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ANNEX 1 

_____________________________________________________________ 
 

 Quadre resum de les característiques funcionals dels nivells 
concret i formal (Marco i altres, 1987, pàg. 142) 
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ANNEX 2 

_____________________________________________________________ 
 

Taxonomies per a l’anàlisi del currículum proposades per Shayer i 
Adey, 1986 (pàg. 94-103), i objectius en les diferents ciències (pàg. 114-
133) 

 



 425

 



 426

 



 427

 



 428

 



 429

 



 430

 



 431

 



 432

 



 433

 



 434

 



 435

 



 436

 



 437

 



 438

 



 439

 



 440

 



 441

 



 442

 



 443

 



 444

 



 445

 



 446

ANNEX 3 

_____________________________________________________________ 
 

 Quadre resum sobre l’anàlisi de la revisió bibliogràfica que 
realitzen Jiménez Gómez i altres (1994, pàg. 242-245) sobre “lo que el 
alumno sabe” 
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ANNEX 4 

_____________________________________________________________ 
 

 Resultats de la interacció de la “ciència dels alumnes” (CA) amb 
la “ciència del professor” (CP) en la instrucció (Gilbert i altres, 1982) 
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ANNEX 5 

_____________________________________________________________ 
 

 Pla d’estudis de la diplomatura de Fisioteràpia de l’Escola 
Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna de la Universitat 
Ramon Llull per al curs 1997-1998 

 

 La càrrega lectiva és de 180 crèdits ECTS (European Credit Transfer 

System) distribuïts en tres cursos acadèmics, dels quals un 50% correspon a 

crèdits teòrics i un 50% a crèdits pràctics. 

PRIMER CURS 

Fonaments de Fisioteràpia I 

Bioquímica humana 

Anatomia i Fisiologia del cos humà 

Antropologia i fet religiós 

Informàtica aplicada 

Seminari interdisciplinar 

Tècniques de Fisioteràpia I 

Estades clíniques I 

Fonaments físics de la Fisioteràpia 

Aparell locomotor 

Sistema nerviós 

Psicologia 

Estadística aplicada 

Fisioteràpia comunitària 

Salut i medi ambient 

Català A (per als alumnes de fora de Catalunya) 
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SEGON CURS 

Biomecànica 

Afeccions en traumatologia 

Fisioteràpia en traumatologia 

Antropologia de la salut 

Seminari de Fisioteràpia I 

Tècniques de Fisioteràpia II 

Estades clíniques II 

Afeccions cardiorespiratòries 

Fisioteràpia cardiorespiratòria 

Electroteràpia i altres teràpies físiques 

Farmacologia 

Tècniques de Fisioteràpia III 

Assignatures de lliure elecció: Interpretació de la imatge, Teràpies naturals, 

Pròtesi i ortesi i Fisioteràpia esportiva. 

TERCER CURS 

Afeccions en neurologia 

Fisioteràpia en neurologia 

Bioètica i Deontologia 

Seminari de Fisioteràpia II 

Tècniques de Fisioteràpia III 

Afeccions en reumatologia 

Fisioteràpia en reumatologia 

Legislació sanitària 

Tècniques de Fisioteràpia IV 

Estades clíniques III 

Assignatures de lliure elecció: Pediatria, Gerontologia, Fisioteràpia infantil, 

Fisioteràpia geriàtrica, Informàtica sanitària, Anglès sanitari, Francès sanitari, 

Català i Psicopedagogia de la intervenció. 
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ANNEX 6 

_____________________________________________________________ 
 
 Relació abreujada del contingut de les següents assignatures de 
primer curs de Fisioteràpia de l’EUIF Blanquerna de la URL per al curs 
1997-1998 
 
Bioquímica humana 
1.- Introducció a l’assignatura. La lògica molecular de la vida 

Bioquímica estructural 

2.- Conceptes bàsics: l’aigua com a dissolvent 

3.- Introducció a l’estructura i funció de les proteïnes 

4.- Exemples de proteïnes fisiològiques 

5.- Els enzims 

6.- Introducció a l’estructura i funció dels lípids 

7.- Introducció a l’estructura i funció dels sucres 

8.- Introducció a l’estructura i funció dels nucleòtids i àcids nucleics 

9.- Les membranes biològiques 

Metabolisme cel·lular 

10.- Introducció a l’estudi del metabolisme cel·lular 

11.- Metabolisme glucídic 

12.- Metabolisme lipídic 

13.- Metabolisme dels aminoàcids 

14.- Interrelacions metabòliques 

Fisiologia molecular 

15.- Transmissió hormonal 

16.- Transmissió neuronal 

17.- Contracció muscular 

Fonaments físics de la Fisioteràpia 
Fonaments mecànics 

1.- Estudi del moviment humà 

2.- Les forces en el cos humà 

3.- Càlcul de moments de forces 

4.- Treball, energia i potència 
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5.- Esforços i deformacions. Elasticitat 

6.- Fluids 

Fonaments electromagnètics 

1.- Calor i temperatura 

2.- Camps Elèctrics. Potencial 

3.- Corrent elèctric continu i variable 

4.- Concepte d’ona. Interferència 

5.- Ones mecàniques. Sons. Ultrasons 
6.- Ones electromagnètiques. Microones 
 

Anatomia i Fisiologia del cos humà 
1.- Introducció 

2.- Histologia general 

3.- Sistema circulatori 

4.- Sistema sanguini i immunitat 

5.- Sistema respiratori 

6.- Sistema urinari 

7.- Sistema digestiu 

8.- Sistema endocri 

9.- Sistema reproductor 

 

Aparell locomotor 
1.- Introducció a l’anatomia 

2.- Embriologia de l’aparell locomotor 

3.- Tronc: columna vertebral, tòrax i abdomen 

4.- Cap, articulació temporo-mandibular 

5.- Extremitat superior 

6.- Extremitat inferior 

 

Sistema nerviós 
1.- Introducció 

Histofisiologia bàsica 

2.- La neurosi 

3.- Les fibres nervioses 

4.- Cèl·lules de manteniment 
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5.- La sinapsi 

El sistema nerviós central 

6.- L’encèfal 

7.- Tronc encefàlic 

8.- Cerebel 

9.- Medul·la espinal 

10.- Sistema del líquid cèfal-raquidi 

Funció neuromuscular 

11.- Sentit muscular i cinestèsia 

12.- Control de l’activitat motora 

La percepció sensorial 

13.- Receptors sensorials 

14.- Fisiologia de la sensibilitat 

El sistema nerviós perifèric 

15.- Nervis cranials 

16.- Nervis espinals 

El sistema nerviós autònom 

17.- Anatomia fisiològica del sistema nerviós autònom 
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ANNEX 7 

_____________________________________________________________ 
 Programes de Química, Biologia, Física i Matemàtiques I de COU 
(Generalitat de Catalunya, 1994) 
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ANNEX 8 

_____________________________________________________________ 
 
 Proves de Química, Biologia, Física i Matemàtiques I de les PAAU 
del juny de 1997 per a l’alumnat provinent de COU i de batxillerat 
LOGSE a Catalunya 
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ANNEX 9 

_____________________________________________________________ 
 
 Pla d’estudis del batxillerat de Ciències de la naturalesa i de la 
salut i del batxillerat de Tecnologia (Generalitat de Catalunya, 1996b) 
 

 Selecció d’articles del DECRET 82/1996, de 5 de març, pel qual 

s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat (DOGC 13-3-1996). 

Article 1  
1.1 El batxillerat forma part de l'Educació Secundària i consta d'un cicle de dos cursos 

acadèmics.  
1.2 El batxillerat tindrà com a finalitat la formació integral dels alumnes, així com la seva 

orientació i preparació homologable amb el nostre entorn europeu, per a 
l'ensenyament universitari, per als estudis de formació professional específica de 
grau superior i per a la vida activa.  

Article 3  
3.1 El currículum de batxillerat s'organitzarà en les següents modalitats: Arts, Tecnologia, 

Ciències de la Naturalesa i de la Salut, i Humanitats i Ciències socials.  

Article 6  
6.1 Els ensenyaments del batxillerat es presenten per matèries.  
6.2 El currículum de batxillerat consta d'una part comuna, formada per les matèries 

comunes, i una part diversificada, formada per les matèries pròpies de cada 
modalitat, les matèries optatives i el treball de recerca.  

6.3 Els ensenyaments de cadascuna de les matèries s'organitzen, al llarg del cicle, en 
crèdits. A cada crèdit se li assignen 35 hores lectives.  

Article 9  
La part comuna del currículum és la mateixa per a tots els alumnes. Les matèries 
comunes del batxillerat contribueixen fonamentalment a la funció formativa general del 
batxillerat. Aquestes matèries i la seva assignació de crèdits són: 

 
Llengua catalana i literatura   4 crèdits  
Llengua castellana i literatura   4 crèdits  
Llengua estrangera   4 crèdits  
 
Filosofia   3 crèdits  
Història   3 crèdits  
Educació física   2 crèdits  
Religió (voluntària)   2 crèdits   
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Article 10  
10.1 La part diversificada del currículum és la que es construeix l'alumne/a a partir de 

l'elecció de matèries pròpies de modalitat, de matèries optatives i del tema del 
treball de recerca, en funció dels seus interessos. Aquest currículum suposa 38 
crèdits. Les matèries pròpies de cada modalitat i les matèries optatives 
proporcionen a l'alumnat una dimensió més especialitzada: el preparen i l'orienten 
cap a estudis posteriors o cap a determinades activitats professionals.  

10.2 Les matèries pròpies de modalitat, i els crèdits que tenen assignats, són les 
següents: 
 
b) Modalitat de Ciències de la naturalesa i de la salut  
Matemàtiques   6 crèdits 
Biologia   6 crèdits  
Física   6 crèdits  
Química  6 crèdits  
Ciències de la Terra i del medi ambient   3 crèdits  
Dibuix tècnic   3 crèdits  
Biologia i geologia   2 crèdits  
Física i química   2 crèdits 

 
d) Modalitat de Tecnologia  
Física   6 crèdits 
Matemàtiques   6 crèdits 
Tecnologia industrial   6 crèdits 
Dibuix tècnic   3 crèdits 
Electrotècnia   3 crèdits 
Mecànica   3 crèdits 
Física i química   2 crèdits 

 

Article 15 
15.1 Les matèries optatives les escull l'alumne/a a partir de les matèries definides com a 

pròpies de les diferents modalitats que oferta el centre i d'altres matèries no 
incloses en les modalitats.  

15.2 Les matèries optatives podran estar dissenyades pel Departament d'Ensenyament o 
pels centres educatius. 
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ANNEX 10 

_____________________________________________________________ 
 

 Currículum de Química, Biologia, Física i Matemàtiques, matèries 
de modalitat dels batxillerats de Ciències de la naturalesa i de la salut i 
de Tecnologia (Generalitat de Catalunya, 1996b) 
 

 Extret de l’Annex 1 del DECRET 82/1996, de 5 de març, pel qual 

s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat (DOGC 13-3-1996). 

 

Química 
 
La Química, com a disciplina del batxillerat, correspon a uns estudis postobligatoris i, a 
diferència de les ciències de la naturalesa de l'etapa anterior, va adreçada a alumnes que 
tenen un interès especial en els temes científics; s'espera aconseguir, així, un 
aprofundiment en la reflexió i les actituds més pròpies de la ciència fent un salt qualitatiu 
important respecte de l'ESO. Es produeix un canvi important en la concepció de 
l'assignatura en passar d'una visió més integrada de la ciència a una visió més 
disciplinar.  
En el batxillerat els alumnes són més madurs intel·lectualment i psíquicament per la qual 
cosa tenen un potencial d'iniciativa i d'autonomia personal més elevat que cal 
desenvolupar. La capacitat de raonament abstracte ja està més perfilada i s'ha de 
consolidar, fer-la créixer i fer-ne una base de la seva evolució intel·lectual.  
En els continguts conceptuals es proposa l'aprofundiment en alguns aspectes, 
especialment en el pas de l'estudi qualitatiu al quantitatiu, i també la introducció de 
conceptes nous. A tall d'exemple: els gasos passen a treballar-se des d'un punt de vista 
quantitatiu; es dóna caràcter quantitatiu i es concreta la idea de transferència energètica; 
de la idea de canvi químic es passa a estudiar a fons diferents tipus de reaccions; les 
nocions d'àtoms, molècules i ions es concreten fins a construir l'àmplia base que permet 
justificar el comportament químic dels sistemes.  
A nivell conceptual es proposa també una reflexió sobre la relació entre la naturalesa dels 
conceptes químics i els fets experimentals que són la base de les diferents teories 
químiques. La construcció d'aquestes teories implica la introducció de raonaments propis 
de la ciència: capacitat de formulació i verificació d'hipòtesis, la utilització de models per a 
interpretar situacions intangibles i l'establiment de relacions entre variables.  
Els procediments es treballen amb una major exigència en la qualitat i amb un augment 
del grau de complexitat: avenços en el nivell d'expressió i en el lèxic, en la precisió dels 
càlculs, en l'autonomia en la selecció del procediment i en la capacitat d'organització. 
Aquestes capacitats s'han de fer clarament explícites en la realització de treballs 
experimentals. En el batxillerat es demana ja unes grans dosis d'iniciativa personal, de 
seguretat en les tasques que es realitzen, de relació entre l'experiència que es realitza i 
els conceptes que es volen treballar, etc.  
Quant als valors, es proposa impulsar l'autonomia i la iniciativa, i l'adquisició d'una base 
científica que permeti l'argumentació en temes que relacionen la ciència amb la societat. 
És important, també, la consolidació d'hàbits de treball bàsics per a l'estudi d'aquesta 
matèria.  
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Mitjançant aquesta matèria es pretén col·laborar a que l'alumnat conegui millor l'entorn i 
la societat actual.  
Caldrà presentar una relació constant de la química i la tecnologia i destacar allò que la 
química aporta a la societat. En aquest sentit cal destacar l'ús de materials diversos, 
palesant la relació entre la seva constitució interna i les seves propietats, l'aplicació de 
conceptes i tècniques a l'estudi de processos industrials propers i senzills i tots aquells 
processos quotidians que ens mostri la química.  
Un objectiu important és proporcionar als alumnes una base química sòlida, suficient per 
permetre el lligam amb les idees bàsiques d'altres matèries com ara la física, la biologia, 
la geologia i les ciències de la terra i del medi ambient.  
El coneixement de substàncies químiques permet contribuir a comprendre l'estructura, 
les característiques i la reactivitat de compostos bioquímics, que són més complexos.  
El coneixement de substàncies químiques i de l'estructura de la matèria ajuda a la 
comprensió de la composició, el comportament químic i l'estructura dels materials 
geològics. A més, l'estudi físico-químic dels sistemes materials permet interpretar 
fenòmens propis de la dinàmica dels materials geògics com són la sedimentació, la 
solubilitat i la meteorització. Aquesta matèria es recolza en la física fonamentalment en 
qüestions energètiques, ondulatòries i electrostàtiques.  
Es pretén que la química contribueixi al desenvolupament integral dels alumnes i, 
conjuntament amb la resta de les disciplines científiques del batxillerat, col·labori a la 
formació d'un tarannà científic bàsic que els permeti continuar estudis o desenvolupar 
tasques professionals d'aquest caire.  
Com en les anteriors etapes de l'ensenyament, no s'ha de perdre de vista que 
l'aprenentatge es construeix progressivament a partir de la modificació i consolidació de 
coneixements. Sempre s'ha de tenir present que els alumnes parteixen d'unes idees 
prèvies, que poden ser espontànies o adquirides en estudis anteriors i que s'ha 
d'ensenyar a l'alumne a ampliar-les, modificar-les o aprofundir-les.  
Com en qualsevol sistema plural hi ha una diversitat d'esquemes de coneixement que cal 
tenir present a l'hora de plantejar l'actuació pedagògica. Aquesta diversitat té un caire 
diferent respecte de l'etapa d'ESO perquè el batxillerat és un ensenyament postobligatori 
i especialitzat, però la diversitat existeix i s'ha de considerar.  
Caldrà valorar positivament, en especial, la capacitat de justificació i globalització de les 
idees, sempre amb un grau més avançat que en l'etapa anterior.  
Tots aquests plantejaments permeten contribuir des de la química a l'assoliment dels 
objectius generalss del batxillerat, tant pel que fa al creixement personal dels alumnes, 
com a la incorporació de nous continguts.  
En resum, podríem dir que es pretén afavorir el desenvolupament psíquic en relació a la 
maduresa en el raonament, a la iniciativa per buscar informació i resoldre problemes, a 
l'adquisició d'un grau d'autonomia més elevat, a la millora en l'organització del propi 
treball, a la participació en el treball en equip, a la correcció i precisió en l'expressió, el 
lèxic i en els resultats obtinguts.  
Es dóna la base perquè l'alumne pugui comprendre l'entorn i els canvis que es 
produeixen a la societat actual i perquè adquireixi una visió integrada de les diverses 
àrees del saber que li permetrà prendre consciència de la necessitat d'una posada al dia 
sistemàtica davant dels canvis previsibles; i també perquè conegui l'entorn professional 
en què es pot desenvolupar.  

Objectius generals   
L'alumne/a, en acabar el cicle, ha de ser capaç de:  
1. Relacionar els canvis que es produeixen en un sistema material amb l'energia 

implicada en el canvi i amb la constitució del sistema fent ús de les teories que 
expliquen el comportament dels sistemes químics.  

2. Realitzar acuradament i amb autonomia, treballs experimentals prèviament dissenyats.  
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3. Elaborar estratègies per plantejar i resoldre problemes qualitatius i quantitatius de caire 
teòric i experimental.  

4. Usar el llenguatge apropiat per descriure el comportament dels sistemes químics i els 
canvis que s'hi produeixen.  

5. Demostrar capacitat d'organització, de sistematització i de raonament en tots els 
treballs que es proposin dintre de la disciplina de química.  

6. Participar activament en equips de treball al laboratori, a l'aula i fora de l'escola, i 
assumir la responsabilitat que, com a membre del grup, li pertoca.  

7. Relacionar els continguts apresos amb algunes aplicacions de la química a la vida 
quotidiana.  

8. Mostrar determinades actituds característiques de la ciència lligades a l'observació, 
l'experimentació, l'ús de terminologia específica, el raonament i l'esperit crític.  

 
Continguts 

Fets, conceptes i sistemes conceptuals 
1. Estructura interna de la matèria.  
1.1 Teoria atòmica de Dalton.  
1.2 Models atòmics.  
1.3 Propietats dels elements en relació a la Taula Periòdica.  
1.4 Molècules simples.  
1.5 Ions monoatòmics i poliatòmics.  
1.6 L'enllaç.  
2. L'organització de la matèria des del punt de vista microscòpic i macroscòpic.  
2.1 Característiques i comportament dels gasos. Lleis dels gasos.  
2.2 Teoria cinètico-molecular dels gasos.  
2.3 Característiques i propietats dels líquids.  
2.4 Estructures gegants. Xarxes cristal·lines iòniques, covalents, metàl·liques i 

moleculars.  
2.5 Canvis de fase en substàncies pures.  
2.6 Macromolècules.  
2.7 Tipus de dispersions.  
2.8 Mescles i solucions. Principals mètodes de separació dels components.  
2.9 Composició de solucions.  
3. Factors que regulen l'estabilitat dels sistemes i llurs canvis.  
3.1 Energia interna i entalpia.  
3.2 Modificació de l'estat energètic d'un sistema: calor i treball.  
3.3 Llei de Hess.  
3.4 L'entropia com a magnitud que introdueix el factor de desordre d'un sistema.  
3.5 L'energia de Gibbs com a magnitud que recull l'aspecte energètic i de desordre d'un 

sistema.  
3.6 Factors que regulen la velocitat dels canvis químics: concentració de reactius, 

superfície de contacte entre ells, temperatura, presència de catalitzadors.  
4. Estudi de les reaccions químiques.  
4.1 El canvi químic. Característiques i tipus.  
4.2 Estequiometria de les reaccions químiques.  
4.3 Reaccions químiques en equilibri.  
4.4 Reaccions químiques que impliquen intercanvi d'ions.  
4.5 Reaccions químiques que impliquen canvis en l'estat d'oxidació.  
4.6 Aspectes generals sobre altres tipus de reaccions: addició, eliminació i substitució.  
5. La química com a ciència i com a tècnica.  
5.1 La química com a ciència experimental.  
5.2 La química i la indústria.  
5.3 Química i societat.  
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Procediments   
1. Obtenció d'informació oral, escrita i experimental.  
1.1 Planificació de les tècniques d'obtenció d'informació.  
1.2 Extracció d'informació de diverses fonts: enquestes, entrevistes, llibres de text, 

revistes de divulgació i/o especialitzades.  
1.3 Extracció d'informació a partir d'experiències de disseny lliure, guiat o simulat per 

ordinador.  
1.4 Selecció i adequació de la informació obtinguda de fonts orals, escrites, 

informatitzades i experimentals a la realitat que es vol estudiar.  
2. Experimentació i processament quantitatiu de la informació recollida.  
2.1 Emissió d'hipòtesis sobre la tasca a realitzar.  
2.2 Disseny d'experiències amb la concreció de les diferents fases: percepció del 

problema, identificació de les variables a mesurar, elecció del mètode de mesura, 
control de les variables.  

