric
Missió III. Reconstruc-
ció del laboratori
Missió IV. Ens fem 
preguntes

Aconseguim 
els 

instruments

Per què 
s'ensorra 
el pont?

Informe 
i cartell 

informatiu

Utilitzar el llenguatge científic
Treballar interdisciplinàriament
Aplicar el mètode científic
Pensar de manera crítica
Relacionar causes i conseqüències 
Preservar la salut

Rúbrica 
d'aprenen-
tatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del 
treball col·labo-
ratiu

2
La matèria

1. La matèria
2. Model cinètic-molecular de la matèria
3. Com explica el model cineticomolecular els 
estats físics?
4. La pressió als gasos
5. Efectes dels canvis de temperatura als gasos
6. Càlculs amb gasos
7. Recursos renovables i no renovables
8. Canvis d'estat de la matèria (I)
9. Canvis d'estat de la matèria (II)

2
Monstres 

misteriosos

Una estança 
misteriosa

Missió I. Arribada al 
bosc
Missió II. Els experts 
es documenten
Missió III. Reconeixe-
ment del terreny
Missió IV. Els monstres 
es revelen

Obrim la 
porta!

Anàlisi 
de l'aire

Podcast 
de ràdio

Utilitzar el llenguatge científic
Relacionar causes i conseqüències
Aplicar el mètode científic
Treballar cooperativament
Analitzar riscos naturals

Rúbrica 
d'aprenen-
tatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del 
treball col·labo-
ratiu

3
Substàncies 

pures i mescles

1. Substàncies pures i mescles
2. Dispersió col·loidal
3. Solucions i solubilitat
4. Corba de solubilitat
5. Concentració d'una solució
6. Tècniques bàsiques de separació de mescles (I)
7. Tècniques bàsiques de separació de mescles (II)
8. Potabilització i depuració d'aigües
9. Destil·lació

3
Un sopar 

accidentat

Arribem 
al restaurant

Missió I. Per fi, una 
mica de pau
Missió II. Problemes 
tècnics
Missió III. Quina pinta 
que té tot!
Missió IV. Què li passa 
avui a la cuinera?

Instrumental 
al restaurant

Cristalls 
de sal

Concurs 
de cuina

Pensar de manera crítica
Aplicar el mètode científic
Utilitzar el llenguatge científic
Contrastar i organitzar la informació
Treballar cooperativament
Treballar interdisciplinàriament

Rúbrica 
d'aprenen-
tatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del 
treball col·labo-
ratiu

4
Teoria atòmica

1. Models atòmics (I)
2. Models atòmics (II)
3. Característiques dels àtoms
4. Radioactivitat
5. El dilema de l'energia nuclear
6. Residus radioactius
7. Usos de la radioactivitat

4
La cova 
oculta

Entrem 
a la cova

Missió I. L'estranya 
troballa
Missió II. Missió de 
rescat
Missió III. De tornada 
al present… o no?
Missió IV. La seva font 
d’energia

Destruïm 
la màquina 
del temps

Experiment 
de 

Rutherford

Xarxes 
socials

Utilitzar el llenguatge científic
Relacionar passat i present
Treballar cooperativament
Aplicar el mètode científic
Relacionar causes i conseqüències
Contrastar i organitzar la informació
Utilitzar recursos tecnològics 
Pensar de manera crítica

Rúbrica 
d'aprenen-
tatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del 
treball col·labo-
ratiu

5
Elements 

i compostos

1. Com se sap si una substància és un element o 
un compost?
2. Els elements químics
3. Taula periòdica dels elements químics
4. Metalls crítics i rars
5. Enllaç químic
6. Substàncies covalents
7. Substàncies metàl·liques
8. Substàncies iòniques
9. El llenguatge químic

5
Sorpreses 
amagades

Un somni 
aturat

Missió I. El laberint 
inacabat
Missió II. A pic i pala
Missió III. Teixint la 
xarxa
Missió IV. Panells 
interactius

