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1. INTRODUCCIÓ
Aquesta programació didàctica ha estat realitzada per la matèria de "Química"
corresponent al primer curs del Batxillerat, i consta de 12 unitats didàctiques.

1.1.

Justificació

Programar és planificar el procés d'ensenyament-aprenentatge d'una manera
adequada, seguint un enfocament d'acord al currículum i afavorint la consecució dels
objectius de la pràctica didàctica. D'aquesta manera es sistematitza i ordena el projecte
educatiu i curricular deixant prou marge per donar lloc a la creativitat. D'altra banda, s'ajuda el
docent a seguir una estructura lògica que elimini l'atzar i la improvisació, la qual cosa no vol dir
que estigui tot tancat o predeterminat. A més, permet adaptar el treball pedagògic a les
característiques culturals i ambientals del context en què es vagi a desenvolupar. Així doncs,
seguint la programació didàctica, la tasca d'educar es farà més eficientment.
La programació inclou els següents aspectes: objectius a aconseguir amb l'alumnat,
continguts i competències a tractar a classe, metodologia i enfocament a seguir, criteris
d'avaluació, atenció a les necessitats específiques dels estudiants, àmbits transversals que
s'abordaran des de la nostra assignatura, seqüenciació i temporització.
D'altra banda, en la programació es fa referència al conjunt d'unitats didàctiques
ordenades i seqüenciades que es dissenyen i desenvolupen en cada cicle educatiu. Pel que fa a
la unitat didàctica, es defineix com una unitat de treball, relativa a un procés d'ensenyament i
aprenentatge, articulat i complet. S'hi han de precisar els continguts, els objectius, les
activitats d'ensenyament i aprenentatge, i les activitats per a l'avaluació. A més, haurà
d'atendre a la diversitat dels alumnes, tant per capacitat, com per motivació i interessos.
A més a més, tant els objectius, com els continguts, els principis metodològics i els
criteris d'avaluació, s'han d'adaptar al context socioeconòmic, lingüístic i cultural del centre i a
les característiques de l'alumnat. També s'ha de tenir en compte el fet que l'alumnat d'aquest
curs (d'entre 16-17 anys) es troba en un període de la vida que s'identifica amb canvis en el
cos i la psicologia. Cal dir que el batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria
i ofereix una preparació especialitzada a l’alumnat d’acord amb les seves perspectives i
interessos de formació o que en permeti la incorporació a la vida activa una vegada inalitzat.
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Així doncs, per a l'ensenyament de qualsevol matèria es fa indispensable l'elaboració
d'una programació que organitzi la tasca docent tal com s'ha comentat. Concretament, en el
cas de la Química, serà vital disposar d'una programació que també tingui en compte els
següents aspectes:


La química és una ciència present en molts dels àmbits de la societat, estudia les
substàncies i els materials, la seva estructura i propietats i les reaccions que les
transformen. El desenvolupament del coneixement de la química ha contribuït a grans
avanços en la nostra societat. És difícil imaginar el món actual sense comptar amb les
implicacions que ha suposat i suposa el coneixement de medicaments, adobs per al
camp, colorants o plàstics. Per a comprendre i dominar la natura, ha calgut l'esforç de
la humanitat al llarg de la historia.



Les múltiples aplicacions de la química abasten diferents àrees i no només contribueix
a avançar en el coneixement del medi natural, sinó que també influeixen en el
desenvolupament econòmic i social. Així doncs, està directament relacionada amb la
tecnologia, la societat i el medi ambient.



L'estudi de la ciència ens fa ser capaços de posseir un pensament crític i tenir uns
criteris propis sobre temes actuals que són competència del camp científic.



La ciència presenta valors socials que poden ser transmesos des de l'aula, com la
llibertat, ja que cada científic és lliure d'investigar en la seva branca, no entén de raça
ni de sexe, i es potencia la cultura de l'esforç i el treball en equip.



La química aporta elements conceptuals i tècniques molt valuoses a altres disciplines
científiques, com ara ciències de la vida i de la salut, les ciències de la Terra i del medi
ambient i l’enginyeria.