2.3 Ús de tècniques experimentals i informàtiques.  
2.4 Tabulació de dades, representació gràfica i síntesi en esquemes i en mapes 

conceptuals.  
2.5 Establiment de relacions matemàtiques entre variables procedents de dades 

experimentals i de problemes numèrics.  
2.6 Definició de les estratègies a seguir en la resolució de problemes de paper i llapis 

oberts.  
2.7 Càlcul i obtenció de resultats numèrics.  
3. Elaboració i comunicació de conclusions en les tasques de química.  
3.1 Raonament sobre els resultats obtinguts a partir de càlculs o processos 

experimentals.  
3.2 Explicitació de conclusions.  
3.3 Expressió precisa d'un fet, fenomen, llei, teoria o conclusió.  
3.4 Comunicació del contingut d'un treball experimental o bibliogràfic.  
3.5 Proposta de modificacions dels processos d'elaboració de treballs documentals o 

experimentals en base a les conclusions o resultats obtinguts.  

Valors, normes i actituds   
1. Valors, normes i actituds en relació al treball en química.  
1.1 Curiositat per interrogar-se respecte a problemes que planteja la química.  
1.2 Iniciativa en la recerca d'informació i en el treball experimental.  
1.3 Organització en el plantejament de tasques d'estudi i de treball individual tant en 

hores de classe com fora de classe.  
1.4 Valoració crítica dels resultats obtinguts en el treball experimental, de resolució de 

problemes, d'operacions numèriques, d'interpretació i lectura de dades.  
1.5 Interès en la utilització dels mitjans informàtics que faciliten el treball en química.  
1.6 Seguretat en la realització de tasques en el laboratori.  
1.7 Respecte a les aportacions dels diferents membres que constitueixen un grup de 

treball i col·laboració amb l'equip.  
1.8 Hàbit de tenir sempre present l'objectiu de la tasca que s'està realitzant.  
2. Actituds crítiques respecte de la interacció química-societat.  
2.1 Valoració de l'aportació de la química en els processos tecnològics que permeten una 

millora de la qualitat de vida.  
2.2 Valoració de la contribució de la química a la fabricació de productes sintètics que 

permeten una millora de la qualitat de vida.  
2.3 Valoració de la química com a coadjuvant en l'ús controlat dels recursos naturals i en 

la minimització de la contaminació.  
2.4 Rebuig de la producció i l'ús de substàncies que perjudiquen la salut.  
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Objectius terminals 
1. Comparar els models atòmics clàssics amb les consideracions bàsiques que fa el 

model actual.  
2. Simbolitzar configuracions electròniques d'àtoms polielectrònics, descriure'ls mitjançant 

consideracions energètiques, valorar-ne les modificacions que s'hi poden produir i 
comprovar experimentalment els canvis produïts.  

3. Situar un element a la Taula Periòdica i explicar-ne les propietats més importants en 
base a la seva estructura atòmica: estats d'oxidació, energia d'ionització, afinitat 
electrònica, electronegativitat, volum atòmic i possibilitats de combinació.  

4. Explicar la formació d'enllaços covalents senzills i múltiples en molècules senzilles.  
5. Analitzar la polaritat d'enllaços covalents i la de molècules en relació a les interaccions 

intermoleculars, així com les propietats físiques i la reactivitat química que se'n puguin 
derivar.  

6. Formular i anomenar compostos inorgànics i orgànics senzills d'acord amb les normes 
de la IUPAC: òxids, hidròxids, hidrurs, àcids i sals en el cas de compostos inorgànics; i 
hidrocarburs, alcohols, aldehids, cetones, àcids, sals, esters, amines i amides per a 
compostos orgànics.  

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

8. Descriure l'estructura microscòpica i macroscòpica de substàncies que formen xarxes 
iòniques, covalents, metàl·liques i moleculars, i explicar-ne les propietats elementals.  

9. Reconèixer el paper important de les macromolècules en múltiples materials 
quotidians.  

10. Descriure els processos de canvi de fase d'una substància pura.  
11. Descriure les característiques dels diferents tipus de dispersions.  
12. Descriure el procés pel qual una substància es dissol en un dissolvent, especialment 

en aigua.  
13. Explicar i realitzar experimentalment processos de separació de components d'una 

mescla, especialment destil·lacions, precipitacions, filtracions i decantacions.  
14. Preparar solucions diverses en les que la seva composició s'expressi en unitats de 

concentració en massa, tant per cent en massa, concentració (mol/dm3) i fracció 
molar.  

15. Aplicar el canvi d'entalpia d'un sistema com a mesura de la facilitat d'un procés.  
16. Explicar de forma qualitativa l'entropia com a mesura del desordre d'un sistema i 

predir qualitativament l'espontaneïtat d'un canvi en funció de l'entalpia i l'entropia.  
17. Explicar i interpretar el procés d'un canvi químic en base a consideracions cinètiques i 

termodinàmiques.  
18. Predir el resultat de reaccions tipus a partir dels reactius i les condicions en les que 

es produeixen, i interpretar resultats que es puguin obtenir experimentalment en el 
laboratori o en casos quotidians.  

19. Calcular estequiomètricament el consum o la formació dels diversos components 
d'una reacció, expressant el resultat en unitats de quantitat de substància, massa, 
volum, pressió o composició.  

20. Descriure processos químics en equilibri, els factors que el modifiquen i estudiar 
quantitativament reaccions en equilibri en casos senzills.  

21. Descriure qualitativament i quantitativament els processos de dissociació iònica 
d'electròlits forts i febles en solució aquosa i aplicar-ho a processos àcid-base, redox 
i precipitació.  

22. Preveure, en casos senzills, l'acidesa de solucions de concentració coneguda i 
mesurar-la experimentalment mitjançant una volumetria.  

23. Interpretar reaccions d'oxidació-reducció, tant en casos on hi ha bescanvi net 
d'electrons com en els casos en els quals aquest bescanvi és parcial (especialment 
substàncies orgàniques), i igualar les primeres.  
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24. Relacionar la facilitat que es produeixin processos redox senzills amb els valors de 
potencial estàndard i aplicar-ho a cèl·lules electroquímiques.  

25. Exemplificar reaccions d'addició, eliminació i substitució en casos senzills.  
26. Descriure un procés químic industrial o domèstic, després d'haver-lo treballat a 

classe.  
27. Reconèixer les diferents fases del procés científic de la química en un treball 

experimental o en el seguiment històric de l'evolució d'un sistema conceptual.  
28. Recollir informació de fonts prèviament escollides, seleccionar-ne la necessària i 

organitzar els seus continguts mitjançant mètodes convencionals i informàtics, amb 
la finalitat d'elaborar-ne conclusions.  

29. Comprovar experimentalment mitjançant el seguiment d'un guió, algunes de les 
propietats que caracteritzen les substàncies químiques més importants: solubilitat, 
caràcter oxidant i reductor, àcid-base, conductivitat, energia implicada en alguns 
canvis.  

30. Portar a terme una investigació per a resoldre un problema plantejat per ell/a mateix/a 
o per altri de forma que requereixi dissenyar un procés experimental, utilitzant els 
seus coneixements conceptuals i procedimentals en matèria d'utillatge de laboratori i 
de normes de seguretat.  

31. Interpretar el resultat d'una experiència o d'una resolució d'un problema teòrico-
pràctic, avaluar-ne la coherència, les causes que el justifiquen i proposar-ne les 
modificacions si s'hi escauen.  

32. Expressar amb coherència, oralment i per escrit, les conclusions extretes d'una 
reflexió davant d'un problema teòrico-pràctic.  

33. Palesar en les tasques habituals, la incorporació dels valors propis del treball científic: 
curiositat, escepticisme, exactitud, precisió, organització, actualització, respecte per 
a un mateix i per als altres i col·laboració en tasques col·lectives.  

 

Biologia 
 
La matèria de Biologia, en el batxillerat, té com a finalitats bàsiques que l'alumnat 
complementi, ampliï i aprofundeixi en el coneixement i comprensió dels principis i els fets 
biològics més significatius.  
L'especialització que s'ha de donar a aquesta matèria ha de permetre de situar els 
coneixements biològics en el marc de la ciència i la tècnica en particular, i de la cultura en 
general. A més s'haurà de fer referència als problemes que la humanitat té plantejats i als 
quals la biologia pot fer aportacions per a la seva solució tant directament com indirecta, i 
que al tractament científic aplicat s'hi afegeixi la reflexió ètica que aquest temes 
comporten.  
També caldrà evidenciar que els coneixements biològics estan sotmesos a canvis 
continus ja que la ciència és un conjunt de sabers i de pràctiques provisional, que rep 
influències del context social i històric, així com dels efectes de la seva aplicació a la 
societat.  
El nivell de maduresa de l'alumnat de batxillerat ha de permetre la realització 
d'observacions sistemàtiques tant de caire qualitatiu com quantitatiu; la formulació de 
preguntes fonamentades, el plantejament d'hipòtesis, el disseny i la realització 
d'experiències de diferent tipologia i nivell, l'obtenció de conclusions, i l'extrapolació i 
aplicació dels coneixements adquirits a nous problemes i situacions. Si bé a l'etapa 
d'ensenyament secundari obligatori l'alumnat argumenta opinions i s'inicia en la seva 
valoració crítica, és al batxillerat on ha d'aprofundir més i fer-ne una anàlisi crítica tot 
adquirint una visió més global de la ciència en general.  
A nivell instrumental, el maneig dels instruments i aparells científics propis de les ciències 
biològiques ha de quedar consolidat al llarg del cicle.  
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El currículum de la Biologia del batxillerat pren com a punt de partida els continguts i 
objectius de l'àrea de Ciències de la naturalesa de l'ensenyament secundari obligatori i té 
present la formació que l'alumnat necessita per incorporar-se, en acabar el batxillerat, als 
estudis universitaris o bé als cicles formatius de grau superior.  
Aquest currículum ha estat dissenyat amb la finalitat d'aconseguir que l'alumnat adquireixi 
i construeixi, amb els continguts bàsics de la biologia, un coneixement rigorós i crític del 
funcionament de la natura, i incorpori també les habilitats i la metodologia de recerca i 
raonament propis d'aquesta ciència experimental. Es pretén, doncs, que des de la 
biologia, però també amb el concurs de les altres matèries que integren el batxillerat, 
s'adquireixi un coneixement més global i integrat de la biosfera, sense oblidar que 
l'espècie humana també és objecte d'estudi, directament o indirecta, de les ciències 
biològiques.  
Els continguts s'han formulat tenint en compte les característiques psicològiques de 
l'alumnat i el seu estadi evolutiu mitjà. Així en el fets, conceptes i sistemes conceptuals, 
es parteix del nivell d'observació més ampli: la biosfera, i després d'un itinerari per la 
constitució i l'organització dels éssers vius i el seu funcionament, s'arriba a un nivell més 
concret: el material hereditari i l'evolució.  
Al llarg de tot el recorregut es proposa emfasitzar els processos biològics, tenir en 
compte una visió evolutiva, i a més a més fer referència i relacionar (sempre que sigui 
possible) els continguts de la Biologia amb els problemes quotidians i altres de més abast 
que té plantejats la humanitat.  
Els continguts de procediments posen l'accent en les diverses formes d'observació; en el 
recull, tractament i utilització de la informació i en l'establiment de relacions entre els 
processos biològics i les seves aplicacions pràctiques en els diferents camps del saber i 
del saber fer.  
Els continguts de valors, normes i actituds tenen com objectiu fonamental desvetllar en 
l'alumnat l'interès per estar ben documentat i poder fer valoracions crítiques, de la ciència 
o de la informació científica en general i de la biologia en particular, i de les seves 
aplicacions i repercussions en la societat.  
Els objectius terminals que es formulen concreten el tipus i el grau d'aprenentatge que 
l'alumnat ha d'adquirir. És per això que es refereixen a continguts específics i responen 
als criteris bàsics utilitzats pel currículum.  
El desplegament d'aquest currículum ha de tenir en compte els principis de 
l'aprenentatge significatiu i l'atenció a la diversitat de l'alumnat mitjançant la variació 
metodològica i la disposició seqüencial dels continguts, d'acord amb cada circumstància. 
També s'ha de tenir present que una de les funcions fonamentals de l'avaluació al llarg 
del cicle és de caire formatiu, la qual cosa requereix flexibilitat en el plantejament de la 
programació, a fi de facilitar la millora del procés d'ensenyament-aprenentatge de la 
biologia.  

Objectius generals 
L'alumne/a , en acabar el cicle, ha de ser capaç de:  
1. Comprendre els principis i els fets biològics més significatius, tot expressant-los amb la 

terminologia adequada.  
2. Fer una anàlisi i valoració crítica dels coneixements biològics i ser conscient dels seus 

límits i dels canvis continus a què són sotmesos els coneixements científics.  
3. Situar els coneixements biològics en el marc general de la ciència, de la tècnica i de la 

tecnologia , i en la perspectiva dels problemes que té plantejats la humanitat.  
4. Realitzar observacions biològiques sistemàtiques, qualitatives i quantitatives, i treure'n 

conclusions.  
5. Formular hipòtesis factibles per tal d'explicar els fets observats i programar i realitzar 

experiències per a contrastar-les.  
6. Analitzar metòdicament els fets biològics i exposar per escrit i/o oralment els resultats 

d'una manera clara.  
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7. Explicar el funcionament dels instruments científics emprant la terminologia adequada, 
en particular els relacionats amb les ciències biològiques, i conèixer el seu maneig per 
tal d'utilitzar-los en les diferents pràctiques.  

8. Rebutjar els plantejaments reduccionistes en l'aplicació i l'ús inadequat de la ciència, 
en particular la biologia, que impliqui atemptar contra la dignitat humana.  

9. Valorar la complexitat biològica del planeta i la necessitat de conservar la seva 
biodiversitat, i assumir la responsabilitat que hi té l'espècie humana.  

 
Continguts 

Fets, conceptes i sistemes conceptuals   
1. La biosfera.  
1.1 Característiques generals de la biosfera.  
1.2 La classificació dels organismes: Moneres, protoctists, fongs, vegetals i animals.  
1.3 Els factors ambientals i els organismes.  
1.4 El cicle de la matèria i el flux de l'energia.  
1.5 Els trets diferencials dels ecosistemes continentals i dels ecosistemes marins.  
1.6 Els ecosistemes i el temps.  
1.7 La vida i el planeta. Origen i evolució.  
1.8 Els éssers humans i la biosfera.  
2. La química de la vida.  
2.1 La composició química de la cèl·lula: mètodes d'anàlisi.  
2.2 Els elements químics, els bioelements i les biomolècules.  
2.3 Les biomolècules inorgàniques.  
2.4 Les biomolècules orgàniques.  
3. L'organització estructural i funcional dels organismes.  
3.1 Visió històrica de les tècniques d'estudi de la cèl·lula.  
3.2 La teoria cel·lular.  
3.3 La cèl·lula eucariota.  
3.4 El cicle cel·lular. La mitosi.  
3.5 La cèl·lula i els organismes unicel·lulars i pruicel·lulars.  
3.6 La cèl·lula procariota.  
3.7 Formes acel·lulars: els virus.  
4. L'intercanvi de matèria i energia a la cèl·lula.  
4.1 Els models metabòlics de la cèl·lula en funció de les fonts de carboni i d'energia.  
4.2 Les característiques i les funcions generals del metabolisme.  
4.3 Les vies metabòliques de degradació.  
4.4 Les vies metabòliques de síntesi.  
5. La Genètica.  
5.1 Les experiències de Gregor Mendel i les lleis que se'n deriven.  
5.2 Les ampliacions a les lleis de Mendel.  
5.3 La meiosi: característiques citològiques i significat genètic.  
5.4 La teoria cromosòmica de l'herència.  
5.5 Replicació i expressió del material genètic.  
5.6 Introducció a la biotecnologia: implicacions ètico-socials.  
6. Les funcions de reproducció a la cèl·lula i els organismes.  
6.1 Els conceptes de reproducció i sexualitat. La funció de la sexualitat.  
6.2 La reproducció asexual.  
6.3 La reproducció sexual.  
6.4 Els cicles biològics i la meiosi.  
6.5 La reproducció mèdicament assistida: implicacions ètico-socials.  
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Procediments   
1. Utilització i aplicació de les habilitats bàsiques, les tècniques i les estratègies 

intel·lectuals per l'anàlisi dels fets i els processos biològics.  
1.1 Planificació i realització d'experiències. Identificació i control de variables.  
1.2 Diferenciació entre l'observació i l'exploració, així com entre les diferents formes 

d'observació d'organismes i fenòmens.  
1.3 Selecció i maneig adequat del material comú de laboratori.  
1.4 Utilització de la lupa binocular i el microscopi òptic, així com les tècniques 

específiques que li són pròpies.  
1.5 Càlcul de les mides reals d'un objecte observat al microscopi emprant les escales 

pertinents.  
1.6 Realització de dibuixos i d'esquemes a partir de les imatges tot relacionant-los amb 

l'objecte tridimensional.  
2. Recerca, comentari i ús de bibliografia.  
2.1 Recerca, valoració i utilització de material bibliogràfic i documental, local o remot.  
2.2 Comentari de textos científics.  
2.3 Anàlisi de seqüències de vídeos i fotografies científiques.  
3. Tractament i interpretació de la informació, qualitativa i quantitativa, obtinguda en 

l'anàlisi dels processos biològics.  
3.1 Elaboració de quadres de diverses entrades, de jerarquies de conceptes, de resums, 

de mapes conceptuals, de diagrames de flux i de protocols de pràctiques.  
3.2 Utilització i construcció de taules numèriques i de gràfics de diferents tipus, usant, si 

s'escau, programes informàtics.  
3.3 Comparació i correlació dels resultats obtinguts. Extrapolacions.  
3.4 Reconeixement de patrons i ús de models.  
3.5 Formulació de conclusions i noves preguntes.  
4. Comunicació.  
4.1 Expressió, oral o per escrit, de la informació obtinguda a partir de l'anàlisi dels 

processos biològics.  
4.2 Utilització del llenguatge científic.  
4.3 Elaboració i presentació de treballs.  
5. Aplicació.  
5.1 Establiment de relacions entre els processos biològics i les seves aplicacions 

pràctiques.  
5.2 Identificació de les aplicacions pràctiques de la biologia en diferents camps del saber.  

Valors, normes i actituds 
1. Valoració crítica de la biologia, i de la ciència en general, així com de les seves 

aplicacions.  
2. Presa de consciència del fet que la biologia, i la ciència en general, són el resultat d'un 

treball alhora individual i col·lectiu, i que comporta una despesa econòmica.  
3. Interès per les relacions que existeixen entre la biologia, la societat i la tecnologia.  
4. Acceptació i respecte per les diferents opinions degudament fonamentades davant 

d'un mateix fet biològic.  
5. Interès, rigorositat i constància en documentar-se davant dels fets biològics.  
6. Actuació amb cura i responsabilitat envers el material, els organismes i el treball de 

laboratori.  

Objectius terminals 
1. Explicar els trets característics (morfològics, estructurals, metabòlics, reproductors i 

d'hàbitat) de cadascun dels cinc regnes en què es classifiquen els éssers vius.  
2. Definir, tot relacionant-los, els conceptes següents: biosfera, ecosistema, biòtop, 

biocenosi, població, comunitat, nínxol ecològic, cadena alimentària, xarxa tròfica, nivell 
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tròfic, biomassa, producció primària, producció secundària. Així com també reconèixer 
el caràcter quantificable d'alguns d'aquests conceptes.  

3. Explicar el cicle de la matèria i el flux de l'energia a la biosfera, i diferenciar entre 
energia endosomàtica i exosomàtica.  

4. Identificar i explicar, prenent com exemple un ecosistema proper, les relacions 
tròfiques que s'estableixen entre els seus components tot considerant que el seu 
equilibri és dinàmic i alterable.  

5. Argumentar algunes de les teories sobre l'origen de la vida i reconèixer el seu caràcter 
científic o no científic.  

6. Reconèixer el caràcter de la biosfera com ecosistema i identificar els problemes que 
l'activitat humana hi genera, analitzant el seus trets històrics, biològics i socials, tot 
valorant la responsabilitat que la humanitat té en la seva conservació.  