El laberint 
de les 

fórmules

Identificació 
de 

substàncies

Joc 
de taula

Utilitzar el llenguatge científic
Relacionar causes i conseqüències
Preservar la salut
Analitzar riscos naturals
Utilitzar recursos tecnològics 
Pensar de manera crítica
Contrastar i organitzar la informació
Aplicar el mètode científic
Treballar cooperativament
Treballar interdisciplinàriament
Contribuir a un desenvolupament 
sostenible

Rúbrica 
d'aprenen-
tatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del 
treball col·labo-
ratiu

6
Reacció 
química

1. Model de la reacció química
2. Lleis ponderals (I)
3. Lleis ponderals (II)
4. Energia i velocitat de la reacció química
5. Representació d'una reacció química (I)
6. Representació d'una reacció química (II)
7. Reaccions químiques quotidianes
8. Mol i massa molar
9. Càlculs estequiomètrics

6
La fàbrica 

abandonada

Un indret 
desolat

Missió I. Endinsant-
vos a la fàbrica
Missió II. Operació de 
rescat
Missió III. El vell 
laboratori
Missió IV. Tancats!

Completem 
reaccions

Conservació 
del suc 

de llimona

Concurs 
d'experiments 

casolans

Utilitzar el llenguatge científic
Contrastar i organitzar la informació
Treballar cooperativament
Aplicar el mètode científic
Utilitzar recursos tecnològics 
Conservar el medi ambient. 

Rúbrica 
d'aprenen-
tatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del 
treball col·labo-
ratiu

7
Moviment 

i forces

1. Magnituds del moviment
2. El moviment rectilini uniforme, MRU
3. Gràfiques del MRU
4. L'acceleració
5. La força
6. Composició de forces. Força resultant
7. Les lleis de Newton
8. Força de la gravetat. El pes
9. La força de fregament

7
Boicot!

El 
poliesportiu

Missió I. El torneig 
esportiu
Missió II. On són els 
trofeus?
Missió III. Atrapeu el 
lladre!
Missió IV. Ostres...

Que comenci 
la cursa!

Construïm 
el nostre 

dinamòmetre

Cursa 
d'autòmats

Utilitzar el llenguatge científic
Aplicar el mètode científic
Relacionar causes i conseqüències
Treballar cooperativament

Rúbrica 
d'aprenen-
tatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del 
treball col·labo-
ratiu

8
Electricitat 

i magnetisme

1. Càrregues elèctriques i força elèctrica
2. Corrent elèctric
3. Circuits elèctrics
4. Llei d'Ohm i energia elèctrica
5. Associació de resistències
6. L'electricitat a la llar
7. Magnetisme
8. Magnetisme terrestre
9. Electromagnetisme

8
La gran 

tempesta

Informe 
per a la 

ràdio local

Missió I. Desemmas-
carat
Missió II. La fosa 
metàl·lica
Missió III. El missatge
Missió IV. Somni o 
realitat?

Instal·lem un 
parallamps

Construïm el 
nostre tren 
magnètic

Estalviar 
a la factura 
de la llum

Relacionar causes i conseqüències
Utilitzar el llenguatge científic
Aplicar el mètode científic
Treballar cooperativament
Relacionar passat i present
Contribuir a un desenvolupament 
sostenible
Pensar de manera crítica

Rúbrica 
d'aprenen-
tatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del 
treball col·labo-
ratiu

9
Energia

1. Formes d'energia
2. Fonts d'energia
3. Conseqüències de l'explotació de les fonts d'energia (I)
4. Conseqüències de l'explotació de les fonts d'energia (II)
5. Energia elèctrica
6. Treball
7. Energia mecànica
8. Calor
9. Treball i calor

9
Enmig 

del no-res

Desaparegut

Missió I. El gran des-
cobriment
Missió II. L'entrada a 
la mina
Missió III. Alliberament
Missió IV. Ens n'anem

L'energia 
per pujar 

al tren
Calorimetria

L'energia 
a la teva 

ciutat

Utilitzar el llenguatge científic
Contrastar i organitzar informació
Pensar de manera crítica
Aplicar el mètode científic
Treballar cooperativament
Utilitzar recursos tecnològics

Rúbrica 
d'aprenen-
tatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del 
treball col·labo-
ratiu



21

LLIBRE DE CONSULTA SABERS
QUADERN 

D'APRENENTATGE

ITINERARI D'APRENENTATGE AVALUA EL QUE HAS APRÈS
ODS

Comença Missions 
d'aprenentatge Print&Play Pràctica 

col·laborativa Producte final Competències Explora sabers 
i competències

Treball 
col·laboratiu

1
El mètode 
científic

1. La recerca científica
2. Magnituds i unitats
3. Característiques del mesurament científic
4. Tècniques i estris bàsics de laboratori
5. Seguretat al laboratori
6. Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible
7. L'informe de laboratori

1
Incomunicats

En quina 
situació us 

trobeu?