Des de la química es pretén donar una preparació especialitzada a l’alumnat que
posteriorment continue estudis relacionats amb ella.
Per tant, la qualitat de l'ensenyament-aprenentatge d'aquesta matèria mitjançant una

programació didàctica adequada, queda justificada amb els següents punts: interès dels seus
continguts en la societat de avui dia, contribució a la capacitat de pensament i actitud crítica, i
per la seva relació amb el desenvolupament de valors com la tolerància, el respecte i la
cooperació en el treball en equip.
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1.2.

Contextualització legislativa

Aquesta programació agafa com a marc d'actuació les disposicions marcades pel
Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l'ordenació dels ensenyaments del
batxillerat.
La Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 131.3.c) de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, contribueix a l’establiment dels plans d’estudi corresponents a l’educació
secundària obligatòria i l’ordenació curricular. D’acord amb la Llei Orgànica d’Educació (LOE)
2/2006, de 3 de maig, en el currículum vindran determinats els objectius, continguts, mètodes
pedagògics i criteris d’avaluació.
Per a cadascuna de les etapes del sistema educatiu català, el currículum vindrà
establert pel Govern de la Generalitat de Catalunya tal com estableix La Llei 12/2009, del 10
de juliol, d’educació, garantint l’assoliment de les competències, la validesa dels títols i la
formació comuna regulats per les lleis. En aquest marc, el Decret planteja un currículum
competencial per a la millora de la qualitat de l’aprenentatge. Per a això aprofita tota la
reflexió pedagògica impulsada pel Departament d’Ensenyament des de l’any 2000, i té en
compte les referències internacionals de la Unió Europea, com l’estratègia Educació i
Formació 2020 (ET 2020) o la Recomanació 2006/962/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 18 de desembre de 2006. A més, en aquest plantejament es prioritza la
continuïtat formativa de tots els alumnes; es determina l’orientació com una responsabilitat
de l’equip docent per a l’acompanyament de l’alumnat al llarg de la seva escolarització;
s’estableix l’avaluació amb un enfocament global, continuat i integrador; i incentiva els
projectes educatius dels centre i el treball en equip.
Tal com exposa l’anterior llei 12/2009: es necessari adequar l'activitat educativa per
atendre la diversitat de l'alumnat i assolir una igualtat d'oportunitats i accessibilitat, la qual
cosa que ve recollida al Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat
en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. D’altra banda, l’article 11 d’aquesta llei d’educació
estableix l’ensenyament del català i el seu ús com a llengua vehicular habitual i
d’aprenentatge del sistema educatiu. A més, el seu article 100 preveu que l’Administració
educativa fomenti la capacitat de lideratge dels professionals de l’organització i la gestió dels
centres educatius. En això es basa la Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s’aproven
els documents per l’organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018.
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5. UNITATS DIDÀCTIQUES

5.1.

Organització de les unitats didàctiques

Els continguts esmentats en l'anterior punt estan distribuïts en 12 unitats didàctiques
que seguiran la seqüenciació exposada a continuació. La seqüenciació triada està basada en la
continuïtat i coherència dels continguts, a més de tenir en compte els coneixements previs de
l'alumnat.
U.D.:1
Objectius

Comp. generals

Distingir entre nombre atòmic, nombre màssic, massa atòmica, massa  Competència



molecular i massa molar.

comunicativa.



Relacionar i convertir entre si les magnituds massa i quantitat de substància.



Diferenciar els diferents estats de la matèria des del punt de vista  Competència
atomicomolecular i macroscòpic.

en el



Conèixer la relació entre punt d’ebullició i pressió atmosfèrica.

coneixement i



Resoldre problemes numèrics relacionats amb l’aplicació de les lleis sobre

interacció amb el

sistemes gasosos considerats ideals.

món.



Utilitzar les unitats adequades en la resolució d’exercicis numèrics.



Relacionar quantitativament les magnituds pressió, volum, temperatura i
quantitat de substància en els gasos.

Continguts

C. específiques

1.

Competència en

2.

la comprensió i

3.

capacitat

4.

d’actuar sobre el
món físic.

Criteris d’avaluació

mostra parcial
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C*: Competències

T*: trimestre

mostra parcial
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