7. Reconèixer el caràcter universal de la composició química de la cèl·lula i dels 
organismes.  

8. Identificar i interpretar les principals estructures de les biomolècules tot descrivint la 
seva funció i reconeixent el caràcter específic que algunes d'elles tenen en l'ésser viu.  

9. Descriure la naturalesa i localització del material genètic.  
10. Diferenciar qualitativament i quantitativa els elements químics, els components 

inorgànics i els components orgànics que es troben en la cèl·lula i els organismes.  
11. Identificar experimentalment algunes de les biomolècules en mostres animals i 

vegetals.  
12. Analitzar i relacionar l'absència de determinades biomolècules amb les deficiències i 

els trastorns que aquest fet pot determinar.  
13. Enumerar i diferenciar les diverses tècniques que s'utilitzen en l'estudi de la cèl·lula 

tot dedicant especial atenció a l'ús del microscopi òptic.  
14. Reconèixer l'estructura bàsica i universal de la cèl·lula en els diferents tipus de 

cèl·lules existents.  
15. Analitzar i relacionar les imatges de la cèl·lula obtingudes a partir de diferents 

mètodes d'observació, amb la seva estructura tridimensional.  
16. Realitzar observacions de diferents cèl·lules i organismes unicel·lulars amb tècniques 

de microscòpia òptica calculant la grandària real, descrivint la seva forma i observant 
algunes de les seves estructures.  

17. Establir les diferències i les semblances entre els diferents nivells d'organització 
cel·lular.  

18. Descriure els diferents components estructurals i ultraestructurals de la cèl·lula tot 
explicant la seva funció.  

19. Descriure el procés de divisió cel·lular per mitosi i reconèixer el seu paper en el 
creixement dels organismes.  

20. Explicar la composició i l'ultrastructura dels virus i el seu paper com a paràsits 
intracel·lulars, així com el caràcter d'agents causals de determinades malalties 
humanes tot valorant la responsabilitat de l'home en la seva transmissió.  

21. Distingir els diferents tipus metabòlics cel·lulars en funció de les fonts de carboni i 
d'energia que utilitzen.  

22. Resumir les funcions generals del metabolisme i reconèixer, en el metabolisme d'un 
organisme concret, un segment del cicle de la matèria i el flux de l'energia en la 
biosfera.  

23. Definir, tot relacionant-los, els següents conceptes bàsics del metabolisme: 
metabolisme extracel·lular, metabolisme intracel·lular, anabolisme i catabolisme, via 
metabòlica i metabòlit intermediari.  

24. Esquematitzar les vies principals de degradació i de síntesi de les bimolècules 
orgàniques.  

25. Comparar les tres vies d'obtenció d'energia per part de les cèl·lules: la fermentació, la 
fotosíntesi i la respiració aeròbica, tot situant-les en els organismes que les realitzen.  

26. Comprovar experimentalment algunes de les vies metabòliques més representatives.  
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27. Analitzar la funció de la sexualitat en l'intercanvi de material genètic i la seva 
importància en el procés evolutiu.  

28. Comparar i interpretar els processos de mitosi i meiosi, tot situant-los en el cicle 
cel·lular i en els organismes, així com el seu significat biològic.  

29. Caracteritzar els processos de reproducció asexual i sexual, i els seus respectius 
avantatges i inconvenients.  

30. Diferenciar, tot utilitzant exemples il·lustratius, la reproducció de la sexualitat.  
31. Explicar el concepte de cicle biològic en relació a la meiosi a partir d'alguns exemples 

característics de cicles d' animals i de vegetals.  
32. Valorar la importància de les aportacions de la biologia en els camps de la 

biotecnologia i la reproducció assistida.  
33. Descriure els experiments de Mendel tot enunciant les lleis que se'n dedueixen i les 

ampliacions posteriors més significatives d'aquestes lleis.  
34. Interpretar exemples dels caràcters hereditaris que en la seva manifestació segueixen 

les lleis de Mendel, i també exemples dels caràcters regulats per gens lligats al sexe.  
35. Definir, tot relacionant-los, els següents conceptes de genètica: caràcter hereditari, 

cromosoma, locus (loci), cariotip, fenotip, genotip, gen, al·lel, homozigot, heterozigot, 
híbrid.  

36. Explicar la duplicació de l'ADN, la transcripció, la traducció i el codi genètic.  
37. Precisar la naturalesa del codi genètic i la síntesi de proteïnes.  
38. Analitzar el paper de les mutacions gèniques en l'evolució així com les conseqüències 

de les mutacions cromosòmiques a l'espècie humana.  
39. Indicar els trets fonamentals i diferencials de la teoria de l'evolució darwiniana, els 

canvis introduïts posteriorment i algunes de les proves de l'evolució.  
40. Situar l'origen de l'ésser humà en el marc general de la teoria de l'evolució, tot 

argumentant algunes de les proves de què es disposa.  
 

Física 
 
A l'etapa d'educació secundària obligatòria s'ha abordat l'estudi de les ciències de la 
naturalesa des de la perspectiva de ciència integrada. L'alumnat ha estat posat en 
situació de conèixer i d'interpretar diversos fenòmens físics, ha pogut adquirir un seguit 
de destreses manuals i d'estratègies relacionades amb els procediments científics i ha 
tingut oportunitat de reflexionar sobre les implicacions de la ciència en la societat i de 
començar a fer seus valors inherents al coneixement científic. Ara, en el batxillerat, 
l'estudi de la ciència es fa des d'una estructuració més específicament disciplinària, que 
permet progressar en els valors educatius que s'han desenvolupat en l'etapa anterior.  
En el batxillerat, els alumnes es disposen a continuar avançant per un camí d'estudis que 
els portarà, en acabar-lo, a cursar estudis universitaris, a cursar un cicle formatiu de 
formació professional específica de grau superior o a accedir directament al món del 
treball. Dins del currículum diversificat d'aquesta etapa educativa, la física s'ofereix com 
una matèria de modalitat de les ciències -pures o aplicades- o en el camp tecnològic. Tot 
i respectant la possibilitat de diversos enfocaments en el desplegament del currículum en 
els centres segons quina sigui l'opció majoritària dels alumnes als qui en cada cas vagi 
adreçada, és tasca primordial i comuna de l'assignatura en tots els casos facilitar 
l'aprenentatge de conceptes, lleis i principis bàsics de la física, com també d'algunes de 
les seves tècniques de treball, sense oblidar d'aprofitar l'oportunitat per aproximar els 
alumnes als mètodes d'investigació i la seva construcció al llarg de la història.  
La ubicació de la matèria en dues modalitats, la científica i la tecnològica, l'assignació 
horària i la necessitat d'ajustar-se a les possibilitats d'aprenentatge dels alumnes de l'edat 
a qui va destinada aquesta matèria, obliga a fer, en el moment d'establir els elements 
prescriptius del currículum, una selecció acurada dels continguts i objectius que 
s'estableixen. Aquesta selecció està basada en el criteri d'assegurar que els alumnes 
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puguin adquirir un coneixement sòlid d'alguns camps que podran ser usats com a base 
sobre la qual assentar la posterior incorporació de noves idees, tècniques i mètodes de 
treball. En aquest sentit, ha semblat adequat centrar-se especialment en l'estudi de la 
Mecànica dels punts materials, en l'Electricitat i l'Electromagnetisme (incloent circuits de 
corrent i una introducció al corrent altern), en l'estudi dels camps gravitatori i electrostàtic 
i en una aproximació a la formalització de la noció d'ona.  
En el plantejament dels diversos temes serà bo no perdre de vista que parar atenció a 
l'evolució històrica dels esquemes conceptuals habitualment enriqueix i ajuda a donar 
sentit als continguts que s'estudien. Sempre que sigui possible, serà convenient 
incorporar informació i reflexió sobre l'evolució històrica dels conceptes, de les actituds 
predominants en l'àmbit de la física que es treballi.  
En relació a aquest punt cal remarcar que es considera molt pertinent que els alumnes 
que cursen Física puguin conèixer, en acabar el batxillerat, el més gran nombre possible 
de nocions sobre el desenvolupament contemporani de la Física. Per això cal fer 
referència, quan sigui possible, a les limitacions de la 'Física clàssica' i a com actualment 
se superen aquestes limitacions. Es tractaria d'avançar en la modernització del 
llenguatge i els coneixements factuals que tenen els alumnes en relació als que 
s'adquireixen en l'etapa anterior, tot afegint una actitud d'interès per a l'estat actual de la 
física i un reconeixement del paper d'alguns científics que es puguin considerar clau en la 
seva darrera evolució. Nogensmenys, alguns enfocaments de l'assignatura podrien posar 
més èmfasi en la contribució de la física als avenços tecnològics que no en els aspectes 
pròpiament científics abans esmentats i, en tots els casos, es tractarà de presentar d'una 
forma atractiva l'aventura de la progressió en el coneixement del món físic.  
La finalitat educativa bàsica de l'ensenyament de la física al batxillerat és, tanmateix, que 
l'alumne adquireixi els continguts conceptuals bàsics de forma qualitativa i que els arreli 
en el seu bagatge conceptual general; que aquesta adquisició de continguts conceptuals 
vagi acompanyada d'un reconeixement de determinats valors que s'espera que 
progressivament vagi afermant, i que continuï consolidant un seguit de procediments 
(estratègies de resolució de problemes, utilització de material experimental elemental, 
lectura comprensiva de les indicacions dels aparells de mesura) l'aprenentatge dels quals 
es va iniciar en l'ensenyament obligatori. Tant l'adquisició de conceptes com la 
consolidació de determinats procediments comporta la utilització d'un cert aparell 
matemàtic, no necessàriament complex, però que en tot cas s'ha d'usar bé. I aquest 'gust 
per l'ús correcte dels recursos matemàtics' és inherent a alguns valors que es tracta de 
consolidar en els alumnes d'acord amb el currículum prescriptiu que ara s'estableix. Mai, 
però, l'ús dels recursos del càlcul o de les representacions gràfiques haurà d'emmascarar 
el sentit físic dels problemes i qüestions que l'estudiant estigui considerant, i en això 
caldrà que el professorat hi pari particular atenció.  
El paper que juguen els treballs experimentals en el currículum proposat està fortament 
associat (però no únicament) als continguts procedimentals. En dissenyar i articular els 
treballs pràctics convé, tanmateix, no perdre de vista que aquests també influeixen, i cal 
que ho facin en sentit positiu, en la consolidació dels coneixements que està adquirint 
l'alumne o en la forma que els abordarà a continuació. S'espera, doncs, que els treballs 
pràctics al laboratori no es limitin a la consolidació de les habilitats de manipulació -que 
són importants- sinó que també incideixin en altres continguts procedimentals (tractament 
de dades, formulació d'hipòtesis), en actitudinals (honestedat i reconeixement de fonts 
d'error) i de conceptes (confirmacions conceptuals, obertura a nous conceptes).  

Objectius generals 
L'alumne/a, en acabar el cicle, ha de ser capaç de:  
1. Comprendre els principals fets, lleis, principis i teories relatives als fenòmens físics.  
2. Utilitzar els coneixements físics i la metodologia científica per entendre millor la realitat 

immediata i poder opinar, assenyadament, sobre temes d'actualitat relacionats amb la 
Física i la ciència en general.  
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3. Adquirir els recursos i el formalisme matemàtic necessaris per comprendre els 
conceptes que es treballen, per resoldre les qüestions i problemes pertinents a les 
matèries estudiades, i per completar el treball experimental que li és associat.  

4. Familiaritzar-se amb el maneig de material de laboratori i progressar en la habilitat 
manual que permeti la realització de muntatges pràctics i la recollida de dades de cara 
a la comprovació experimental d'alguna llei física o a la contrastació d'hipòtesis.  

5. Adquirir un hàbit de treball autònom pel que fa a la recerca d'informació bibliogràfica, al 
disseny de treballs experimentals i a l'elaboració d'hipòtesis per explicar alguns 
fenòmens físics.  

6. Adquirir una visió de la Física, dinàmica, canviant i sotmesa a revisió contínua en el 
decurs de la història.  

7. Reflexionar sobre la interrelació ciència-tecnologia- societat valorant la influència de 
cada una d'elles en el desenvolupament i progrés de les altres.  

 
Continguts 

Fets, conceptes i sistemes conceptuals 
1. Cinemàtica.  
1.1 Magnituds cinemàtiques: desplaçament, velocitat i acceleració.  
1.2 Moviment en una dimensió: moviment rectilini.  
1.3 Moviment en dues dimensions: moviment de projectils i moviment circular.  
2. Dinàmica.  
2.1 Lleis de la Dinàmica.  
2.2 Lleis de la força. Forces fonamentals.  
3. Principis de conservació.  
3.1 Impuls i quantitat de moviment.  
3.2 Principi de conservació de la quantitat de moviment.  
3.3 Treball i energia.  
3.4 Principi de conservació de l'energia mecànica.  
3.5 Equivalència massa-energia.  
4. Ones.  
4.1 Característiques i tipus d'ones.  
4.2 Fenòmens ondulatoris.  
4.3 Caràcter ondulatori de la llum.  
4.4 Dualitat ona-corpuscle.  
5. Camps gravitatori i elèctric.  
5.1 Llei de la gravitació i llei de Coulomb.  
5.2 Camps conservatius. Magnituds que els representen.  
5.3 Camp gravitatori terrestre.  
5.4 Camp elèctric creat per una o més càrregues puntuals.  
6. Corrent continu.  
6.1 Llei d'Ohm.  
6.2 Efecte Joule.  
6.3 Força electromotriu d'un generador.  
6.4 Balanç d'energia en un circuit de corrent continu.  
7. Electromagnetisme.  
7.1 Camp magnètic.  
7.2 Relació entre camp magnètic i corrent elèctric.  
7.3 Inducció electromagnètica.  
7.4 Generació d'un corrent altern.  
7.5 Ús i transport del corrent altern.  

Procediments 
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1. Utilització del llenguatge matemàtic i del llenguatge gràfic en la definició de magnituds i 
en la formulació de lleis.  

1.1 Expressió de conceptes físics en forma matemàtica.  
1.2 Interpretació del significat físic d'una fórmula matemàtica.  
1.3 Representació gràfica de les relacions entre els valors de dos variables físiques en un 

mateix procés.  
1.4 Descripció, en llenguatge corrent o en llenguatge matemàtic, de la situació física 

representada en una gràfica.  
2. Resolució de problemes.  
2.1 Esquematització de la situació física i identificació de les lleis i principis que s'hi 

relacionen.  
2.2 Plantejament del problema.  
2.3 Realització d'operacions matemàtiques.  
2.4 Ús i canvi d'unitats.  
2.5 Estimació del nombre de xifres significatives.  
2.6 Anàlisi dels resultats.  
3. Realització d'experiències.  
3.1 Manipulació i lectura d'aparells de mesura.  
3.2 Utilització de guions de pràctiques.  
3.3 Recollida de dades.  
3.4 Organització de les dades en taules i gràfics.  
3.5 Estimació dels errors.  
3.6 Confecció d'informes escrits.  
3.7 Ús de mitjans informàtics per organitzar dades, representar-las i elaborar informes.  
3.8 Ús de sistemes d'experimentació assistida per ordinador.  
4. Elaboració de petites investigacions.  
4.1 Treball bibliogràfic de recopilació i estudi de la informació disponible sobre el tema a 

investigar.  
4.2 Enunciat precís del problema.  
4.3 Emissió d'hipòtesis.  
4.4 Disseny i realització de muntatges experimentals o simulats amb ordinador que 

permetin contrastar directament les hipòtesis o algunes de les seves conseqüències 
lògiques.  

4.5 Comunicació dels resultats.  

Valors, normes i actituds 
1. Davant les situacions d'aprenentatge.  
1.1 Interès per l'assignatura, per l'entorn físic més immediat i pels temes d'actualitat 

relacionats amb la ciència.  
1.2 Iniciativa, organització i constància en el treball a l'aula i al laboratori.  
1.3 Participació i col·laboració en les tasques col·lectives.  
1.4 Honestedat i rigor en la recollida de dades, en el seu tractament i en la seva 

comunicació.  
1.5 Confiança en la pròpia capacitat intel·lectual i habilitat manual a l'hora d'enfrontar-se 

amb un problema teòric o pràctic.  
1.6 Respecte pel material, les instal·lacions i les normes de seguretat en el laboratori.  
2. Davant la ciència i la seva influència en el pensament humà.  
2.1 Valoració crítica de la importància de la Física en l'avanç progressiu del coneixement 

del món.  
2.2 Valoració crítica de la contribució de la ciència i de la tècnica al progrés i benestar de 

la humanitat.  
2.3 Conscienciació dels perills que comporta un mal ús dels avenços científics i tècnics.  
2.4 Apreciació del caràcter objectiu i antidogmàtic de la ciència i de la necessitat de la 

seva contínua revisió com a element intrínsec d'aquest camp de coneixement.  
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Objectius terminals 
1. Entendre la necessitat d'un sistema de referència en l'estudi de qualsevol moviment i 

explicitar, en cada cas, el sistema emprat, referint-hi la posició i la velocitat d'un mòbil 
en una o dues dimensions.  

2. Identificar i caracteritzar els moviments rectilinis uniformes i uniformement accelerats i 
identificar el moviment de caiguda en el buit com un cas particular de moviment 
uniformement accelerat.  

3. Descriure alguns casos senzills de composició de moviments rectilinis, d'igual direcció 
o de direccions perpendiculars, i aplicar-ho a l'estudi del moviment de projectils.  

4. Relacionar les components tangencial i normal de l'acceleració amb els canvis en el 
mòdul i en la direcció de la velocitat.  

5. Comprendre i enunciar correctament les lleis de la Dinàmica adonant-se del caràcter 
vectorial de la segona llei, relacionant la direcció i sentit de la força resultant sobre un 
cos amb els de l'acceleració i diferenciant-los de la direcció i sentit del moviment.  

6. Interpretar, en un moviment circular, la força centrípeta com la component de la força 
resultant sobre el mòbil en la direcció radial.  

7. Diferenciar entre massa i pes.  
8. Conèixer que totes les forces existents a l'univers es poden classificar en quatre 

categories anomenades forces fonamentals.  
9. Associar l'impuls (efecte temporal de la força resultant sobre un cos) amb la variació de 

la quantitat de moviment i el treball (efecte espacial) amb la variació de l'energia 
cinètica.  

10. Enunciar el principi de conservació de la quantitat de moviment d'un sistema de 
partícules de massa constant, evidenciant-ne el caràcter vectorial i aplicar-lo a 
l'estudi dels xocs.  

11. Associar el concepte d'energia potencial a l'existència de forces conservatives i saber 
que el seu valor depèn d'un origen fixat arbitràriament.  

12. Enunciar el principi de conservació de l'energia mecànica i estendre aquest enunciat 
a un principi més general de conservació de l'energia que inclogui l'equivalència 
massa-energia relativista.  

13. Explicar què és una ona i reconèixer les característiques (període, longitud d'ona, 
velocitat de propagació, front d'ona, raig), distingir els polsos dels trens d'ones, així 
com també els diferents tipus d'ones, (longitudinals, transversals) exemplificant-ho 
en els casos concrets d'ones superficials a l'aigua, ones en una corda o molla i ones 
sonores.  

14. Constatar la doble periodicitat, en l'espai i en el transcurs del temps, d'una ona 
harmònica.  

15. Descriure qualitativament, amb l'ajuda del principi d'Huygens, la forma com una ona 
avança i els fenòmens ondulatoris: reflexió, refracció, interferències, difracció, 
polarització i efecte Doppler.  

16. Explicar les diferents teories que al llarg de la història han existit sobre la naturalesa 
de la llum incidint especialment en la dualitat ona-corpuscle. En el marc de la 
descripció ondulatòria, situar la llum en l'espectre electromagnètic.  

17. Entendre la importància de la noció de camp en relació a la descripció de les 
interaccions a distància, i conèixer elements de la seva evolució històrica.  

18. Definir el concepte d'intensitat de camp remarcant-ne el caràcter vectorial i el 
concepte de potencial remarcant-ne el caràcter escalar.  

19. Distingir entre diferents tipus de camps (escalars, vectorials, conservatius, centrals, 
uniformes) i relacionar, a nivell qualitatiu, la intensitat amb el potencial, amb l'ajut de 
la representació de les línies de força i de les superfícies equipotencials en alguns 
casos senzills. Conèixer el tipus de camp creat per una distribució esfèrica de massa 
o càrrega en un punt exterior.  
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20. Entendre les condicions que s'han de donar perquè existeixi un corrent elèctric dins 
un conductor i enunciar la llei d'Ohm i conèixer que no es compleix sempre, ni per a 
tots els conductors.  

21. Descriure qualitativament la interacció entre un camp magnètic i un corrent elèctric i 
la creació d'un camp magnètic a partir de càrregues en moviment.  