Missió I. Què ha pas-
sat al laboratori?
Missió II. Cap a casa 
l'Enric
Missió III. Reconstruc-
ció del laboratori
Missió IV. Ens fem 
preguntes

Aconseguim 
els 

instruments

Per què 
s'ensorra 
el pont?

Informe 
i cartell 

informatiu

Utilitzar el llenguatge científic
Treballar interdisciplinàriament
Aplicar el mètode científic
Pensar de manera crítica
Relacionar causes i conseqüències 
Preservar la salut

Rúbrica 
d'aprenen-
tatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del 
treball col·labo-
ratiu

2
La matèria

1. La matèria
2. Model cinètic-molecular de la matèria
3. Com explica el model cineticomolecular els 
estats físics?
4. La pressió als gasos
5. Efectes dels canvis de temperatura als gasos
6. Càlculs amb gasos
7. Recursos renovables i no renovables
8. Canvis d'estat de la matèria (I)
9. Canvis d'estat de la matèria (II)

2
Monstres 

misteriosos

Una estança 
misteriosa

Missió I. Arribada al 
bosc
Missió II. Els experts 
es documenten
Missió III. Reconeixe-
ment del terreny
Missió IV. Els monstres 
es revelen

Obrim la 
porta!

Anàlisi 
de l'aire

Podcast 
de ràdio

Utilitzar el llenguatge científic
Relacionar causes i conseqüències
Aplicar el mètode científic
Treballar cooperativament
Analitzar riscos naturals

Rúbrica 
d'aprenen-
tatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del 
treball col·labo-
ratiu

3
Substàncies 

pures i mescles

1. Substàncies pures i mescles
2. Dispersió col·loidal
3. Solucions i solubilitat
4. Corba de solubilitat
5. Concentració d'una solució
6. Tècniques bàsiques de separació de mescles (I)
7. Tècniques bàsiques de separació de mescles (II)
8. Potabilització i depuració d'aigües
9. Destil·lació

3
Un sopar 

accidentat

Arribem 
al restaurant

Missió I. Per fi, una 
mica de pau
Missió II. Problemes 
tècnics
Missió III. Quina pinta 
que té tot!
Missió IV. Què li passa 
avui a la cuinera?

Instrumental 
al restaurant

Cristalls 
de sal

Concurs 
de cuina

Pensar de manera crítica
Aplicar el mètode científic
Utilitzar el llenguatge científic
Contrastar i organitzar la informació
Treballar cooperativament
Treballar interdisciplinàriament

Rúbrica 
d'aprenen-
tatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del 
treball col·labo-
ratiu

4
Teoria atòmica

1. Models atòmics (I)
2. Models atòmics (II)
3. Característiques dels àtoms
4. Radioactivitat
5. El dilema de l'energia nuclear
6. Residus radioactius
7. Usos de la radioactivitat

4
La cova 
oculta

Entrem 
a la cova

Missió I. L'estranya 
troballa
Missió II. Missió de 
rescat
Missió III. De tornada 
al present… o no?
Missió IV. La seva font 
d’energia

Destruïm 
la màquina 
del temps

Experiment 
de 

Rutherford

Xarxes 
socials

Utilitzar el llenguatge científic
Relacionar passat i present
Treballar cooperativament
Aplicar el mètode científic
Relacionar causes i conseqüències
Contrastar i organitzar la informació
Utilitzar recursos tecnològics 
Pensar de manera crítica

Rúbrica 
d'aprenen-
tatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del 
treball col·labo-
ratiu