22. Relacionar el fenomen de la inducció amb la variació de flux magnètic.  
23. Assenyalar els trets que caracteritzen un corrent altern, explicar com es genera i 

justificar-ne la idoneïtat per al transport i l'ús.  
24. Definir les magnituds: posició, desplaçament, velocitat mitjana i instantània, celeritat, 

acceleració mitjana i instantània, velocitat angular, acceleració angular, força, massa, 
quantitat de moviment, impuls, treball, energia cinètica, potencial i mecànica, càrrega 
elèctrica, intensitat gravitatòria i elèctrica, diferència de potencial, potencial, 
capacitat, intensitat del corrent, resistència elèctrica, força electromotriu i 
contraelectromotriu, longitud d'ona, període, freqüència, elongació i amplitud.  

25. Utilitzar correctament l'aparell matemàtic necessari per a l'anàlisi i resolució de 
problemes i qüestions que no sobrepassi de: equacions de segon grau, sistemes 
d'equacions, trigonometria, càlcul vectorial (sense producte vectorial) i estudi de 
funcions i derivades.  

26. Esquematitzar gràficament, plantejar, resoldre i analitzar críticament els resultats i 
expressar-los amb les xifres significatives i unitats adequades de problemes 
diversos.  

27. Resoldre qüestions qualitatives relatives als fenòmens i lleis físiques estudiades.  
28. Confeccionar gràfics, tant manualment com amb recursos informàtics de: trajectòries 

(x,y), posició-temps, velocitat-temps, acceleració-temps, força-temps, força-posició, 
intensitat-diferència de potencial en corrent continu, i saber interpretar, de la forma 
de la gràfica, el tipus de dependència entre les variables.  

29. Manipular, llegir correctament i estimar la precisió d'instruments de mesura més 
habituals en Física.  

30. Usar un sistema d'experimentació assistit per ordinador, escollint els sensors 
adequats a l'experiència a realitzar.  

31. Seguir correctament els passos d'un guió encaminat a la realització d'algunes 
pràctiques de laboratori, efectes magnètics del corrent, inducció electromagnètica, 
fenòmens ondulatoris.  

32. Fer aportacions a les discussions col·lectives (del grup classe o de grups de treball 
més reduïts) quan es tracti d'establir hipòtesis per tal d'explicar alguns fenòmens 
físics observats o descrits i a l'hora de dissenyar petits experiments per contrastar-
les.  

33. Recollir les dades de les experiències, organitzar-les en forma de taula o de gràfica, 
analitzar-les per extreure'n conclusions fent, quan es pugui, una estimació dels errors 
comesos i elaborar informes escrits correctes sobre les experiències de laboratori 
realitzades.  

34. Elaborar petits treballs de recerca experimental, bibliogràfica o documental, local o 
remota.  

35. Entendre que la Física no és una ciència separada i independent de les altres 
disciplines, sinó que forma part del bagatge humanístic general i que els avenços 
científics i tècnics, alhora que factors transformadors de la societat, estan 
condicionats pel moment històric en què es produeixen.  

36. Apreciar el treball de la ciència encaminat a la millora de les condicions de vida i 
rebutjar els abusos científics contra l'ésser humà i el medi ambient.  

37. Ser conscient que el creixement de la Física, com el de la ciència en general, no és 
lineal sinó que es produeix de forma irregular, amb períodes d'estancament, passos 
enrera i grans salts endavant que obliguen a trencar amb les concepcions 
establertes i exigeixen, a vegades, una remodelació total del cos teòric d'aquesta 
ciència.  
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38. Sentir curiositat pels fenòmens físics i interessar-se pels temes d'actualitat que tinguin 
relació amb la ciència.  

39. Relacionar l'experiència diària amb la científica i utilitzar el llenguatge científic amb 
propietat.  

40. Mostrar una actitud rigorosa i honesta en l'obtenció, tractament i comunicació de 
dades.  

41. Participar activament en el desenvolupament de les classes, teòriques o pràctiques, 
treballar de forma organitzada, constant i responsable i respectar les normes de 
seguretat al laboratori. 

 

Matemàtiques 
 
El plantejament de les matèries de Matemàtiques, pel paper central que juguen en la 
majoria de modalitats, ha d'afrontar diversos reptes especialment interessants i 
transcendents que, de fet, coincideixen amb els del batxillerat. Un es concreta en la 
necessitat d'atendre a finalitats formatives generals en un entorn dissenyat en base a 
l'opcionalitat que afavoreix l'especialització dels alumnes; un altre en la voluntat de 
conjugar la formació pre-universitària amb la pre-professional; un tercer en haver de 
centrar els objectius de l'aprenentatge dels alumnes a generar capacitats per aprendre, 
més que a dotar-los de continguts estàtics propis d'èpoques més monòtones en l'àmbit 
social i productiu en particular, i en l'entorn cultural en general.  
Aquests reptes es plantegen en mig d'una previsió d'increment important de la taxa 
d'escolarització en aquests estudis i en un entorn cultural i de valors socials en el qual 
l'adequació a la diversitat de les persones passa a ser una premissa per a la programació 
de qualsevol tipus d'activitat.  
La Matemàtica entra en aquesta aposta de futur jugant un paper prou destacat i alhora 
contradictori. Per un costat, el valor que la societat atorga a un determinat currículum 
està força relacionat amb una més o menys forta presència de la Matemàtica, presència 
que és prou uniforme en els currículums tradicionals vinculats a aquesta modalitat. Per 
l'altre, els currículums de batxillerat es dissenyen pensant en una ampliació de la base 
social a la qual van adreçats i tendeixen a retardar el seu tractament més aprofundit en 
els currículums post-secundària, ja sigui universitaris o professionalitzadors. Aquesta, 
però, sí que sembla ser una característica més transcendent i problemàtica d'aquest 
plantejament atenent als currículums tradicionalment adscrits a aquesta modalitat.  
El marc en què es desenvolupa aquesta assignatura està més condicionat per les 
característiques pròpies de la matèria i de l'etapa que a la modalitat concreta a la qual és 
adscrita. Així, el plantejament inicial i, fins i tot, els objectius generals d'aquesta matèria, 
no sembla justificat que siguin diferents dels que corresponen a la matemàtica en la 
modalitat d'Humanitats i Ciències Socials. És per això que es presenta una introducció 
pràcticament idèntica per a ambdues matèries i una mateixa redacció dels objectius 
generals de la Matemàtica per a les tres modalitats. Aquest plantejament de forta 
coincidència no ha d'entendre's com anecdòtic o fruit d'una manca d'aprofundiment sinó 
just al contrari, és una conseqüència de la pròpia estructura de l'etapa que farà que es 
produeixi aquesta mateixa coincidència en els diversos nivells de concreció que se'n facin 
de les dues matèries en els centres de secundària.  
De sempre, la Matemàtica ha estat fonamentalment procedimental. Per això, la seva 
contribució als Objectius generals del Cicle es centra en el seu paper d'instrument per 
una comprensió, adequada a l'edat, de l'entorn tecnològic i científic que cada vegada 
ocupa més parcel·les de la cultura actual. De tota manera, el treball sistemàtic i ordenat, 
la constància, la recerca de millors solucions, l'aprofundiment en la interpretació de la 
realitat, la precisió en el raonament que, entre d'altres, caracteritzen el treball en la 
Matemàtica, contribueixen especialment a la formació general de l'alumne i el doten 
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d'estratègies de què, d'alguna manera, haurien de disposar tots els alumnes d'aquest 
cicle.  
En aquest sentit, els continguts que es detallen en aquest currículum pretenen servir per 
dotar l'alumnat d'un instrument imprescindible per introduir-se de manera autònoma i 
creativa en el món de la ciència i la tecnologia. A més, l'edat dels nois i noies en aquests 
cicle aconsella una introducció a l'abstracció, bàsica però sistemàtica, i que prendrà cos, 
fonamentalment, en la recerca, conceptualització i aplicació de models per a la 
interpretació d'aquest món científic i tecnològic al qual abans s'ha fet referència.  
No cal dir que, tot i insistir en el caràcter bàsicament procedimental, hi ha un seguit de 
conceptes i principis que s'han d'assolir per poder plantejar-se un aprenentatge 
significatiu d'aquells procediments. La necessitat de plantejar aprenentatges que 
respectin el principi globalitzador aconsella tenir especial cura per treballar, al màxim 
possible, amb forta coordinació amb la resta de matèries de l'entorn curricular, en 
especial de l'entorn científic o tecnològic, encara que no exclusivament.  
A l'hora de dissenyar els currículums de les Matemàtiques de Batxillerat, siguin de la 
modalitat que siguin, s'ha tingut ben present el conjunt de continguts i objectius terminals 
de l'etapa anterior. En aquest sentit, cal observar que l'alumne, en començar el 
Batxillerat, ja s'ha introduït en els procediments generals d'identificació, ordenació, 
representació i càlcul amb nombres, en l'obtenció, tractament i interpretació de dades, en 
la identificació, interpretació i ús de funcions en les seves formes més elementals, en els 
procediments de mesura, interpretació i representació de les formes i en la resolució de 
problemes emprant el llenguatge aritmètic i algèbric. De fet, els continguts 
procedimentals que es troben en la Matemàtica en aquestes modalitats del Batxillerat es 
basen en una ampliació dels procediments esmentats i la seva generalització a partir de 
processos d'abstracció adequats a l'edat. En aquest apartat de procediments, cal fer 
notar com a novetats més destacades la introducció de l'anàlisi infinitesimal i del càlcul 
vectorial, aquest molt més modest.  
En l'àmbit dels conceptes i principis es presenta una situació molt semblant a la dels 
procediments als quals van estretament lligats. Així, els conceptes i principis de la 
geometria sintètica i la trigonometria, els conceptes bàsics i exemples més senzills del 
model funcional i els conceptes bàsics de l'aritmètica i l'àlgebra ens permeten 
desenvolupar amb garanties els conceptes i principis de la trigonometria o la geometria 
analítica, de les funcions, i de l'aritmètica real, que hauran de completar-se amb una 
introducció, adequada a l'edat, de l'àlgebra vectorial i de l'estudi de funcions reals.  
Tot això, sense oblidar la situació històrica de cadascuna de les grans àrees de la 
matemàtica que, també, ja ha estat introduïda i treballada en l'Educació Secundària 
Obligatòria. De la mateixa manera que en l'etapa anterior, els continguts referits a la 
història de la Matemàtica, a més de permetre consolidar un bagatge cultural en l'àmbit de 
la història de la ciència i de la tècnica, permetran refermar el paper instrumental de la 
Matemàtica i la vinculació del seu desenvolupament a la resta de trets culturals i socials 
de les èpoques històriques en què es produeix. En aquest sentit, aquests apartats de 
continguts hauran de ser treballats junt amb els continguts amb els quals estan vinculats, 
fugint de plantejaments monogràfics al voltant de la història de la ciència.  
Pel que fa als continguts de valors, normes i actituds, cal comentar la dificultat de 
disposar de criteris per a la seva seqüenciació en cada etapa i en la connexió entre 
etapes. Aquesta dificultat justifica una notable coincidència en els continguts presents en 
les diverses etapes, tot observant una certa tendència als més actitudinals i de valors en 
el batxillerat respecte a una més gran insistència en els continguts normatius en les 
etapes anteriors. De tota manera, cal insistir que el tractament que s'ha de donar a 
aquests continguts ha de ser especialment reiteratiu i sistemàtic al llarg de 
l'escolarització, la qual cosa ajuda a fer que els currículums de les diferents etapes 
presentin, de fet, una forta coherència.  
El tractament metodològic que ha de guiar el disseny de les activitats d'aprenentatge en 
la Matemàtica, haurà d'inspirar-se en una selecció i seqüenciació acurada dels continguts 
a treballar, amb activitats d'aprenentatge estructurades i amb durades temporals 
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raonables. Pel que fa a l'organització de l'aula, cal procurar que sigui adequada a les 
característiques de l'activitat que es proposa i que, globalment, presenti un cert equilibri 
entre les diverses formes possibles, des del treball individual al treball amb grup 
cooperatiu. Pel que fa al material de suport i als llenguatges emprats s'ha d'insistir en l'ús 
de tots els recursos a l'abast, tot admetent que la diversificació de llenguatges i suports 
facilita una adaptació a les característiques diverses dels alumnes. No cal recordar que el 
caràcter procedimental, a què repetidament s'ha fet referència, condicionarà unes 
activitats d'aprenentatge molt basades en l'acció de l'alumnat, i que per a les activitats 
d'aprenentatge adreçades bàsicament a conceptes i principis caldrà tenir present els 
processos inductius i deductius que facilitaran un tractament adequat d'aquests 
continguts.  

Objectius generals 
L'alumne, en acabar el cicle, ha de ser capaç de:  
1. Desenvolupar procediments de càlcul aritmètic, tant emprant els ginys de càlcul a 

l'abast i controlant els seus resultats, com aplicant procediments de càlcul mental 
immediat.  

2. Desenvolupar procediments de càlcul algèbric bàsic, controlar-ne els resultats, i 
emprar-los en altres procediments matemàtics més complexos.  

3. Matematitzar situacions, plantejades en l'àmbit de la ciència i de la tècnica, i reconèixer 
i justificar l'aplicació dels models matemàtics estudiats en aquestes situacions.  

4. Comprendre que el treball en l'àmbit de la matemàtica es basa en millores successives 
dels continguts ja treballats, ampliant el seu àmbit d'aplicació o la seva potència, i 
entendre que aquest fet no menysvalora els aprenentatges intermedis d'aquest procés 
en espiral.  

5. Entendre que l'aprenentatge en aquesta matèria es basa en el propi treball i que els 
materials elaborats per ell mateix són un suport indispensable per la consolidació dels 
aprenentatges presents i per al normal desenvolupament de les activitats futures.  

6. Copsar les relacions entre les diverses parts de la matemàtica, i observar la necessitat 
d'aplicar-les de manera conjunta en el tractament de les situacions més complexes.  

7. Entendre i aplicar el mètode científic, a un nivell de complexitat adequat a l'edat, per 
analitzar i estudiar la realitat. Consolidar la idea que la matemàtica és un bon 
instrument per a una aplicació d'aquest mètode científic amb potència, rigor i 
seguretat.  

8. Incorporar al seu bagatge cultural el llenguatge més usual de la matemàtica, així com 
els procediments elementals de raonament lògic que li són característics.  

9. Habituar-se a la discussió prèvia en la resolució de problemes i a la comprovació i 
interpretació de les solucions obtingudes en el context propi del problema.  

10. Cercar diversos procediments per a la resolució de problemes, tendint a l'optimització 
dels processos.  

11. Situar històricament i social els principals fets i esdeveniments de l'evolució de la 
matemàtica i copsar el lligam d'aquesta evolució amb els altres aspectes del context 
científic i cultural general en què es produeixen.  

 
Continguts 

Fets, conceptes i sistemes conceptuals   
1. El nombre real: expressió, ordenació i operacions.  
2. Els nombres i la seva evolució històrica: sistemes de notació i de numeració, el nombre 

racional, el nombre irracional, el nombre negatiu, el zero.  
3. Trigonometria.  
3.1 Les raons trigonomètriques d'un angle de 0º a 360º. El radiant.  
3.2 Els teoremes del sinus i del cosinus.  
3.3 La relació entre les raons trigonomètriques amb la suma i la resta d'angles.  
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4. Funció real.  
4.1 L'estudi global d'una funció: domini, recorregut, fórmula, taula i gràfic d'una funció 

real.  
4.2 Polinomi amb una indeterminada. Grau d'un polinomi.  

Arrel d'un polinomi. El Teorema del residu.  
4.3 Les funcions polinòmiques, racionals, trigonomètriques, exponencials i logarítmiques.  
4.4 L'estudi local d'una funció: funció contínua, funció creixent, funció decreixent, 

asímptota horitzontal, obliqua i vertical d'una funció.  
4.5 Punts de tall amb els eixos de la gràfica d'una funció, punt de discontinuïtat, extrem 

absolut i extrem relatiu d'una funció.  
4.6 La derivada d'una funció en un punt. La funció derivada.  
4.7 La integral d'una funció en un interval. Primitiva d'una funció. La Regla de Barrow.  
4.8 El càlcul infinitesimal i les funcions al llarg de la història.  
5. Pla i espai vectorial (V2, V3).  
5.1 Vectors al pla i a l'espai ordinari. Els conjunts V2 i V3.  
5.2 Suma, diferència, producte per un nombre i combinacions lineals de vectors: 

interpretació i propietats.  
5.3 Dependència i independència de vectors.  
5.4 Bases al pla i a l'espai ordinari. Components d'un vector en una base donada.  
5.5 Matriu de components d'un conjunt de vectors en una base donada. Rang d'una 

matriu.  
5.6 El conjunt de vectors del pla i R2, el conjunt de vectors de l'espai i R3.  
5.7 Mòdul i argument d'un vector. Angle entre vectors.  
5.8 El producte escalar de dos vectors. Propietats. Interpretació geomètrica.  
6. Geometria analítica. Pla i espai afí. Qüestions afins i mètriques.  
6.1 El pla i l'espai com a conjunts de punts: R2 i R3.  
6.2 Sistemes de referència en el pla i l'espai.  
6.3 Equacions d'una recta en el pla i a l'espai. Alineació. Equacions del pla. 

Coplanarietat.  
6.4 Posició relativa entre elements geomètrics (punt, recta i pla).  
6.5 Distància entre dos elements geomètrics. Angle entre dos plans, entre dues rectes i 

entre recta i pla.  
6.6 Equació general de la circumferència. Centre i radi.  
6.7 Posició relativa entre una recta i una circumferència i entre circumferències.  
6.8 La geometria des d'una perspectiva històrica.  

Procediments  
1. Els nombres reals.  
1.1 Caracterització i expressió dels nombres reals.  
1.2 Ordenació de nombres reals i representació sobre la recta.  
1.3 Càlcul amb nombres reals. Estimació d'errors d'aproximació.  
2. Càlculs trigonomètrics.  
2.1 Representació de les raons trigonomètriques de qualsevol angle sobre la 

circumferència unitat. Relació amb les raons trigonomètriques d'un angle del primer 
quadrant. Càlcul amb radiants.  

2.2 Càlcul de l'angle a partir del valor d'una de les seves raons trigonomètriques.  
2.3 Aplicació del teorema del sinus i del cosinus a la resolució de triangles.  
2.4 Justificació i aplicació de les relacions de les raons trigonomètriques amb la suma i la 

diferència d'angles.  
3. Reconeixement, descripció, estudi i representació gràfica de funcions reals.  
3.1 Reconeixement de funcions en situacions pràctiques. Identificació dels elements que 

defineixen una funció real, des d'una òptica global: domini, recorregut, fórmula, gràfic 
i taula de valors.  
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3.2 Estudi del signe, continuïtat, monotonia d'una funció en un punt i estudi del seu 
comportament a l'infinit. Càlcul dels punts de tall amb els eixos de la gràfica d'una 
funció.  

3.3 Aplicació de la derivada d'una funció al seu estudi local: creixement, decreixement i 
extrems absoluts i relatius.  

3.4 Càlcul de l'equació de la recta tangent a la gràfica d'una funció en un punt.  
3.5 Estudi global i local de les funcions reals, utilitzant eines informàtiques si s'escau.  
4. Càlcul amb funcions polinòmiques, racionals, trigonomètriques, exponencials i 

logarítmiques.  
4.1 Operacions amb polinomis. El binomi de Newton. Factorització de polinomis.  
4.2 Operacions amb funcions. Comportament de les funcions respecte les operacions.  
4.3 Càlcul de la derivada d'una funció en un punt. Càlcul de la funció derivada d'una 

funció.  
4.4 Càlcul de la integral d'una funció en un interval. Càlcul de primitives.  
5. Càlcul matricial elemental.  
5.1 Expressió de dades numèriques aplicant matrius.  
5.2 Càlcul del rang d'una matriu.  
5.3 Resolució de sistemes d'equacions lineals amb tres incògnites.  
6. Càlcul vectorial (V2, V3).  
6.1 Operacions amb vectors donats geomètricament i a partir de les seves components 

(pla o espai): suma, diferència, producte per un nombre i combinacions lineals.  
6.2 Càlcul de les components de vectors del pla, a partir del mòdul i l'argument i 

recíprocament.  
6.3 Determinació de conjunts independents de vectors. Identificació de bases a V2 i V3.  
6.4 Càlcul del producte escalar de dos vectors.  
7. Càlculs geomètrics al pla i a l'espai.  
7.1 Càlcul de les diferents equacions de la recta i del pla.  
7.2 Determinació de la incidència entre elements geomètrics i de l'alineació i la 

coplanarietat de punts.  
7.3 Justificació i aplicació de la condició de paral·lelisme i de perpendicularitat entre dues 

rectes, recta i pla i entre dos plans.  
7.4 Determinació de la posició relativa de plans, rectes, rectes i plans i càlcul de les 

interseccions.  
7.5 Determinació de mesures amb procediments analítics.  
7.6 Determinació de l'equació de la circumferència. Càlcul del centre i del radi.  
7.7 Determinació de la posició relativa entre recta i circumferència i entre 

circumferències.  
8. Resolució de problemes.  
8.1 Selecció dels conceptes, sistemes conceptuals i procediments a emprar en la 

resolució de problemes de topografia bàsica (resolució de triangles), d'optimització 
funcional, de geometria analítica (afí i mètrica) i de mesura de recintes plans.  

8.2 Discussió de l'existència de possibles solucions.  
8.3 Plantejament del problema i obtenció de les possibles solucions al problema.  
8.4 Comprovació, anàlisi de la validesa i interpretació pràctica de les solucions 

obtingudes a partir de les condicions inicials del problema.  
 
 

Valors, normes i actituds   
1. Disposició a la revisió i millora dels procediments de treball assolits en estadis 

anteriors del procés d'aprenentatge.  
2. Interès per l'aplicació dels continguts de l'àrea en contextos no exclusius de la matèria i 

atenció al context històric, científic, tecnològic o cultural en què es manifesten els 
principals blocs de contingut de la matèria.  
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3. Observació de les normes de precisió i sistemàtica que regulen l'ús adequat dels 
procediments matemàtics, en especial els que fan referència al càlcul aritmètic i 
algèbric en les seves diverses formes.  

4. Observació de les normes de precisió i sistemàtica que regulen els procediments de 
representació gràfica en les seves diverses formes i respecte als aspectes formals de 
presentació i interpretació de gràfics.  

5. Constància i sistemàtica en els processos d'inducció plantejats, disposició als 
processos d'abstracció i confiança en l'assoliment dels continguts que se'n deriven.  

6. Participació en els processos que impliquen treball col·lectiu, disposició a la 
col·laboració i valoració dels resultats que se'n deriven.  

7. Actitud positiva i crítica davant les correccions, disposició a l'autocorrecció, 
autoexigència davant la consolidació dels continguts treballats i exigència del suport 
necessari per aconseguir-la.  

8. Ordre i sistemàtica a l'hora d'elaborar els materials propis d'estudi i consciència del 
valor que tenen per a l'aprenentatge present i futur.  

9. Observació de les normes que regulen el treball plantejat, tant pel que fa al treball 
personal com al treball en grup, ja sigui dins l'horari escolar com fora.  

 

Objectius terminals 
1. Conèixer l'existència d'expressions decimals infinites no periòdiques i associar-les als 

nombres irracionals. Identificar els símbols dels nombres irracionals més usuals (pi, e, 
radicals) amb la seva aproximació decimal. Usar la notació científica en càlculs amb 
nombres grans o petits.  

2. Establir l'arrodoniment adequat de les expressions implicades en un càlcul concret i 
estimar l'error que significarà per al resultat final.  

3. Descriure els trets més importants de l'evolució dels conjunts numèrics al llarg de la 
història. En particular, reconèixer el que han significat els nombres irracionals en la 
història de la matemàtica.  

4. Ordenar qualsevol conjunt de nombres reals, i representar-los sobre la recta graduada.  
5. Emprar els diversos tipus d'intervals per expressar conjunts numèrics que apareguin 

en la resolució de problemes, ja sigui amb desigualtats, directament o emprant la unió, 
la intersecció o el complementari d'intervals.  

6. Operar amb radicals senzills (quadràtics i cúbics) i aplicar aquests procediments al 
càlcul amb una indeterminada.  

7. Entendre els teoremes del sinus i del cosinus com una extensió dels procediments de 
resolució de triangles rectangles i aplicar-los a la resolució de triangles en general. 
Interpretar els procediments de càlcul en topografia elemental i associar-los a la 
resolució de triangles.  

8. Interpretar i treballar amb les raons trigonomètriques d'angles de més de 90º. Conèixer 
el comportament de les raons trigonomètriques amb la suma i la resta d'angles i 
aplicar-ho al treball amb expressions trigonomètriques senzilles.  

9. Entendre i aplicar amb soltesa els conceptes relacionats amb les funcions i determinar 
el corresponent domini i recorregut.  

10. Compondre i descompondre funcions emprant les operacions bàsiques, en especial 
amb la composició de funcions. En particular, dominar l'ús de la calculadora i utilitzar 
programes de representació gràfica per a càlculs amb funcions compostes.  

11. Interpretar i reconèixer a la pràctica el concepte de funció contínua en un punt. 
Reconèixer i calcular els tipus de discontinuïtat més usuals. Calcular asímptotes 
verticals. Justificar de manera intuïtiva i aplicar algun procediment de càlcul 
aproximat d'arrels de funcions.  

12. Interpretar i reconèixer a la pràctica el concepte de funció creixent i funció decreixent 
en un punt. Calcular el creixement o decreixement d'una funció en un punt, els 
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intervals de creixement o decreixement, i interpretar i establir l'existència d'extrems 
absoluts i relatius d'una funció.  

13. Interpretar el concepte d'asímptota obliqua i horitzontal i calcular-les per les funcions 
elementals i les funcions compostes senzilles.  

14. Comprendre el concepte i calcular la derivada d'una funció en un punt. Relacionar-la 
amb la tangent a la corba en el punt corresponent i emprar-la per al càlcul de rectes 
tangents a corbes en punts determinats.  

15. Comprendre el concepte i calcular funcions derivades. Calcular les derivades 
successives d'una funció i relacionar el seu signe en un punt amb el creixement, 
decreixement i existència d'extrem relatiu de la funció en aquest punt.  

16. Generar el gràfic d'una funció a partir de l'estudi analític del domini, continuïtat, arrels, 
asímptotes, derivabilitat i extrems relatius de la funció.  

17. Matematitzar i resoldre situacions pràctiques d'optimització, emprant els procediments 
bàsics de l'anàlisi funcional.  

18. Reconèixer i aplicar a situacions pràctiques les funcions polinòmiques i racionals. 
Tenir soltesa amb el càlcul amb polinomis i fraccions algebraiques elementals i 
aplicar tots els procediments d'estudi de les funcions als models polinòmic i racional.  

19. Reconèixer i aplicar les funcions trigonomètriques a l'estudi de diversos fenòmens 
científics o tecnològics.  

Tenir soltesa en el càlcul amb funcions trigonomètriques directes i aplicar tots els 
procediments d'estudi de les funcions a les funcions trigonomètriques elementals.  

20. Reconèixer i aplicar la funció exponencial a l'estudi de fenòmens científics o 
tecnològics, en particular en els processos de creixement compost i continu. Aplicar 
tots els procediments d'estudi de les funcions a la funció exponencial.  

21. Reconèixer i aplicar la funció logarítmica a l'estudi de fenòmens científics o 
tecnològics. Interpretar la funció logarítmica com la funció recíproca de la funció 
exponencial, deduir-ne les propietats corresponents, conèixer el seu comportament 
respecte a les operacions i aplicar tots els procediments d'estudi de les funcions a la 
funció logarítmica.  

22. Reconèixer les situacions que precisen del càlcul integral per la seva matematització. 
Conèixer i aplicar amb soltesa la relació entre la integral d'una funció i el càlcul 
d'àrees planes, aproximant àrees amb el full de càlcul si s'escau.  

23. Identificar i representar vectors al pla donats gràficament o a través de les seves 
components i reconèixer la seva dependència o independència a nivell intuïtiu. A 
l'espai, identificar vectors donats en les seves components i reconèixer la seva 
dependència o independència tant a nivell intuïtiu com a partir del càlcul del rang de 
la matriu de components.  

24. Localitzar punts al pla i a l'espai, donats en una referència i reconèixer analíticament 
possibles relacions elementals entre aquests punts: alineació i coplanarietat.  

25. Utilitzar els vectors per a representar i resoldre situacions plantejades en l'àmbit de la 
física o de la tecnologia. En particular, conèixer els conceptes de mòdul i argument 
d'un vector del pla i la seva relació amb les components del vector en una base 
donada.  

26. Aplicar, tant al pla com a l'espai, el producte escalar de dos vectors i les seves 
propietats, i calcular-lo tant en coordenades com a partir del mòdul i de l'angle que 
formen els vectors. Reconèixer i aplicar la interpretació geomètrica del producte 
escalar en termes de projecció.  

27. Distingir i representar rectes i plans, expressats a partir de les seves equacions, 
extraient-ne els elements que els determinen i recíprocament, calcular les equacions 
de rectes i plans a partir d'elements que els determinen.  

28. Plantejar, discutir, resoldre i interpretar la solució de sistemes d'equacions lineals amb 
tres incògnites i amb un paràmetre com a màxim, per calcular posicions relatives 
entre rectes, entre plans o entre recta i pla.  

29. Fer el plantejament i resoldre problemes mètrics al pla i a l'espai, emprant el càlcul 
d'angles, distàncies i perpendicularitats.  
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30. Conèixer la definició de la circumferència com a lloc geomètric. Relacionar l'equació 
general d'una circumferència amb el radi i el centre.  

31. Estudiar la posició relativa entre recta i circumferència i entre circumferències. 
Determinar les equacions de la recta tangent i de la normal per un punt de la 
circumferència.  

32. Fer el plantejament de problemes geomètrics en el pla o a l'espai emprant rectes, 
plans o circumferències i resoldre'ls amb la utilització de mètodes vectorials, 
analítics, trigonomètrics o informàtics.  

33. Millorar els procediments apresos anteriorment de manera que no impliqui 
subestimació ni oblit dels aprenentatges anteriors i cercar-ne aplicacions a altres 
àrees, tot copsant que així ha evolucionat la ciència en general i la matemàtica en 
particular.  

34. Aplicar les normes que regulen tots els algorismes de càlcul o de representació 
gràfica, sense que això impedeixi atendre a les singularitats o simplificacions que 
aconsellin les característiques pròpies de cada procediment concret.  

35. Valorar els processos inductius i deductius com eines bàsiques en el treball 
matemàtic i emprar-los amb la complexitat adequada a cada situació.  

36. Tenir cura de la qualitat i completesa dels treballs realitzats, disposar-se a 
l'autocorrecció de manera crítica i exigir l'ajut necessari per a fer-ho.  

     37. Valorar les aportacions pròpies i dels companys en les diverses formes de treball 
 col·lectiu i observar les normes que el regulen. 
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ANNEX 11 
_____________________________________________________________ 
 
 Classificació de les habilitats proposada per Beltrán, J. i altres 
(1987). Psicología de la educación. Madrid: EUDEMA. Pág. 134-135. (cit. 
per Coll i altres, 1992) 
 

Habilidades en la búsqueda de información 

• Cómo encontrar dónde está almacenada la información respecto a una 

materia. 

• Cómo hacer preguntas. 

• Cómo usar una biblioteca. 

• Cómo utilizar material de referencia. 

 

Habilidades de asimilación y de retención de la información 

• Cómo escuchar para la comprensión. 

• Cómo estudiar para la comprensión. 

• Cómo recordar, cómo codificar y formar representaciones. 

• Cómo leer con comprensión. 

• Cómo registrar y controlar la comprensión. 

 

Habilidades organizativas 

• Cómo establecer prioridades. 

• Cómo programar el tiempo. 

• Cómo disponer los recursos. 

• Cómo conseguir que las cosas más importantes estén hechas a tiempo. 

  

Habilidades inventivas y creativas 

• Cómo desarrollar una actitud inquisitiva. 
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• Cómo razonar inductivamente. 

• Cómo generar ideas, hipótesis, predicciones. 

• Cómo organizar nuevas perspectivas. 

• Cómo usar analogías. 

• Cómo evitar la fijeza funcional y otras formas de rigidez. 

• Cómo aprovechar sucesos interesantes y extraños. 

 

Habilidades analíticas 

• Cómo desarrolar una actitud crítica. 

• Cómo razonar deductivamente. 

• Cómo evaluar ideas e hipótesis. 

 

Habilidades en la toma de decisiones 

• Cómo identificar alternativas. 

• Cómo hacer elecciones racionales. 

 

Habilidades de comunicación 

• Cómo expresar ideas oralmente y por escrito. 

 

Habilidades sociales 

• Cómo evitar conflictos interpersonales. 

• Cómo cooperar y obtener cooperación. 

• Cómo competir lealmente. 

• Cómo motivar a otros. 

 

Habilidades metacognitivas 

• Cómo evaluar la ejecución cognitiva propia. 

• Cómo seleccionar una estrategia adecuada para un problema 

determinado. 

• Cómo enfocar la atención a un problema. 
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• Cómo decidir cuándo detener la actividad en un problema díficil. 

• Cómo determinar si uno comprende lo que está leyendo o escuchando. 

• Cómo transferir los principios o estrategias aprendidos de una situación a 

otra. 

• Cómo determinar si las metas son consistentes con las capacidades. 

• Conocer las demandas de las tareas. 

• Conocer los medios para lograr las metas. 

• Conocer las capacidades propias y cómo compensar las deficiencias. 
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ANNEX 12 

____________________________________________________________ 
 
 Respostes correctes de la primera part de la prova, el test de 
coneixements previs, en la primera versió 
 

Nº pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Resposta b b c a c a a c c b 

           

Nº pregunta 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Resposta c c c b b c b a b b 

           

Nº pregunta 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Resposta b c b b c a c a c b 

           

Nº pregunta 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Resposta c b c c a a b a b a 

           

Nº pregunta 41 42 43 44 45 46     

Resposta c a b a c b     
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ANNEX 13 

_____________________________________________________________ 
 
 Exercicis de Química per al batxillerat LOGSE en les modalitats 
de Ciències i de Tecnologia (Aliberas i altres, 1997, pàg. 42, 43 i 167) 
 
En escalfar un sòlid aquest es dilata. Això passa perquè les partícules, quan 
s’escalfen, també es dilaten. 

a) Les partícules se separen i es dilaten. 
b) Les partícules es dilaten i no se separen. 
c) Les partícules se separen i no es dilaten. 
d) Les partícules no es dilaten ni se separen. 

 
Quan l’aigua comença a bullir (a 100ºC) i continuem escalfant-la, com que hi 
subministrem més energia, les partícules van més de pressa, i la 
temperatura del líquid anirà pujant per sobre dels 100ºC. 

a) L’aigua no comença a bullir als 100ºC. 
b) Encara que l’escalfem, no hi subministrem energia. 
c) En aquest cas, quan escalfem les partícules, no van més de pressa. 
d) Tot i escalfar l’aigua, la temperatura no passa de 100ºC. 

 
La velocitat de les partícules depèn de la temperatura. A una temperatura 
determinada, totes les molècules van igual de ràpides. 

a) La velocitat de les partícules no depèn de la temperatura. 
b) La velocitat mitjana de les partícules és més gran a temperatura 

baixa. 
c) A una temperatura determinada, hi ha partícules més ràpides que la 

mitjana, però no més lentes. 
d) A una temperatura determinada, hi ha unes partícules més ràpides 

que la mitjana, i unes altres de més lentes. 
 
Et presentem una sèrie de fets en què hi ha diversos canvis. Analitza’ls i 
digues si es produeix o no una reacció química. 

a) L’aigua es gela quan la posem al congelador. 
b) Encenem un llumí. 
c) Dissolem sal en aigua. 
d) Pesem uns cristalls d’una substància blava; l’escalfem i llavors 

observem que s’ha tornat blanca i pesa menys. 
e) Es crema una cigarreta i al final només en queden les cendres. Les 

cendres pesen menys que la cigarreta. 
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ANNEX 14 

_____________________________________________________________ 
 
 Qüestionari sobre els canvis d’estat i les dissolucions (Fernández 
i altres, 1988) 
 

En cada pregunta, subraya las contestaciones que tu creas son las 

correctas. 

Atención: Si crees que en alguna pregunta hay más de una respuesta 

correcta, por favor, indícalo subrayando todas esas respuestas. 

 

1ª.- Si enfrías 20 grs de agua líquida hasta convertirla en hielo: a) se ha 

producido un fenómeno físico; b) se ha producido un fenómeno químico; c) 

se ha producido un fenómeno meteorológico; d) no sé qué se ha producido. 

 

2ª.- Con aquellos 20 grs de agua líquida has obtenido: a) 20 grs de hielo; b) 

más de 20 grs de hielo; c) menos de 20 grs de hielo; d) no sé cuántos 

gramos de hielo he obtenido. 

 

3ª.- Si aquellos 20 grs de agua líquida los calientas obtienen vapor, teniendo 

un fenómeno: a) físico; b) químico; c) meteorológico; d) no lo sé. 

 

4ª.- Cuando has convertido los 20 grs de agua líquida en vapor, la masa de 

vapor será: a) 20 grs; b) más de 20 grs; c) menos de 20 grs; d) no lo sé. 

 

5ª.- Si a un vaso que contiene 50 grs de agua líquida le añades 2 grs de sal 

de cocina y agitas hasta que la sal desaparezca de tu vista, se ha producido: 

a) un fenómeno físico; b) un fenómeno químico; c) un fenómeno mágico; d) 

no lo sé. 
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6ª.- Cuando añadiste a los 50 grs de agua líquida los 2 grs de sal de cocina y 

agitaste hasta que la sal desapareciera de tu vista, lo que resulta tiene una 

masa de : a) 52 grs; b) más de 52 grs; c) menos de 52 grs; d) no lo sé. 

 

7ª.- Cuando añadiste a los 50 grs de agua líquida los 2 grs de  sal de cocina 

y agitaste hasta que desapareciera de tu vista la sal, se ha producido: a) un 

cuerpo puro; b) un cuerpo compuesto; c) una mezcla; d) no lo sé. 