5
Elements 

i compostos

1. Com se sap si una substància és un element o 
un compost?
2. Els elements químics
3. Taula periòdica dels elements químics
4. Metalls crítics i rars
5. Enllaç químic
6. Substàncies covalents
7. Substàncies metàl·liques
8. Substàncies iòniques
9. El llenguatge químic

5
Sorpreses 
amagades

Un somni 
aturat

Missió I. El laberint 
inacabat
Missió II. A pic i pala
Missió III. Teixint la 
xarxa
Missió IV. Panells 
interactius

El laberint 
de les 

fórmules

Identificació 
de 

substàncies

Joc 
de taula

Utilitzar el llenguatge científic
Relacionar causes i conseqüències
Preservar la salut
Analitzar riscos naturals
Utilitzar recursos tecnològics 
Pensar de manera crítica
Contrastar i organitzar la informació
Aplicar el mètode científic
Treballar cooperativament
Treballar interdisciplinàriament
Contribuir a un desenvolupament 
sostenible

Rúbrica 
d'aprenen-
tatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del 
treball col·labo-
ratiu

6
Reacció 
química

1. Model de la reacció química
2. Lleis ponderals (I)
3. Lleis ponderals (II)
4. Energia i velocitat de la reacció química
5. Representació d'una reacció química (I)
6. Representació d'una reacció química (II)
7. Reaccions químiques quotidianes
8. Mol i massa molar
9. Càlculs estequiomètrics

6
La fàbrica 

abandonada

Un indret 
desolat

Missió I. Endinsant-
vos a la fàbrica
Missió II. Operació de 
rescat
Missió III. El vell 
laboratori
Missió IV. Tancats!

Completem 
reaccions

Conservació 
del suc 

de llimona

Concurs 
d'experiments 

casolans

Utilitzar el llenguatge científic
Contrastar i organitzar la informació
Treballar cooperativament
Aplicar el mètode científic
Utilitzar recursos tecnològics 
Conservar el medi ambient. 

Rúbrica 
d'aprenen-
tatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del 
treball col·labo-
ratiu

7
Moviment 

i forces

1. Magnituds del moviment
2. El moviment rectilini uniforme, MRU
3. Gràfiques del MRU
4. L'acceleració
5. La força
6. Composició de forces. Força resultant
7. Les lleis de Newton
8. Força de la gravetat. El pes
9. La força de fregament

7
Boicot!

El 
poliesportiu

Missió I. El torneig 
esportiu
Missió II. On són els 
trofeus?
Missió III. Atrapeu el 
lladre!
Missió IV. Ostres...

Que comenci 
la cursa!

Construïm 
el nostre 

dinamòmetre

Cursa 
d'autòmats

Utilitzar el llenguatge científic
Aplicar el mètode científic
Relacionar causes i conseqüències
Treballar cooperativament

Rúbrica 
d'aprenen-
tatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del 
treball col·labo-
ratiu

8
Electricitat 

i magnetisme

1. Càrregues elèctriques i força elèctrica
2. Corrent elèctric
3. Circuits elèctrics
4. Llei d'Ohm i energia elèctrica
5. Associació de resistències
6. L'electricitat a la llar
7. Magnetisme
8. Magnetisme terrestre
9. Electromagnetisme

8
La gran 

tempesta

Informe 
per a la 

ràdio local

Missió I. Desemmas-
carat
Missió II. La fosa 
metàl·lica
Missió III. El missatge
Missió IV. Somni o 
realitat?

Instal·lem un 
parallamps

Construïm el 
nostre tren 
magnètic

Estalviar 
a la factura 
de la llum

Relacionar causes i conseqüències
Utilitzar el llenguatge científic
Aplicar el mètode científic
Treballar cooperativament
Relacionar passat i present
Contribuir a un desenvolupament 
sostenible
Pensar de manera crítica

Rúbrica 
d'aprenen-
tatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del 
treball col·labo-
ratiu

9
Energia

1. Formes d'energia
2. Fonts d'energia
3. Conseqüències de l'explotació de les fonts d'energia (I)
4. Conseqüències de l'explotació de les fonts d'energia (II)
5. Energia elèctrica
6. Treball
7. Energia mecànica
8. Calor
9. Treball i calor