 

 En la siguiente tabla se recogen los porcentajes de respuestas 

correctas en cada pregunta y el % de alumnos que en cada pregunta han 

respondido con la opción (d) “No lo sé”: 

 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 

% Repuestas 
    correctas 

78.2 63.4 61.3 50.0 18.5 68.9 63.9 

% Respuestas 
    “No lo sé” 

4.2 5.5 5.0 10.9 3.4 10.1 2.9 
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ANNEX 15 

_____________________________________________________________ 
 

 Respostes correctes de la segona part de la prova, el test de 
comprensió lectora, en la primera versió 
 

pregunta nº resposta 

1 c 

2 b 

3 a 

4 c 

5 b 

6 a 

7 c 

8 a 

9 b 

10 c 

11 a 

12 b 
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ANNEX 16 

_____________________________________________________________ 
 
 Freqüències de les respostes en la primera part de la prova pilot, 
el test de coneixements previs 
 

 La informació d’aquest annex procedeix directament del programa 

SPSS, que utilitzem per obtenir els càlculs estadístics de la mostra. Per 

aquest motiu les dades es presenten en anglès i seguint el format que 

proposa el mateix programa. Cal tenir en compte que per poder treballar la 

informació convertim les opcions en nombres, així: 

el valor 1,00 equival a l’opció a 

el valor 2,00 equival a l’opció b 

el valor 3,00 equival a l’opció c 

Pregunta nº 1 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         2      3,3      3,3      3,3 

                             2,00        53     86,9     88,3     91,7 

                             3,00         5      8,2      8,3    100,0 

                              ,           1      1,6   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      60      Missing cases      1 

 

Pregunta nº 2 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         9     14,8     15,3     15,3 

                             2,00        46     75,4     78,0     93,2 

                             3,00         4      6,6      6,8    100,0 

                              ,           2      3,3   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      59      Missing cases      2 

 

Pregunta nº 3 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         1      1,6      1,9      1,9 

                             2,00         4      6,6      7,7      9,6 

                             3,00        47     77,0     90,4    100,0 
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                              ,           9     14,8   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      52      Missing cases      9 

 

Pregunta nº 4 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        54     88,5     90,0     90,0 

                             2,00         1      1,6      1,7     91,7 

                             3,00         5      8,2      8,3    100,0 

                              ,           1      1,6   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      60      Missing cases      1 

 

Pregunta nº 5 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        14     23,0     24,6     24,6 

                             2,00        18     29,5     31,6     56,1 

                             3,00        25     41,0     43,9    100,0 

                              ,           4      6,6   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      57      Missing cases      4 

 

Pregunta nº 6 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        39     63,9     68,4     68,4 

                             3,00        18     29,5     31,6    100,0 

                              ,           4      6,6   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      57      Missing cases      4 

 

Pregunta nº 7 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        56     91,8     91,8     91,8 

                             2,00         1      1,6      1,6     93,4 

                             3,00         4      6,6      6,6    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      61      Missing cases      0 

 

Pregunta nº 8 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         3      4,9      5,1      5,1 
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                             2,00         2      3,3      3,4      8,5 

                             3,00        54     88,5     91,5    100,0 

                              ,           2      3,3   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      59      Missing cases      2 

 

Pregunta nº 9 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         1      1,6      1,8      1,8 

                             2,00        38     62,3     66,7     68,4 

                             3,00        18     29,5     31,6    100,0 

                              ,           4      6,6   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      57      Missing cases      4 

 

Pregunta nº 10 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        36     59,0     59,0     59,0 

                             2,00        19     31,1     31,1     90,2 

                             3,00         6      9,8      9,8    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      61      Missing cases      0 

 

Pregunta nº 11 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        19     31,1     33,3     33,3 

                             2,00        22     36,1     38,6     71,9 

                             3,00        16     26,2     28,1    100,0 

                              ,           4      6,6   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      57      Missing cases      4 

 

Pregunta nº 12 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         9     14,8     16,1     16,1 

                             2,00         5      8,2      8,9     25,0 

                             3,00        42     68,9     75,0    100,0 

                              ,           5      8,2   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      56      Missing cases      5 

 

Pregunta nº 13 
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                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         3      4,9      5,4      5,4 

                             2,00        45     73,8     80,4     85,7 

                             3,00         8     13,1     14,3    100,0 

                              ,           5      8,2   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      56      Missing cases      5 

 

Pregunta nº 14 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        20     32,8     32,8     32,8 

                             2,00        40     65,6     65,6     98,4 

                             3,00         1      1,6      1,6    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      61      Missing cases      0 

 

Pregunta nº 15 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         7     11,5     15,6     15,6 

                             2,00        37     60,7     82,2     97,8 

                             3,00         1      1,6      2,2    100,0 

                              ,          16     26,2   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      45      Missing cases     16 

 

Pregunta nº 16 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             3,00        61    100,0    100,0    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      61      Missing cases      0 

 

Pregunta nº 17 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         3      4,9      5,6      5,6 

                             2,00        46     75,4     85,2     90,7 

                             3,00         5      8,2      9,3    100,0 

                              ,           7     11,5   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      54      Missing cases      7 

 

Pregunta nº 18 
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                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        42     68,9     72,4     72,4 

                             3,00        16     26,2     27,6    100,0 

                              ,           3      4,9   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      58      Missing cases      3 

 

Pregunta nº 19 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        13     21,3     22,8     22,8 

                             2,00        43     70,5     75,4     98,2 

                             3,00         1      1,6      1,8    100,0 

                              ,           4      6,6   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      57      Missing cases      4 

 

Pregunta nº 20 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        22     36,1     37,3     37,3 

                             2,00        37     60,7     62,7    100,0 

                              ,           2      3,3   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      59      Missing cases      2 

 

Pregunta nº 21 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         8     13,1     13,6     13,6 

                             2,00        50     82,0     84,7     98,3 

                             3,00         1      1,6      1,7    100,0 

                              ,           2      3,3   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      59      Missing cases      2 

 

Pregunta nº 22 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        19     31,1     33,9     33,9 

                             2,00         6      9,8     10,7     44,6 

                             3,00        31     50,8     55,4    100,0 

                              ,           5      8,2   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      56      Missing cases      5 
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Pregunta nº 23 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             2,00        54     88,5     94,7     94,7 

                             3,00         3      4,9      5,3    100,0 

                              ,           4      6,6   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      57      Missing cases      4 

 

Pregunta nº 24 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         9     14,8     15,3     15,3 

                             2,00        44     72,1     74,6     89,8 

                             3,00         6      9,8     10,2    100,0 

                              ,           2      3,3   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      59      Missing cases      2 

 

Pregunta nº 25 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         1      1,6      1,7      1,7 

                             2,00        25     41,0     42,4     44,1 

                             3,00        33     54,1     55,9    100,0 

                              ,           2      3,3   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      59      Missing cases      2 

 

Pregunta nº 26 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        58     95,1     95,1     95,1 

                             2,00         1      1,6      1,6     96,7 

                             3,00         2      3,3      3,3    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      61      Missing cases      0 

 

Pregunta nº 27 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         3      4,9      5,0      5,0 

                             2,00        33     54,1     55,0     60,0 

                             3,00        24     39,3     40,0    100,0 

                              ,           1      1,6   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 



 

 539

Valid cases      60      Missing cases      1 

 

Pregunta nº 28 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        47     77,0     78,3     78,3 

                             2,00         4      6,6      6,7     85,0 

                             3,00         9     14,8     15,0    100,0 

                              ,           1      1,6   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      60      Missing cases      1 

 

Pregunta nº 29 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         1      1,6      1,7      1,7 

                             2,00        12     19,7     20,0     21,7 

                             3,00        47     77,0     78,3    100,0 

                              ,           1      1,6   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      60      Missing cases      1 

 

Pregunta nº 30 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        15     24,6     31,9     31,9 

                             2,00        30     49,2     63,8     95,7 

                             3,00         2      3,3      4,3    100,0 

                              ,          14     23,0   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      47      Missing cases     14 

 

Pregunta nº 31 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         5      8,2     10,6     10,6 

                             2,00         5      8,2     10,6     21,3 

                             3,00        37     60,7     78,7    100,0 

                              ,          14     23,0   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      47      Missing cases     14 

 

Pregunta nº 32 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         5      8,2     11,1     11,1 

                             2,00        23     37,7     51,1     62,2 
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                             3,00        17     27,9     37,8    100,0 

                              ,          16     26,2   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      45      Missing cases     16 

 

Pregunta nº 33 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         3      4,9      9,4      9,4 

                             2,00         7     11,5     21,9     31,3 

                             3,00        22     36,1     68,8    100,0 

                              ,          29     47,5   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      32      Missing cases     29 

 

Pregunta nº 34 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         4      6,6      9,8      9,8 

                             2,00         7     11,5     17,1     26,8 

                             3,00        30     49,2     73,2    100,0 

                              ,          20     32,8   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      41      Missing cases     20 

 

Pregunta nº 35 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        35     57,4     68,6     68,6 

                             2,00        16     26,2     31,4    100,0 

                              ,          10     16,4   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      51      Missing cases     10 

 

Pregunta nº 36 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        60     98,4     98,4     98,4 

                             2,00         1      1,6      1,6    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      61      Missing cases      0 

 

Pregunta nº 37 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        38     62,3     66,7     66,7 
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                             2,00         9     14,8     15,8     82,5 

                             3,00        10     16,4     17,5    100,0 

                              ,           4      6,6   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      57      Missing cases      4 

 

Pregunta nº 38 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

 

                             1,00        56     91,8     94,9     94,9 

                             2,00         2      3,3      3,4     98,3 

                             3,00         1      1,6      1,7    100,0 

                              ,           2      3,3   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      59      Missing cases      2 

 

Pregunta nº 39 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        11     18,0     23,9     23,9 

                             2,00        16     26,2     34,8     58,7 

                             3,00        19     31,1     41,3    100,0 

                              ,          15     24,6   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      46      Missing cases     15 

 

Pregunta nº 40 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        57     93,4     98,3     98,3 

                             2,00         1      1,6      1,7    100,0 

                              ,           3      4,9   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      58      Missing cases      3 

 

Pregunta nº 41 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             2,00         9     14,8     15,0     15,0 

                             3,00        51     83,6     85,0    100,0 

                              ,           1      1,6   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      60      Missing cases      1 

 

Pregunta nº 42 
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                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        27     44,3     46,6     46,6 

                             2,00         6      9,8     10,3     56,9 

                             3,00        25     41,0     43,1    100,0 

                              ,           3      4,9   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      58      Missing cases      3 

 

Pregunta nº 43 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        17     27,9     29,8     29,8 

                             2,00        31     50,8     54,4     84,2 

                             3,00         9     14,8     15,8    100,0 

                              ,           4      6,6   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      57      Missing cases      4 

 

Pregunta nº 44 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        20     32,8     35,1     35,1 

                             2,00        21     34,4     36,8     71,9 

                             3,00        16     26,2     28,1    100,0 

                              ,           4      6,6   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      57      Missing cases      4 

 

Pregunta nº 45 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             3,00        61    100,0    100,0    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      61      Missing cases      0 

 

Pregunta nº 46 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         4      6,6      6,7      6,7 

                             2,00        46     75,4     76,7     83,3 

                             3,00        10     16,4     16,7    100,0 

                              ,           1      1,6   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        61    100,0    100,0 

Valid cases      60      Missing cases      1 
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ANNEX 17 

_____________________________________________________________ 
 
 Càlcul de la fiabilitat de la primera part de la prova pilot 
mitjançant el coeficient alfa de Cronbach amb el programa SPSS 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

N of Cases =        61,0 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      Scale       20,9426    39,8508     6,3128         44 

Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                    ,4760     -,2623      ,9754     1,2377    -3,7187      ,1143 

Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                    ,3600      ,0369      ,5490      ,5122    14,8852      ,0207 

 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 

              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 

R1            20,1311        38,0575        ,2549         .               ,6042 

R2            20,2951        36,9198        ,3323         .               ,5955 

R3            20,2131        38,9538        ,0990         .               ,6144 

R4            20,1066        38,2926        ,2345         .               ,6060 

R5            20,7951        38,9531        ,0408         .               ,6214 

R6            20,4508        36,2892        ,3696         .               ,5904 

R7            20,0656        37,7623        ,3758         .               ,5990 

R8            20,0984        38,1235        ,2799         .               ,6037 

R9            20,9672        37,6906        ,2035         .               ,6061 

R10           20,9754        38,5119        ,0976         .               ,6158 

R11           21,0164        39,4831       -,0078         .               ,6243 

R12           20,3689        39,1658        ,0321         .               ,6208 

R13           21,2049        40,7031       -,1704         .               ,6320 

R14           20,4590        37,1275        ,2520         .               ,6013 

R15           20,4016        40,1818       -,0908         .               ,6292 

R17           20,2541        39,4385        ,0133         .               ,6209 

R18           20,3852        36,2866        ,3849         .               ,5896 

R19           20,1230        39,6888        ,0183         .               ,6176 

R20           20,5164        37,5914        ,1956         .               ,6067 

R21           20,1967        38,4773        ,1559         .               ,6105 

R22           20,6393        37,8011        ,1705         .               ,6091 

R23           20,0820        39,0598        ,1265         .               ,6128 

R24           20,3443        36,6128        ,3529         .               ,5929 



 

 544

R25           20,6148        36,9283        ,2636         .               ,5999 

R26           20,0164        39,6914        ,0127         .               ,6180 

R27           20,8443        38,5795        ,0801         .               ,6178 

R28           20,2787        36,8377        ,3464         .               ,5944 

R29           20,2787        36,7627        ,3567         .               ,5935 

R30           20,5902        37,6209        ,2183         .               ,6048 

R31           20,4180        39,7265       -,0328         .               ,6253 

R32           20,7459        37,7552        ,2046         .               ,6061 

R33           20,6639        39,5727       -,0071         .               ,6225 

R34           20,5410        38,1025        ,1791         .               ,6084 

R35           20,5000        38,4250        ,1171         .               ,6138 

R36           19,9672        39,6906        ,0510         .               ,6162 

R37           21,1885        41,2097       -,2389         .               ,6374 

R38           20,0492        38,9392        ,1700         .               ,6109 

R39           20,9262        37,2486        ,2895         .               ,5992 

R40           20,0164        39,6581        ,0307         .               ,6170 

R41           20,1803        38,9419        ,0900         .               ,6152 

R42           20,7541        40,1219       -,0872         .               ,6335 

R43           20,6475        36,2612        ,3461         .               ,5917 

R44           20,9180        37,5682        ,2099         .               ,6054 

R46           20,3033        38,7607        ,0854         .               ,6162 

 

Reliability Coefficients    44 items 

 

Alpha =   ,6165           Standardized item alpha =   ,6047 
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ANNEX 18 

_____________________________________________________________ 
 
 Càlcul de l’índex de discriminació dels ítems de la primera part de 
la prova pilot (Del Rincón i altres, 1995) 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  b b c a c a a c c b c c 
BB 7.72 1 1 1 1 a 1 1 1 1 1 1 1
AV 7.61 1 1 1 1 a 1 1 1 b 1 1 1
BC 7.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ZD 7.07 1 1 1 1 1 1 1 1 b c b b 
AJ 6.96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a 1
ZQ 6.96 a 1  1 1 1 1 1 b 1  1
AB 6.63 1 1 1 1 b 1 1 1 1 c a 
BE 6.63 1 1 1 1 1 1 1 1 a a 1
BJ 6.63 1 1 1 1 b 1 1 1 1 a a 1
AZ 6.41 1 1 1 1 a 1 1 1 1 1 1 1
ZH 6.41 1 1 1 1 1 1 1 1 b 1 b 1
ZJ 6.41 1 1 1 1 a 1 1 1 b a 1 a 
ZO 6.20 1 1 1 1 a 1 1 1 b a b 1
AG 6.09 1 a 1 1 1 c 1 1 a b 1
AX 6.09 1 1  1 a 1 1 1 1 a a 
BL 6.09 1 1 b 1 a 1 1 1 1 1 1 1
AL 5.98 1 1 1 1 a 1 1 1 1 a b 1
AQ 5.98 1 1 1 1 1 1 1 1 b a b a 
ZN 5.98 1 c 1 1 b 1 1 1 b 1 1 1
AS 5.76 1 1  1 a 1 1 1 b a a 1
ZI 4.13 1 1 1 1 b c 1 b 1 a a a 
ZP 4.13 1 1 1 b 1 1 1 1 1 a b a 
AA 3.91 1   1 a 1 1 a b 1
AH 3.91 1 1 1 1 1 c 1 1 b a 1 1
AM 3.91 1 a b 1 1 c 1 1 b a b 1
AY 3.91 1 1  1 1 1 a a 
BF 3.80 c a 1 1 1 1 1 b a  1
BI 3.80 1 a 1 c 1 c 1 a b 1 1 1
ZM 3.80 1 1 1 1 b 1 1 a b 1 b 1
AK 3.70 1 c 1 c b c 1 1 b 1 a 1
BG 3.70 1 a  1 a c 1 1 b a 1 1
ZE 3.70 1 1  1 b 1 1 1 a a b 1
ZK 3.59 1 1 a 1 b 1 1 1 b 1 b a 
AI 3.48 1 1 1 1 b c 1 1 b c a 1
AO 3.48 1 1 1 1 b c c 1 b c b 1
ZB 3.26 1 c 1 1 b 1 c 1 1 1 1 1
ZR 3.15 1 a 1 c a c 1 1 b a a 1
ZL 2.93 c 1 1 1 b c 1 a b 1 1 b 
AC 1.96 c c b 1 b c b b b a 1 1
ZS 1.30 c a 1 1 c 1 b a a a 

  0.15 0.40 0.15 0.25 0.20 0.60 0.20 0.25 0.30 0.15 0.05 0.05



 

 546

 
  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  c b b c b a b b b c b b 

BB 7.72 b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AV 7.61 b 1 1 1 1 1 a 1 1 1 1 1
BC 7.17 b 1 1 1 c 1 1 1 1 b 1 1
ZD 7.07 b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AJ 6.96 a 1 1 1 1 1 1 1 a 1 1
ZQ 6.96 b 1  1 1 1 a 1 a 1 1 1
AB 6.63 b 1 1 1 1 1 1 1 1 a 1 1
BE 6.63 1 1 1 1 1 1 1 1 a 1 1 1
BJ 6.63 b 1 1 1 1 1 a a 1  1 1
AZ 6.41 b 1 1 1 1 1 a 1 1 1 
ZH 6.41 b 1 a 1 1 c a 1 1 1 1 1
ZJ 6.41 b a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ZO 6.20 b a  1 c 1 1 1 1 1 1 1
AG 6.09 b 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1
AX 6.09 b a 1 1 1 1 1 a 1 1 1 1
BL 6.09 b 1 a 1 1 a a 1 1 1 1
AL 5.98 1 a  1 1 1 1 a 1 1 1 1
AQ 5.98 b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ZN 5.98 b 1 a 1 1 1 a a 1 1 1 1
AS 5.76  1 a 1 1 c 1 1 1 1 1 1
ZI 4.13 b 1 c 1 1 c 1 a 1 b 1 c 
ZP 4.13 1 a  1 1 1 1 1 1 a 1 c 
AA 3.91 1 1 1 1 1 1 1 a 1 1  a 
AH 3.91 b a 1 1 a c 1 a 1 a 1 1
AM 3.91 b 1 1 1 c 1 a 1 1  1
AY 3.91 b a 1 1 1 1 a 1 c 1 1 1
BF 3.80 b 1 1 1 1 1 a 1 a 1 1
BI 3.80 b 1 1 1 1 c 1 1 a 1 1 a 
ZM 3.80 b a 1 1 1 c 1 1 a 1 1
AK 3.70 1 1 1 1 a c 1 1 a 1  a 
BG 3.70 b a 1 1 1 1 1 1 a b c 1
ZE 3.70  a  1 1 1 1 1 a 1 a 
ZK 3.59 b a  1 1 a 1  1 1
AI 3.48 b 1 1 1 c 1 1 a 1 a 1 c 
AO 3.48 b 1 1 1 c 1 1 b 1 
ZB 3.26 b 1 a 1 1 c 1 1 1 1 1 1
ZR 3.15 b a 1 1 1 c 1 a 1 a 1 a 
ZL 2.93 b a 1 1 1 1 a a 1 a 1 c 
AC 1.96  c 1 1 1 c c a 1 1 1 a 
ZS 1.30  a  1 1 c 1 a a a 1 1

  -0.05 0.35 -0.05 0.00 0.10 0.50 -0.05 0.25 0.20 0.40 0.20 0.50
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  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
  c a c a c b c b c c a a 

BB 7.72 1 1 a 1 1 1 1 c 1 1 1 1
AV 7.61 1 1 b 1 1 1 1 1 b b 1 1
BC 7.17 1 1 1 1 1 a 1 c b  1 1
ZD 7.07 1 1 1 1 1 1 a 1 b 1 1 1
AJ 6.96 1 1 1 1 1 1 1 1
ZQ 6.96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 b 1
AB 6.63 1 1 b 1 1 1 1 1 1 1 1
BE 6.63 b 1 1 1 1 1 1 a 1 1 1
BJ 6.63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AZ 6.41 1 1 1 1 1 a b c b 1 1
ZH 6.41 1 c b 1 1 1 b 1 1 1 1 1
ZJ 6.41 1 1 b 1 1 1 1 c 1 1 b 1
ZO 6.20 1 1 b 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AG 6.09  1 1 1 1 1 1 1 1 1
AX 6.09 1 1 b 1 1 1 1 1 1 1  1
BL 6.09 a 1 b 1 1 1 1 1 1 1 1
AL 5.98 1 1 b 1 1 1 1 1 1  1 1
AQ 5.98 1 1 b 1 1 a 1 c  b 1
ZN 5.98 b 1 1 1 b 1 1 1 1 1 1 1
AS 5.76 b 1 1 1 1 1  b 1
ZI 4.13 b 1 1 1 b 1 1 1 1 1 b 1
ZP 4.13 1 1 b c b 1 1 c 1 b b 
AA 3.91 b 1  1 1 c  1 1
AH 3.91  1 1 1 1   1
AM 3.91 1 1 1 1 1 1 1 c  1 1
AY 3.91 b 1 1 c 1 a   1
BF 3.80 1 b a 1 1   1
BI 3.80 b 1 1 1 1 a 1 c 1 a 1 1
ZM 3.80 1 1 b 1 1 b a 1 b b 1
AK 3.70 b 1 1 b b c 1 1 1
BG 3.70 1 1 1 b b a 1 1 1 1 1
ZE 3.70 b 1 b 1 b 1 a 1 b  1 1
ZK 3.59 b c b 1 b 1 1 1 1 b 1 1
AI 3.48 b 1 b c b 1 1 c 1 1 1 1
AO 3.48 b 1 b 1 1   1
ZB 3.26 b 1 b c b a 1 c a b 1
ZR 3.15 1 1 b 1 b a 1 c 1 1 b 1
ZL 2.93 1 1 b c 1 a 1 c a a 1 1
AC 1.96 b 1 b 1 1 c a a a 1 1 1
ZS 1.30 b 1 b c b 1 1 a 1  b 1

  0.40 0.05 0.15 0.40 0.45 0.40 0.15 0.30 0.15 0.35 0.25 0.05
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  37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
  b a b a c a b a c b 

BB 7.72 a 1 c 1 1 c 1 1 1 1 
AV 7.61 a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
BC 7.17 a 1 1 1 1 c 1 1 1 1 
ZD 7.07 a 1 a 1 1 1 1 1 1 1 
AJ 6.96 a 1 1 1 1 1 a b 1 1 
ZQ 6.96 a 1 a 1 1 1 1 1 1 1 
AB 6.63 1 1 c 1 1 1 1 c 1 c 
BE 6.63 a 1 c 1 b 1 1 c 1 1 
BJ 6.63 a 1 1 1 1 b 1 c 1 1 
AZ 6.41 a 1 a 1 1 1 1 1 1 1 
ZH 6.41 a 1  1 1 1 1 c 1 1 
ZJ 6.41 a 1 1 1 1 1 1 c 1 1 
ZO 6.20 a 1 c 1 1 c 1 1 1 1 
AG 6.09 a 1  1 1 1 1 
AX 6.09 a 1 1 1 1 1 a b 1 1 
BL 6.09 a 1  1 c 1 1 1 1 
AL 5.98 a 1 1 1 1 b a b 1 c 
AQ 5.98 a 1 1 1 1 c 1 1 1 1 
ZN 5.98 a 1 1 1 1 c a b 1 1 
AS 5.76 1 1 1 1 1 c 1 1 1 1 
ZI 4.13 c 1 c 1 1 1 1 c 1 1 
ZP 4.13 1 1  1 1 c a b 1 1 
AA 3.91 c 1  1 1 c 1 a 
AH 3.91 a 1 c 1 1 c a b 1 1 
AM 3.91 a 1 c 1 b b a b 1 1 
AY 3.91 1 1  1 1 c a b 1 1 
BF 3.80 c 1 c 1 1 1 a b 1 1 
BI 3.80 a 1 a 1 1 c c b 1 a 
ZM 3.80 c 1 1 1 c a b 1 1 
AK 3.70  1 c 1 1 1 1 c 1 1 
BG 3.70 a 1 c 1 1 c c 1 1 a 
ZE 3.70 a 1 c 1 1 c c 1 1 1 
ZK 3.59 a 1 c 1 1 1 c b 1 1 
AI 3.48 a 1 a 1 1 c a b 1 1 
AO 3.48 1 1 c 1 b 1 1 c 1 1 
ZB 3.26 1 1 a b 1 c a c 1 c 
ZR 3.15 a 1 a 1 1 c 1 1 1 1 
ZL 2.93  1  1 1 1 a c 1 c 
AC 1.96 c 1 c 1 1 1 c b 1  
ZS 1.30 a b c 1 b 1 1 1 

  -0.10 0.05 0.45 0.00 0.15 0.10 0.55 0.35 0.00 0.20 
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ANNEX 19 

____________________________________________________________ 
 
 Respostes correctes de la primera part de la prova, el test de 
coneixements previs, en la versió definitiva 
 

Nº pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Resposta b b c a c a a c c b 

           

Nº pregunta 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Resposta c c b b a b a b a b 

           

Nº pregunta 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Resposta c a b a c a c a c b 

           

Nº pregunta 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Resposta c c a b a b b c a b 

           

Nº pregunta 41 42 43        

Resposta a c b        
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ANNEX 20 

_____________________________________________________________ 
 
 Freqüències de les respostes en la segona part de la prova pilot, 
el test de comprensió lectora 
 
 La informació d’aquest annex procedeix directament del programa 

SPSS, que hem utilitzat per obtenir els càlculs estadístics de la mostra. Per 

aquest motiu les dades es presenten en anglès i seguint el format que 

proposa el mateix programa. Cal tenir en compte que per poder treballar 

millor la informació hem convertit les opcions en nombres, així: 

el valor 1,00 equival a l’opció a 

el valor 2,00 equival a l’opció b 

el valor 3,00 equival a l’opció c 
 

 

Pregunta nº 1 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         7     50,0     50,0     50,0 

                             2,00         5     35,7     35,7     85,7 

                             3,00         2     14,3     14,3    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        14    100,0    100,0 

 

Valid cases      14      Missing cases      0 

 

Pregunta nº 2 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             2,00        14    100,0    100,0    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        14    100,0    100,0 

 

Valid cases      14      Missing cases      0 

 

Pregunta nº 3 
                                                        Valid     Cum 
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Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        12     85,7     85,7     85,7 

                             3,00         2     14,3     14,3    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        14    100,0    100,0 

 

Valid cases      14      Missing cases      0 

 

Pregunta nº 4 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             2,00         2     14,3     15,4     15,4 

                             3,00        11     78,6     84,6    100,0 

                              ,           1      7,1   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        14    100,0    100,0 

 

Valid cases      13      Missing cases      1 

 

Pregunta nº 5 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         4     28,6     28,6     28,6 

                             2,00         4     28,6     28,6     57,1 

                             3,00         6     42,9     42,9    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        14    100,0    100,0 

 

Valid cases      14      Missing cases      0 

 

Pregunta nº 6 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        13     92,9     92,9     92,9 

                             3,00         1      7,1      7,1    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        14    100,0    100,0 

 

Valid cases      14      Missing cases      0 

 



 

 552

Pregunta nº 7 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         5     35,7     35,7     35,7 

                             2,00         2     14,3     14,3     50,0 

                             3,00         7     50,0     50,0    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        14    100,0    100,0 

 

Valid cases      14      Missing cases      0 

 

Pregunta nº 8 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         9     64,3     64,3     64,3 

                             3,00         5     35,7     35,7    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        14    100,0    100,0 

 

Valid cases      14      Missing cases      0 

 

Pregunta nº 9 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             2,00         8     57,1     57,1     57,1 

                             3,00         6     42,9     42,9    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        14    100,0    100,0 

 

Valid cases      14      Missing cases      0 

 

Pregunta nº 10 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         1      7,1      7,1      7,1 

                             2,00         2     14,3     14,3     21,4 

                             3,00        11     78,6     78,6    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        14    100,0    100,0 

 

Valid cases      14      Missing cases      0 
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Pregunta nº 11 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         8     57,1     57,1     57,1 

                             3,00         6     42,9     42,9    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        14    100,0    100,0 

 

Valid cases      14      Missing cases      0 

 

Pregunta nº 12 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         2     14,3     14,3     14,3 

                             2,00        12     85,7     85,7    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total        14    100,0    100,0 

 

Valid cases      14      Missing cases      0 
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ANNEX 21 

_____________________________________________________________ 
 

 Respostes correctes a la segona part de la prova, el test de 
comprensió lectora, en la versió definitiva 
 

 

pregunta nº resposta 

1 c 

2 b 

3 a 

4 c 

5 b 

6 a 

7 c 

8 a 

9 b 

10 c 

11 a 

12 b 
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ANNEX 22 

_____________________________________________________________ 
 Fitxa elaborada per recollir la informació de les dues primeres 
parts de la prova 
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ANNEX 23 

_____________________________________________________________ 

 

 Freqüències de les edats dels subjectes que participen en les 
dues primeres parts de la prova 
 

 

                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

 

                               17        14      7,9      7,9      7,9 

                               18        48     27,1     27,1     35,0 

                               19        31     17,5     17,5     52,5 

                               20        25     14,1     14,1     66,7 

                               21        19     10,7     10,7     77,4 

                               22         8      4,5      4,5     81,9 

                               23        10      5,6      5,6     87,6 

                               24         4      2,3      2,3     89,8 

                               25         6      3,4      3,4     93,2 

                               26         3      1,7      1,7     94,9 

                               27         1       ,6       ,6     95,5 

                               28         3      1,7      1,7     97,2 

                               30         2      1,1      1,1     98,3 

                               34         1       ,6       ,6     98,9 

                               38         2      1,1      1,1    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     177      Missing cases      0 
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ANNEX 24 

_____________________________________________________________ 
 
 Freqüències de les vies d’accés dels subjectes que participen en 
les dues primeres parts de la prova 
 

 

                                                      Valid   Cum 

Value Label       Value            Frequency Percent Percent  Percent 

 

                                         3      1,7      1,7      1,7 

Proves per a majors de 25 anys           7      4,0      4,0      5,6 

Batxillerat LOGSE/PAAU                   2      1,1      1,1      6,8 

Batxillerat LOGSE C opció ciències de 

la naturalesa i de la salut/PAAU         8      4,5      4,5     11,3 

COU/PAAU                                 5      2,8      2,8     14,1 

COU A opció científico tecnològica/PAAU  3      1,7      1,7     15,8 

COU AB opció científico tecnològica 

i biosanitària/PAAU                     36     20,3     20,3     36,2 

COU B opció biosanitària/PAAU           85     48,0     48,0     84,2 

COU C opció ciències socials/PAAU        2      1,1      1,1     85,3 

COU A i FP                               1       ,6       ,6     85,9 

COU C i Mestre/a                         1       ,6       ,6     86,4 

Formació Professional                    3      1,7      1,7     88,1 

FP higienista dental i M3 educació 

infantil                                 1       ,6       ,6     88,7 

FP higienista dental o pròtesis dental   3      1,7      1,7     90,4 

FP laboratori                            2      1,1      1,1     91,5 

FP radiodiagnòstic                       3      1,7      1,7     93,2 

INEF                                     3      1,7      1,7     94,9 

INFERMER                                 6      3,4      3,4     98,3 

Mòduls professionals                     1       ,6       ,6     98,9 

MP d’educació infantil                   1       ,6       ,6     99,4 

MP de química ambiental                  1       ,6       ,6    100,0 

                                      -------  -------  ------- 

                           Total        177     100,0    100,0 

 

Valid cases     177      Missing cases      0 
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ANNEX 25 

_____________________________________________________________ 
 

 Freqüències de les respostes en la primera part de la prova, el 
test de coneixements previs 
 

 La informació d’aquest annex procedeix directament del programa 

SPSS, que utilitzem per obtenir els càlculs estadístics de la mostra. Per 

aquest motiu les dades es presenten en anglès i seguint el format que 

proposa el mateix programa. Cal tenir en compte que per poder treballar la 

informació convertim les opcions en nombres, així: 

el valor 1,00 equival a l’opció a 

el valor 2,00 equival a l’opció b 

el valor 3,00 equival a l’opció c 
 

Pregunta nº 1 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        17      9,6      9,8      9,8 

                             2,00       124     70,1     71,3     81,0 

                             3,00        33     18,6     19,0    100,0 

                              ,           3      1,7   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     174      Missing cases      3 

 

Pregunta nº 2 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        64     36,2     37,0     37,0 

                             2,00        91     51,4     52,6     89,6 

                             3,00        18     10,2     10,4    100,0 

                              ,           4      2,3   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     173      Missing cases      4 
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Pregunta nº 3 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        16      9,0      9,2      9,2 

                             2,00        23     13,0     13,2     22,4 

                             3,00       135     76,3     77,6    100,0 

                              ,           3      1,7   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     174      Missing cases      3 

 

Pregunta nº 4 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00       150     84,7     85,7     85,7 

                             2,00        17      9,6      9,7     95,4 

                             3,00         8      4,5      4,6    100,0 

                              ,           2      1,1   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     175      Missing cases      2 

 

Pregunta nº 5 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        63     35,6     36,2     36,2 

                             2,00        72     40,7     41,4     77,6 

                             3,00        39     22,0     22,4    100,0 

                              ,           3      1,7   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     174      Missing cases      3 

 

Pregunta nº 6 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        86     48,6     50,3     50,3 

                             2,00        16      9,0      9,4     59,6 

                             3,00        69     39,0     40,4    100,0 

                              ,           6      3,4   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

Valid cases     171      Missing cases      6 
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Pregunta nº 7 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00       127     71,8     72,2     72,2 

                             2,00        11      6,2      6,3     78,4 

                             3,00        38     21,5     21,6    100,0 

                              ,           1       ,6   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     176      Missing cases      1 

 

Pregunta nº 8 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        28     15,8     15,9     15,9 

                             2,00         5      2,8      2,8     18,8 

                             3,00       143     80,8     81,3    100,0 

                              ,           1       ,6   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     176      Missing cases      1 

 

Pregunta nº 9 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        12      6,8      6,9      6,9 

                             2,00        80     45,2     46,0     52,9 

                             3,00        82     46,3     47,1    100,0 

                              ,           3      1,7   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     174      Missing cases      3 

 

Pregunta nº 10 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00       123     69,5     69,5     69,5 

                             2,00        32     18,1     18,1     87,6 

                             3,00        22     12,4     12,4    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     177      Missing cases      0 
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Pregunta nº 11 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        53     29,9     30,8     30,8 

                             2,00        86     48,6     50,0     80,8 

                             3,00        33     18,6     19,2    100,0 

                              ,           5      2,8   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     172      Missing cases      5 

 

Pregunta nº 12 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        54     30,5     31,8     31,8 

                             2,00        38     21,5     22,4     54,1 

                             3,00        78     44,1     45,9    100,0 

                              ,           7      4,0   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     170      Missing cases      7 

 

Pregunta nº 13 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        84     47,5     48,0     48,0 

                             2,00        84     47,5     48,0     96,0 

                             3,00         7      4,0      4,0    100,0 

                              ,           2      1,1   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     175      Missing cases      2 

 

Pregunta nº 14 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        59     33,3     38,8     38,8 

                             2,00        83     46,9     54,6     93,4 

                             3,00        10      5,6      6,6    100,0 

                              ,          25     14,1   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

Valid cases     152      Missing cases     25 
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Pregunta nº 15 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00       101     57,1     58,4     58,4 

                             2,00        10      5,6      5,8     64,2 

                             3,00        62     35,0     35,8    100,0 

                              ,           4      2,3   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     173      Missing cases      4 

 

Pregunta nº 16 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        18     10,2     10,6     10,6 

                             2,00       121     68,4     71,2     81,8 

                             3,00        31     17,5     18,2    100,0 

                              ,           7      4,0   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     170      Missing cases      7 

 

Pregunta nº 17 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        64     36,2     37,0     37,0 

                             2,00        31     17,5     17,9     54,9 

                             3,00        78     44,1     45,1    100,0 

                              ,           4      2,3   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     173      Missing cases      4 

 

Pregunta nº 18 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        37     20,9     21,3     21,3 

                             2,00       130     73,4     74,7     96,0 

                             3,00         7      4,0      4,0    100,0 

                              ,           3      1,7   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

Valid cases     174      Missing cases      3 
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Pregunta nº 19 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        63     35,6     35,8     35,8 

                             2,00        33     18,6     18,8     54,5 

                             3,00        80     45,2     45,5    100,0 

                              ,           1       ,6   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     176      Missing cases      1 

 

Pregunta nº 20 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        53     29,9     30,3     30,3 

                             2,00       119     67,2     68,0     98,3 

                             3,00         3      1,7      1,7    100,0 

                              ,           2      1,1   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     175      Missing cases      2 

 

Pregunta nº 21 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        66     37,3     38,2     38,2 

                             2,00        30     16,9     17,3     55,5 

                             3,00        77     43,5     44,5    100,0 

                              ,           4      2,3   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     173      Missing cases      4 

 

Pregunta nº 22 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00       126     71,2     74,1     74,1 

                             2,00        15      8,5      8,8     82,9 

                             3,00        29     16,4     17,1    100,0 

                              ,           7      4,0   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

Valid cases     170      Missing cases      7 
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Pregunta nº 23 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        38     21,5     21,8     21,8 

                             2,00       106     59,9     60,9     82,8 

                             3,00        30     16,9     17,2    100,0 

                              ,           3      1,7   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     174      Missing cases      3 

 

Pregunta nº 24 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        55     31,1     32,2     32,2 

                             2,00        61     34,5     35,7     67,8 

                             3,00        55     31,1     32,2    100,0 

                              ,           6      3,4   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     171      Missing cases      6 

 

Pregunta nº 25 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         2      1,1      1,1      1,1 

                             2,00        83     46,9     47,7     48,9 

                             3,00        89     50,3     51,1    100,0 

                              ,           3      1,7   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     174      Missing cases      3 

 

Pregunta nº 26 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        68     38,4     41,5     41,5 

                             2,00        54     30,5     32,9     74,4 

                             3,00        42     23,7     25,6    100,0 

                              ,          13      7,3   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

Valid cases     164      Missing cases     13 
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Pregunta nº 27 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         7      4,0      4,0      4,0 

                             2,00        54     30,5     30,7     34,7 

                             3,00       115     65,0     65,3    100,0 

                              ,           1       ,6   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     176      Missing cases      1 

 

Pregunta nº 28 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        80     45,2     45,5     45,5 

                             2,00        90     50,8     51,1     96,6 

                             3,00         6      3,4      3,4    100,0 

                              ,           1       ,6   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     176      Missing cases      1 

 

Pregunta nº 29 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        17      9,6      9,6      9,6 

                             2,00        48     27,1     27,1     36,7 

                             3,00       112     63,3     63,3    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     177      Missing cases      0 

 

Pregunta nº 30 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        32     18,1     18,5     18,5 

                             2,00        63     35,6     36,4     54,9 

                             3,00        78     44,1     45,1    100,0 

                              ,           4      2,3   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     173      Missing cases      4 
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Pregunta nº 31 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        38     21,5     22,5     22,5 

                             2,00        22     12,4     13,0     35,5 

                             3,00       109     61,6     64,5    100,0 

                              ,           8      4,5   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     169      Missing cases      8 

 

Pregunta nº 32 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        12      6,8      6,8      6,8 

                             2,00        13      7,3      7,3     14,1 

                             3,00       152     85,9     85,9    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     177      Missing cases      0 

 

Pregunta nº 33 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00       121     68,4     69,1     69,1 

                             2,00        51     28,8     29,1     98,3 

                             3,00         3      1,7      1,7    100,0 

                              ,           2      1,1   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     175      Missing cases      2 

 

Pregunta nº 34 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        34     19,2     22,7     22,7 

                             2,00        45     25,4     30,0     52,7 

                             3,00        71     40,1     47,3    100,0 

                              ,          27     15,3   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     150      Missing cases     27 
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Pregunta nº 35 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        76     42,9     45,8     45,8 

                             2,00        72     40,7     43,4     89,2 

                             3,00        18     10,2     10,8    100,0 

                              ,          11      6,2   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     166      Missing cases     11 

 

Pregunta nº 36 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        20     11,3     14,7     14,7 

                             2,00        16      9,0     11,8     26,5 

                             3,00       100     56,5     73,5    100,0 

                              ,          41     23,2   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     136      Missing cases     41 

 

Pregunta nº 37 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        19     10,7     11,9     11,9 

                             2,00        71     40,1     44,4     56,3 

                             3,00        70     39,5     43,8    100,0 

                              ,          17      9,6   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     160      Missing cases     17 

 

Pregunta nº 38 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        45     25,4     30,0     30,0 

                             2,00        30     16,9     20,0     50,0 

                             3,00        75     42,4     50,0    100,0 

                              ,          27     15,3   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

Valid cases     150      Missing cases     27 
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Pregunta nº 39 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        89     50,3     57,8     57,8 

                             2,00        33     18,6     21,4     79,2 

                             3,00        32     18,1     20,8    100,0 

                              ,          23     13,0   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     154      Missing cases     23 

 

Pregunta nº 40 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        58     32,8     38,2     38,2 

                             2,00        81     45,8     53,3     91,4 

                             3,00        13      7,3      8,6    100,0 

                              ,          25     14,1   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     152      Missing cases     25 

 

Pregunta nº 41 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        31     17,5     20,4     20,4 

                             2,00        47     26,6     30,9     51,3 

                             3,00        74     41,8     48,7    100,0 

                              ,          25     14,1   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     152      Missing cases     25 

 

Pregunta nº 42 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         8      4,5      5,3      5,3 

                             3,00       143     80,8     94,7    100,0 

                              ,          26     14,7   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     151      Missing cases     26 
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Pregunta nº 43 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00         6      3,4      4,1      4,1 

                             2,00       120     67,8     82,8     86,9 

                             3,00        19     10,7     13,1    100,0 

                              ,          32     18,1   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     145      Missing cases     32 



 

 570

ANNEX 26 

_____________________________________________________________ 
 
 Càlcul de la fiabilitat de la primera part de la prova mitjançant el 
coeficient alfa de Cronbach amb el programa SPSS 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

        N of Cases =       177,0 

 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      Scale       12,7006    40,3274     6,3504         43 

 

Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                    ,2954     -,2486      ,7881     1,0367    -3,1705      ,0833 

 

Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                    ,4559      ,1992      ,5590      ,3597     2,8058      ,0096 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 

              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 

 

RI1           12,1412        38,9601        ,1069         .               ,5210 

RI2           12,4181        38,0884        ,1836         .               ,5120 

RI3           12,0480        40,4224       -,0613         .               ,5375 

RI4           11,9237        39,9473        ,0148         .               ,5288 

RI5           12,8616        38,4140        ,1978         .               ,5119 

RI6           12,4548        38,1258        ,1807         .               ,5124 

RI7           12,1215        37,5462        ,2819         .               ,5019 

RI8           11,9859        39,1859        ,1081         .               ,5209 

RI9           12,4972        38,4957        ,1381         .               ,5174 

RI10          12,9294        40,1072       -,0157         .               ,5322 

RI11          12,9068        39,8109        ,0236         .               ,5287 

RI12          12,5198        39,6686        ,0127         .               ,5321 

RI13          12,4831        38,5395        ,1324         .               ,5181 

RI14          12,4266        39,9861       -,0172         .               ,5348 

RI15          12,3333        38,6013        ,1298         .               ,5184 

RI16          12,1554        38,6618        ,1434         .               ,5171 

RI17          12,6469        37,9073        ,2154         .               ,5085 

RI18          12,0904        40,3952       -,0595         .               ,5380 
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RI19          12,6638        39,4929        ,0351         .               ,5293 