9
Enmig 

del no-res

Desaparegut

Missió I. El gran des-
cobriment
Missió II. L'entrada a 
la mina
Missió III. Alliberament
Missió IV. Ens n'anem

L'energia 
per pujar 

al tren
Calorimetria

L'energia 
a la teva 

ciutat

Utilitzar el llenguatge científic
Contrastar i organitzar informació
Pensar de manera crítica
Aplicar el mètode científic
Treballar cooperativament
Utilitzar recursos tecnològics

Rúbrica 
d'aprenen-
tatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del 
treball col·labo-
ratiu
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LLIBRE DE CONSULTA SABERS
QUADERN 

D'APRENENTATGE

ITINERARI D'APRENENTATGE PROJECTE 
COL·LABORATIU

AVALUA EL QUE HAS APRÈS
ODS

Comença Missions 
d'aprenentatge

Pràctica 
col·laborativa Competències Explora sabers 

i competències
Treball 

col·laboratiu

1
Taula periòdica 
dels elements

1. Model atòmic de Bohr
2. Configuració electrònica 
3. Taula periòdica dels elements
4. Propietats periòdiques dels 
elements
5. Metalls i no metalls

1
L'admirador 

misteriós

Com ens 
informem?

Missió I. Ens posen a prova?
Missió II. Desentranyant 
el codi
Missió III. Un plànol es-
trany per orientar-se.
Missió IV. Resolent l'ende-
vinalla

De quina 
substància 
es tracta?

Construcció d'un 
espectroscopi 

casolà

Utilitzar el llenguatge científic
Contrastar i organitzar la informació
Pensar de manera crítica
Treballar cooperativament
Utilitzar recursos tecnològics
Relacionar passat i present
Treballar interdisciplinàriament

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

2
Enllaç químic

1. Enllaç iònic
2. Enllaç covalent. Substàncies 
moleculars
3. Propietats de les substàncies 
moleculars
4. Xarxes d'enllaços covalents
5. Enllaç metàl·lic
6. Mol i massa molar

2
Caçadors 

de misteris

Ens posem 
en context

Missió I. Ens contracten!
Missió II. Una passejada 
pel museu
Missió III. Un laboratori 
molt artístic
Missió IV. Festa truncada

Identifiquem 
una mostra 
de refresc

No és pas or 
tot el que lluu

Relacionar causes i conseqüències
Utilitzar el llenguatge científic
Contrastar i organitzar la informació
Pensar de manera crítica
Aplicar el mètode científic
Utilitzar recursos tecnològics
Treballar interdisciplinàriament

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

3
La reacció 
química

1. Velocitat i energia de reacció
2. Etiquetes per la salut i la 
sostenibilitat
3. L'equació química
4. Estequiometria
5. Reaccions amb gasos
6. Reaccions amb dissolucions
7. Àcids i bases

3
L'estranya 

desaparició

Com 
començar una 
investigació?

Missió I. Posem fil a l'agulla!
Missió II. Analitzem proves (I)
Missió III. Analitzem 
proves (II)
Missió IV. Alguna cosa no 
va bé…
Missió extra: La llibreta 
misteriosa

Creem 
el nostre 
indicador 

de pH

La química de 
les reaccions 
quotidianes

Relacionar causes i conseqüències
Utilitzar el llenguatge científic
Pensar de manera crítica
Aplicar el mètode científic
Treballar cooperativament
Utilitzar recursos tecnològics
Conservar el medi ambient

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

4
Compostos 
del carboni

1. Hidrocarburs
2. Grups funcionals
3. Polímers 
4. Combustió

4
Missatge 
encriptat

Com es 
descodifica?

Missió I. Codificació química
Missió II. Un malvat en 
potència
Missió III. L'esdeveniment 
esportiu
Missió IV. Situant l'amenaça

L'olor de 
la química

Normes 
de formulació 
i nomenclatura

Relacionar causes i conseqüències
Utilitzar el llenguatge científic
Contrastar i organitzar la informació
Pensar de manera crítica
Aplicar el mètode científic
Treballar interdisciplinàriament

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

5
Cinemàtica

1. Magnituds que descriuen el 
moviment
2. Moviment rectilini uniforme 
(MRU)
3. Trobades i abastos
4. Moviment rectilini 
uniformement accelerat (MRUA)
5. Caiguda lliure
6. Moviment circular

5
L'expert

Esport, salut 
i física

Missió I. De camí al club
Missió II. Assaig general
Missió III. Perill, obres!
Missió IV. On és el Santi?

Carreres 
de cotxes

Llançaments 
de coets d'aigua

Relacionar causes i conseqüències
Contrastar i organitzar la informació
Pensar de manera crítica
Aplicar el mètode científic
Utilitzar recursos tecnològics
Conservar el medi ambient
Treballar interdisciplinàriament

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

6
Forces i moviment. 

Dinàmica

1. Les forces produeixen canvis
2. La força com magnitud 
vectorial
3. Lleis de la dinàmica
4. Tipus de forces
5. Aplicació de les lleis de la 
dinàmica

6
El derbi

Entrem 
a la força!

Missió I. Els visitants
Missió II. Anem d'expe-
dició
Missió III. Comença el 
partit!
Missió IV. Que no escapi

La massa com 
a constant de 

proporcionalitat

Apliquem les lleis 
de la dinàmica

Contrastar i organitzar la informació
Pensar de manera crítica
Aplicar el mètode científic
Treballar cooperativament
Valorar la diversitat
Utilitzar recursos tecnològics

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

7
Gravitació

1. Llei de la gravitació universal
2. El camp gravitatori
3. Moviment de planetes i 
satèl·lits
4. Lleis de Kepler
5. El sistema solar i altres sistemes 
planetaris

7
Joves astrònoms

Aixequem els 
ulls de la Terra!

Missió I. 
Missió II. 
Missió III. 
Missió IV. 
 

Mesurem 
l'acceleració 

de la gravetat

Presentem les lleis 
de Kepler

Utilitzar el llenguatge científic
Contrastar i organitzar la informació
Pensar de manera crítica
Valorar la diversitat
Utilitzar recursos tecnològics
Relacionar passat i present
Treballar interdisciplinàriament

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

8
Forces en els 
fluids. Pressió

1. Concepte de pressió
2. Pressió a l'interior dels líquids
3. Principi d'Arquímedes
4. Principi de Pascal
5. La pressió atmosfèrica

8
A l'espera

Què sabem del 
mar d'aire que 
ens envolta?

Missió I. 
Missió II. 
Missió III. 
Missió IV. 

Màquines 
hidrostàtiques

Mapes 
meteorològics

Relacionar causes i conseqüències
Utilitzar el llenguatge científic
Pensar de manera crítica
Aplicar el mètode científic
Treballar cooperativament
Utilitzar recursos tecnològics
Analitzar riscos naturals
Relacionar passat i present

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

9
Treball 

i energia

1. L'energia
2. Energia del moviment
3. Energia interna dels cossos
4. Transferència d'energia
5. Transferència d'energia entre 
les partícules
6. La importància de l'energia a 
la societat

9
Atrapeu-lo!

Per què 
necessitem 

energia?

Missió I. 
Missió II. 
Missió III. 
Missió IV. 

La capacitat 
calorífica 
de l'aigua

Encara tenim 
energia!

Relacionar causes i conseqüències
Utilitzar el llenguatge científic
Pensar de manera crítica
Aplicar el mètode científic
Valorar la diversitat
Utilitzar recursos tecnològics
Contribuir a un desenvolupament 
sostenible
Treballar interdisciplinàriament

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu
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LLIBRE DE CONSULTA SABERS
QUADERN 

D'APRENENTATGE

ITINERARI D'APRENENTATGE PROJECTE 
COL·LABORATIU

AVALUA EL QUE HAS APRÈS
ODS

Comença Missions 
d'aprenentatge

Pràctica 
col·laborativa Competències Explora sabers 

i competències
Treball 

col·laboratiu

1
Taula periòdica 
dels elements

1. Model atòmic de Bohr
2. Configuració electrònica 
3. Taula periòdica dels elements
4. Propietats periòdiques dels 
elements
5. Metalls i no metalls

1
L'admirador 

misteriós

Com ens 
informem?

Missió I. Ens posen a prova?
Missió II. Desentranyant 
el codi
Missió III. Un plànol es-
trany per orientar-se.
Missió IV. Resolent l'ende-
vinalla

De quina 
substància 
es tracta?

Construcció d'un 
espectroscopi 

casolà

Utilitzar el llenguatge científic
Contrastar i organitzar la informació
Pensar de manera crítica
Treballar cooperativament
Utilitzar recursos tecnològics
Relacionar passat i present
Treballar interdisciplinàriament

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

2
Enllaç químic

1. Enllaç iònic
2. Enllaç covalent. Substàncies 
moleculars
3. Propietats de les substàncies 
moleculars
4. Xarxes d'enllaços covalents
5. Enllaç metàl·lic
6. Mol i massa molar

2
Caçadors 

de misteris

Ens posem 
en context

Missió I. Ens contracten!
Missió II. Una passejada 
pel museu
Missió III. Un laboratori 
molt artístic
Missió IV. Festa truncada

Identifiquem 
una mostra 
de refresc

No és pas or 
tot el que lluu

Relacionar causes i conseqüències
Utilitzar el llenguatge científic
Contrastar i organitzar la informació
Pensar de manera crítica
Aplicar el mètode científic
Utilitzar recursos tecnològics
Treballar interdisciplinàriament

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

3
La reacció 
química

1. Velocitat i energia de reacció
2. Etiquetes per la salut i la 
sostenibilitat
3. L'equació química
4. Estequiometria
5. Reaccions amb gasos
6. Reaccions amb dissolucions
7. Àcids i bases

3
L'estranya 

desaparició

Com 
començar una 
investigació?

Missió I. Posem fil a l'agulla!
Missió II. Analitzem proves (I)
Missió III. Analitzem 
proves (II)
Missió IV. Alguna cosa no 
va bé…
Missió extra: La llibreta 
misteriosa

Creem 
el nostre 
indicador 

de pH

La química de 
les reaccions 
quotidianes

Relacionar causes i conseqüències
Utilitzar el llenguatge científic
Pensar de manera crítica
Aplicar el mètode científic
Treballar cooperativament
Utilitzar recursos tecnològics
Conservar el medi ambient

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

4
Compostos 
del carboni

1. Hidrocarburs
2. Grups funcionals
3. Polímers 
4. Combustió

4
Missatge 
encriptat

Com es 
descodifica?

Missió I. Codificació química
Missió II. Un malvat en 
potència
Missió III. L'esdeveniment 
esportiu
Missió IV. Situant l'amenaça

L'olor de 
la química

Normes 
de formulació 
i nomenclatura

Relacionar causes i conseqüències
Utilitzar el llenguatge científic
Contrastar i organitzar la informació
Pensar de manera crítica
Aplicar el mètode científic
Treballar interdisciplinàriament

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

5
Cinemàtica

1. Magnituds que descriuen el 
moviment
2. Moviment rectilini uniforme 
(MRU)
3. Trobades i abastos
4. Moviment rectilini 
uniformement accelerat (MRUA)
5. Caiguda lliure
6. Moviment circular

5
L'expert

Esport, salut 
i física

Missió I. De camí al club
Missió II. Assaig general
Missió III. Perill, obres!
Missió IV. On és el Santi?

Carreres 
de cotxes

Llançaments 
de coets d'aigua

Relacionar causes i conseqüències
Contrastar i organitzar la informació
Pensar de manera crítica
Aplicar el mètode científic
Utilitzar recursos tecnològics
Conservar el medi ambient
Treballar interdisciplinàriament

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

6
Forces i moviment. 

Dinàmica

1. Les forces produeixen canvis
2. La força com magnitud 
vectorial
3. Lleis de la dinàmica
4. Tipus de forces
5. Aplicació de les lleis de la 
dinàmica

6
El derbi

Entrem 
a la força!

Missió I. Els visitants
Missió II. Anem d'expe-
dició
Missió III. Comença el 
partit!
Missió IV. Que no escapi

La massa com 
a constant de 

proporcionalitat

Apliquem les lleis 
de la dinàmica

Contrastar i organitzar la informació
Pensar de manera crítica
Aplicar el mètode científic
Treballar cooperativament
Valorar la diversitat
Utilitzar recursos tecnològics

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

7
Gravitació

1. Llei de la gravitació universal
2. El camp gravitatori
3. Moviment de planetes i 
satèl·lits
4. Lleis de Kepler
5. El sistema solar i altres sistemes 
planetaris

7
Joves astrònoms

Aixequem els 
ulls de la Terra!

Missió I. 
Missió II. 
Missió III. 
Missió IV. 
 

Mesurem 
l'acceleració 

de la gravetat

Presentem les lleis 
de Kepler

Utilitzar el llenguatge científic
Contrastar i organitzar la informació
Pensar de manera crítica
Valorar la diversitat
Utilitzar recursos tecnològics
Relacionar passat i present
Treballar interdisciplinàriament

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

8
Forces en els 
fluids. Pressió

1. Concepte de pressió
2. Pressió a l'interior dels líquids
3. Principi d'Arquímedes
4. Principi de Pascal
5. La pressió atmosfèrica

8
A l'espera

Què sabem del 
mar d'aire que 
ens envolta?

Missió I. 
Missió II. 
Missió III. 
Missió IV. 

Màquines 
hidrostàtiques

Mapes 
meteorològics

Relacionar causes i conseqüències
Utilitzar el llenguatge científic
Pensar de manera crítica
Aplicar el mètode científic
Treballar cooperativament
Utilitzar recursos tecnològics
Analitzar riscos naturals
Relacionar passat i present

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu

9
Treball 

i energia

1. L'energia
2. Energia del moviment
3. Energia interna dels cossos
4. Transferència d'energia
5. Transferència d'energia entre 
les partícules
6. La importància de l'energia a 
la societat

9
Atrapeu-lo!

Per què 
necessitem 

energia?

Missió I. 
Missió II. 
Missió III. 
Missió IV. 

La capacitat 
calorífica 
de l'aigua

Encara tenim 
energia!

Relacionar causes i conseqüències
Utilitzar el llenguatge científic
Pensar de manera crítica
Aplicar el mètode científic
Valorar la diversitat
Utilitzar recursos tecnològics
Contribuir a un desenvolupament 
sostenible
Treballar interdisciplinàriament

Rúbrica 
d'aprenentatge:
Valora el teu 
aprenentatge

Rúbrica per 
avaluar el treball 
col·laboratiu

Valoració del tre-
ball col·laboratiu
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El projecte Situacions es fonamenta en dos principis 
clau del disseny d'aprenentatge, presents a tots 

els programes de Vicens Vives.

La metodologia de l'aprenentatge 
profund o deep learning, que ajuda 

l'alumnat a prendre el control 
del propi aprenentatge.

El desenvolupament d'una mentalitat 
de creixement en l'alumnat que 

contribueix a enfortir la seva capacitat 
d'adaptabilitat en un món canviant.

  Es concreten en 10 atributs d'un projecte educatiu innovador:

  1. Avaluat i provat per docents i especialistes en didàctica que ofereixen 
      evidències d'impacte.

  2. Ciència cognitiva. Es focalitza en com aprenen les persones per generar 
      connexions entre allò concret i allò abstracte.

  3. Pautat. Estructura gradualment l'aprenentatge competencial per afavorir la comprensió 
      i l'aprenentatge profund.

  4. Modular. Totes les sessions i activitats de treball estan planificades una a una i amb detall.

  5. Experiencial i pràctic. S'arriba als conceptes a partir de situacions 
      senzilles, desafiadores i motivadores.

  6. Multimodal. Afavoreix els diferents estils cognitius de l'alumnat 
      des d'una composició multimèdia del contingut.

  7. Centrat a ajudar al professorat. Proposa, des de la seva aplicació 
      a l'aula, formació i actualització metodològica.

  8. Gestió de la diversitat. Atén, des del seu disseny, les diferents capacitats, talents 
      i ritmes d'aprenentatge de l'alumnat.

  9. Motivador per a tots. Proposa reptes i pràctiques graduals que tots poden 
      resoldre amb èxit, entre iguals i en grup de manera inclusiva.

10. Avaluació consistent i formativa. Estimula la retroalimentació entre 
      l'alumnat i el professorat. 

Situacions de Vicens Vives, un projecte per a l'aprenentatge
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