RI20          12,1864        37,4565        ,2779         .               ,5016 

RI21          12,5367        38,7813        ,1085         .               ,5210 

RI22          12,1130        38,7542        ,1397         .               ,5176 

RI23          12,2938        38,2655        ,1694         .               ,5138 

RI24          12,7175        38,4425        ,1644         .               ,5147 

RI25          12,4379        39,4251        ,0368         .               ,5294 

RI26          12,5876        38,4284        ,1569         .               ,5153 

RI27          12,2232        37,7837        ,2314         .               ,5067 

RI28          12,5198        37,5294        ,2447         .               ,5045 

RI29          12,2514        38,1850        ,1804         .               ,5125 

RI30          12,6554        36,5595        ,3762         .               ,4894 

RI31          12,2542        38,7816        ,1178         .               ,5198 

RI32          11,9124        40,0988       -,0069         .               ,5305 

RI33          12,1695        39,7524        ,0108         .               ,5315 

RI34          12,7429        39,5713        ,0442         .               ,5273 

RI35          12,5254        37,7422        ,2301         .               ,5066 

RI36          12,9492        39,8696        ,0459         .               ,5258 

RI37          12,5508        40,7048       -,0973         .               ,5438 

RI38          12,4887        38,9090        ,1069         .               ,5210 

RI39          12,3814        40,1222       -,0326         .               ,5365 

RI40          12,4435        38,8207        ,1155         .               ,5201 

RI41          12,8672        39,4269        ,0817         .               ,5233 

RI42          11,9153        39,1263        ,1767         .               ,5164 

RI43          12,0932        38,1376        ,2536         .               ,5071 

 

Reliability Coefficients    43 items 

 

Alpha =   ,5261           Standardized item alpha =   ,5172 
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ANNEX 27 

_____________________________________________________________ 
 
 Freqüències de les puntuacions obtingudes en la primera part de 
la prova, el test de coneixements previs 
 

 

                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

 

                             -,93         1       ,6       ,6       ,6 

                             -,12         2      1,1      1,1      1,7 

                              ,12         1       ,6       ,6      2,3 

                              ,23         1       ,6       ,6      2,8 

                              ,35         1       ,6       ,6      3,4 

                              ,47         1       ,6       ,6      4,0 

                              ,58         3      1,7      1,7      5,6 

                              ,70         1       ,6       ,6      6,2 

                              ,93         4      2,3      2,3      8,5 

                             1,05         2      1,1      1,1      9,6 

                             1,16         1       ,6       ,6     10,2 

                             1,28         7      4,0      4,0     14,1 

                             1,40         2      1,1      1,1     15,3 

                             1,51         2      1,1      1,1     16,4 

                             1,63         9      5,1      5,1     21,5 

                             1,74         4      2,3      2,3     23,7 

                             1,86         1       ,6       ,6     24,3 

                             1,98         8      4,5      4,5     28,8 

                             2,09         2      1,1      1,1     29,9 

                             2,21         1       ,6       ,6     30,5 

                             2,33        13      7,3      7,3     37,9 

                             2,44         6      3,4      3,4     41,2 

                             2,56         5      2,8      2,8     44,1 

                             2,67        10      5,6      5,6     49,7 

                             2,79         1       ,6       ,6     50,3 

                             2,91         2      1,1      1,1     51,4 

                             3,02        10      5,6      5,6     57,1 

                             3,14         3      1,7      1,7     58,8 

                             3,26         4      2,3      2,3     61,0 

                             3,37         8      4,5      4,5     65,5 

                             3,49         1       ,6       ,6     66,1 

                             3,60         1       ,6       ,6     66,7 

                             3,72         7      4,0      4,0     70,6 

                             3,84         4      2,3      2,3     72,9 

                             3,95         3      1,7      1,7     74,6 
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                             4,07         8      4,5      4,5     79,1 

                             4,19         2      1,1      1,1     80,2 

                             4,30         2      1,1      1,1     81,4 

                             4,42         6      3,4      3,4     84,7 

                             4,77         9      5,1      5,1     89,8 

                             4,88         2      1,1      1,1     91,0 

                             5,12         4      2,3      2,3     93,2 

                             5,47         3      1,7      1,7     94,9 

                             5,58         1       ,6       ,6     95,5 

                             5,81         3      1,7      1,7     97,2 

                             6,05         1       ,6       ,6     97,7 

                             6,16         2      1,1      1,1     98,9 

                             6,40         1       ,6       ,6     99,4 

                             6,51         1       ,6       ,6    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Mean          2,954      Median        2,791      Mode          2,326 

Std dev       1,477 

 

Valid cases     177      Missing cases      0 
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ANNEX 28 

_____________________________________________________________ 
 
 Freqüències de les qualificacions obtingudes pels subjectes en 
les PAAU 
 

 

                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

 

                             5,13         1       ,6       ,7       ,7 

                             5,15         1       ,6       ,7      1,4 

                             5,17         2      1,1      1,4      2,8 

                             5,19         1       ,6       ,7      3,5 

                             5,22         1       ,6       ,7      4,2 

                             5,23         1       ,6       ,7      4,9 

                             5,24         1       ,6       ,7      5,6 

                             5,32         1       ,6       ,7      6,3 

                             5,34         2      1,1      1,4      7,7 

                             5,37         1       ,6       ,7      8,4 

                             5,40         2      1,1      1,4      9,8 

                             5,43         1       ,6       ,7     10,5 

                             5,45         1       ,6       ,7     11,2 

                             5,50         1       ,6       ,7     11,9 

                             5,51         1       ,6       ,7     12,6 

                             5,53         1       ,6       ,7     13,3 

                             5,55         1       ,6       ,7     14,0 

                             5,56         1       ,6       ,7     14,7 

                             5,58         2      1,1      1,4     16,1 

                             5,60         1       ,6       ,7     16,8 

                             5,63         1       ,6       ,7     17,5 

                             5,65         1       ,6       ,7     18,2 

                             5,66         1       ,6       ,7     18,9 

                             5,67         1       ,6       ,7     19,6 

                             5,68         2      1,1      1,4     21,0 

                             5,69         1       ,6       ,7     21,7 

                             5,71         1       ,6       ,7     22,4 

                             5,72         1       ,6       ,7     23,1 

                             5,76         4      2,3      2,8     25,9 

                             5,78         1       ,6       ,7     26,6 

                             5,79         1       ,6       ,7     27,3 

                             5,80         1       ,6       ,7     28,0 

                             5,82         1       ,6       ,7     28,7 

                             5,84         4      2,3      2,8     31,5 

                             5,87         1       ,6       ,7     32,2 
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                             5,88         1       ,6       ,7     32,9 

                             5,89         1       ,6       ,7     33,6 

                             5,90         1       ,6       ,7     34,3 

                             5,91         1       ,6       ,7     35,0 

                             5,92         1       ,6       ,7     35,7 

                             5,93         3      1,7      2,1     37,8 

                             5,94         2      1,1      1,4     39,2 

                             5,95         3      1,7      2,1     41,3 

                             5,96         1       ,6       ,7     42,0 

                             5,97         2      1,1      1,4     43,4 

                             5,98         3      1,7      2,1     45,5 

                             6,00         1       ,6       ,7     46,2 

                             6,03         1       ,6       ,7     46,9 

                             6,04         1       ,6       ,7     47,6 

                             6,05         2      1,1      1,4     49,0 

                             6,07         2      1,1      1,4     50,3 

                             6,08         2      1,1      1,4     51,7 

                             6,09         1       ,6       ,7     52,4 

                             6,10         1       ,6       ,7     53,1 

                             6,11         1       ,6       ,7     53,8 

                             6,12         1       ,6       ,7     54,5 

                             6,13         1       ,6       ,7     55,2 

                             6,14         1       ,6       ,7     55,9 

                             6,15         1       ,6       ,7     56,6 

                             6,16         1       ,6       ,7     57,3 

                             6,17         2      1,1      1,4     58,7 

                             6,19         3      1,7      2,1     60,8 

                             6,21         3      1,7      2,1     62,9 

                             6,22         2      1,1      1,4     64,3 

                             6,24         3      1,7      2,1     66,4 

                             6,26         2      1,1      1,4     67,8 

                             6,27         2      1,1      1,4     69,2 

                             6,28         1       ,6       ,7     69,9 

                             6,30         3      1,7      2,1     72,0 

                             6,32         3      1,7      2,1     74,1 

                             6,33         1       ,6       ,7     74,8 

                             6,34         1       ,6       ,7     75,5 

                             6,36         3      1,7      2,1     77,6 

                             6,39         2      1,1      1,4     79,0 

                             6,40         1       ,6       ,7     79,7 

                             6,43         1       ,6       ,7     80,4 

                             6,46         1       ,6       ,7     81,1 

                             6,48         1       ,6       ,7     81,8 

                             6,49         1       ,6       ,7     82,5 

                             6,50         1       ,6       ,7     83,2 

                             6,53         1       ,6       ,7     83,9 

                             6,58         1       ,6       ,7     84,6 

                             6,62         1       ,6       ,7     85,3 
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                             6,67         2      1,1      1,4     86,7 

                             6,69         1       ,6       ,7     87,4 

                             6,70         1       ,6       ,7     88,1 

                             6,83         1       ,6       ,7     88,8 

                             6,92         1       ,6       ,7     89,5 

                             6,97         1       ,6       ,7     90,2 

                             6,99         1       ,6       ,7     90,9 

                             7,01         1       ,6       ,7     91,6 

                             7,03         2      1,1      1,4     93,0 

                             7,10         1       ,6       ,7     93,7 

                             7,26         2      1,1      1,4     95,1 

                             7,30         1       ,6       ,7     95,8 

                             7,39         1       ,6       ,7     96,5 

                             7,58         1       ,6       ,7     97,2 

                             7,67         1       ,6       ,7     97,9 

                             7,77         1       ,6       ,7     98,6 

                             8,15         1       ,6       ,7     99,3 

                             8,40         1       ,6       ,7    100,0 

                              ,          34     19,2   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Mean          6,127      Median        6,070      Mode          5,760 

Std dev        ,590 

 

Valid cases     143      Missing cases     34 
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ANNEX 29 

_____________________________________________________________ 
 
 Freqüències de les puntuacions obtingudes en la part de Química 
del test de coneixements previs 
 

 

                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

 

                            -1,54         2      1,1      1,1      1,1 

                            -1,15         1       ,6       ,6      1,7 

                             -,38         3      1,7      1,7      3,4 

                              ,00         1       ,6       ,6      4,0 

                              ,38         1       ,6       ,6      4,5 

                              ,77        13      7,3      7,3     11,9 

                             1,15         6      3,4      3,4     15,3 

                             1,54         1       ,6       ,6     15,8 

                             1,92        26     14,7     14,7     30,5 

                             2,31         2      1,1      1,1     31,6 

                             2,69         1       ,6       ,6     32,2 

                             3,08        20     11,3     11,3     43,5 

                             3,46         2      1,1      1,1     44,6 

                             3,85         2      1,1      1,1     45,8 

                             4,23        31     17,5     17,5     63,3 

                             4,62         3      1,7      1,7     65,0 

                             5,38        25     14,1     14,1     79,1 

                             5,77         2      1,1      1,1     80,2 

                             6,54        23     13,0     13,0     93,2 

                             6,92         1       ,6       ,6     93,8 

                             7,69         5      2,8      2,8     96,6 

                             8,08         1       ,6       ,6     97,2 

                             8,85         4      2,3      2,3     99,4 

                            10,00         1       ,6       ,6    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Mean          3,883      Median        4,231      Mode          4,231 

Std dev       2,297 

 

Valid cases     177      Missing cases      0 
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ANNEX 30 

_____________________________________________________________ 
 
 Freqüències de les puntuacions obtingudes en la part de Física 
del test de coneixements previs 
 

                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

 

                            -3,13         1       ,6       ,6       ,6 

                            -2,81         1       ,6       ,6      1,1 

                            -2,19         4      2,3      2,3      3,4 

                            -1,88         1       ,6       ,6      4,0 

                            -1,25         7      4,0      4,0      7,9 

                             -,94         1       ,6       ,6      8,5 

                             -,31         7      4,0      4,0     12,4 

                              ,00         2      1,1      1,1     13,6 

                              ,31         3      1,7      1,7     15,3 

                              ,63        22     12,4     12,4     27,7 

                              ,94         2      1,1      1,1     28,8 

                             1,25         3      1,7      1,7     30,5 

                             1,56        31     17,5     17,5     48,0 

                             1,88         4      2,3      2,3     50,3 

                             2,19         2      1,1      1,1     51,4 

                             2,50        16      9,0      9,0     60,5 

                             2,81         4      2,3      2,3     62,7 

                             3,13         2      1,1      1,1     63,8 

                             3,44        21     11,9     11,9     75,7 

                             3,75         4      2,3      2,3     78,0 

                             4,06         3      1,7      1,7     79,7 

                             4,38        15      8,5      8,5     88,1 

                             4,69         6      3,4      3,4     91,5 

                             5,00         1       ,6       ,6     92,1 

                             5,31         5      2,8      2,8     94,9 

                             5,63         1       ,6       ,6     95,5 

                             5,94         1       ,6       ,6     96,0 

                             6,25         4      2,3      2,3     98,3 

                             6,56         1       ,6       ,6     98,9 

                             7,19         1       ,6       ,6     99,4 

                             8,13         1       ,6       ,6    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

Mean          2,219      Median        1,875      Mode          1,563 

Std dev       2,091 

Valid cases     177      Missing cases      0 
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ANNEX 31 

_____________________________________________________________ 
 

 Figures sobre el moviment d’un objecte llançat verticalment 
(Viennot, 1979, pàg. 27, 34 i 35) 
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ANNEX 32 
_____________________________________________________________ 
 
 Freqüències de les puntuacions obtingudes en la part de Biologia 
del test de coneixements previs 
 

 

                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

 

                            -2,50         5      2,8      2,8      2,8 

                            -1,67         1       ,6       ,6      3,4 

                              ,00        32     18,1     18,1     21,5 

                              ,83         5      2,8      2,8     24,3 

                             2,50        41     23,2     23,2     47,5 

                             3,33         1       ,6       ,6     48,0 

                             4,17         1       ,6       ,6     48,6 

                             5,00        45     25,4     25,4     74,0 

                             5,83         2      1,1      1,1     75,1 

                             7,50        22     12,4     12,4     87,6 

                             8,33         1       ,6       ,6     88,1 

                            10,00        21     11,9     11,9    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Mean          4,068      Median        5,000      Mode          5,000 

Std dev       3,365 

 

Valid cases     177      Missing cases      0 
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ANNEX 33 

_____________________________________________________________ 
 
 Freqüències de les puntuacions obtingudes en les darreres 
qüestions del test de coneixements previs 
 
            Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

 

                            -3,13         5      2,8      2,8      2,8 

                            -1,88         6      3,4      3,4      6,2 

                            -1,25        12      6,8      6,8     13,0 

                             -,63         8      4,5      4,5     17,5 

                              ,00        10      5,6      5,6     23,2 

                              ,63        27     15,3     15,3     38,4 

                             1,25        10      5,6      5,6     44,1 

                             1,88         2      1,1      1,1     45,2 

                             2,50        34     19,2     19,2     64,4 

                             3,13         4      2,3      2,3     66,7 

                             3,75        10      5,6      5,6     72,3 

                             4,38        32     18,1     18,1     90,4 

                             5,00         3      1,7      1,7     92,1 

                             5,63         1       ,6       ,6     92,7 

                             6,25        10      5,6      5,6     98,3 

                             6,88         1       ,6       ,6     98,9 

                             8,13         2      1,1      1,1    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Mean          2,076      Median        2,500      Mode          2,500 

Std dev       2,435 

 

Valid cases     177      Missing cases      0 
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ANNEX 34 

_____________________________________________________________ 
 
 Freqüències de les respostes en la segona part de la prova, el 
test de comprensió lectora 
 

 La informació d’aquest annex procedeix directament del programa 

SPSS, que utilitzem per obtenir els càlculs estadístics de la mostra. Per 

aquest motiu les dades es presenten en anglès i seguint el format que 

proposa el mateix programa. Cal tenir en compte que per poder treballar la 

informació convertim les opcions en nombres, així: 

el valor 1,00 equival a l’opció a 

el valor 2,00 equival a l’opció b 

el valor 3,00 equival a l’opció c 
Pregunta nº 1 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00       137     77,4     77,4     77,4 

                             2,00         4      2,3      2,3     79,7 

                             3,00        36     20,3     20,3    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     177      Missing cases      0 

 

Pregunta nº 2 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        15      8,5      8,5      8,5 

                             2,00       160     90,4     90,4     98,9 

                             3,00         2      1,1      1,1    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     177      Missing cases      0 

 

Pregunta nº 3 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 
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                             1,00       147     83,1     83,5     83,5 

                             2,00        12      6,8      6,8     90,3 

                             3,00        17      9,6      9,7    100,0 

                              ,           1       ,6   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     176      Missing cases      1 

 

Pregunta nº 4 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        23     13,0     13,0     13,0 

                             2,00        13      7,3      7,3     20,3 

                             3,00       141     79,7     79,7    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     177      Missing cases      0 

 

Pregunta nº 5 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        64     36,2     36,4     36,4 

                             2,00        59     33,3     33,5     69,9 

                             3,00        53     29,9     30,1    100,0 

                              ,           1       ,6   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     176      Missing cases      1 

 

Pregunta nº 6 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00       142     80,2     80,2     80,2 

                             2,00        26     14,7     14,7     94,9 

                             3,00         9      5,1      5,1    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     177      Missing cases      0 

 

Pregunta nº 7 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 
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                             1,00        45     25,4     25,6     25,6 

                             2,00        33     18,6     18,8     44,3 

                             3,00        98     55,4     55,7    100,0 

                              ,           1       ,6   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     176      Missing cases      1 

 

Pregunta nº 8 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        53     29,9     30,3     30,3 

                             2,00        90     50,8     51,4     81,7 

                             3,00        32     18,1     18,3    100,0 

                              ,           2      1,1   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     175      Missing cases      2 

 

Pregunta nº 9 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        52     29,4     30,1     30,1 

                             2,00        76     42,9     43,9     74,0 

                             3,00        45     25,4     26,0    100,0 

                              ,           4      2,3   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     173      Missing cases      4 

 

Pregunta nº 10 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        39     22,0     22,5     22,5 

                             2,00        26     14,7     15,0     37,6 

                             3,00       108     61,0     62,4    100,0 

                              ,           4      2,3   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

Valid cases     173      Missing cases      4 

Pregunta nº 11 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 
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                             1,00        69     39,0     39,9     39,9 

                             2,00        33     18,6     19,1     59,0 

                             3,00        71     40,1     41,0    100,0 

                              ,           4      2,3   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     173      Missing cases      4 

 

Pregunta nº 12 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                             1,00        46     26,0     26,3     26,3 

                             2,00       109     61,6     62,3     88,6 

                             3,00        20     11,3     11,4    100,0 

                              ,           2      1,1   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Valid cases     175      Missing cases      2 
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ANNEX 35 

_____________________________________________________________ 
 
 Freqüències de les puntuacions obtingudes en la segona part de 
la prova, el test de comprensió lectora 
 

 

                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

 

                            -3,33         1       ,6       ,6       ,6 

                            -2,50         2      1,1      1,1      1,7 

                            -2,08         1       ,6       ,6      2,3 

                            -1,25         5      2,8      2,8      5,1 

                             -,83         2      1,1      1,1      6,2 

                              ,00        12      6,8      6,8     13,0 

                              ,42         1       ,6       ,6     13,6 

                             1,25        24     13,6     13,6     27,1 

                             1,67         1       ,6       ,6     27,7 

                             2,50        23     13,0     13,0     40,7 

                             2,92         2      1,1      1,1     41,8 

                             3,75        38     21,5     21,5     63,3 

                             5,00        26     14,7     14,7     78,0 

                             5,42         1       ,6       ,6     78,5 

                             6,25        23     13,0     13,0     91,5 

                             6,67         1       ,6       ,6     92,1 

                             7,50         7      4,0      4,0     96,0 

                             7,92         1       ,6       ,6     96,6 

                             8,75         4      2,3      2,3     98,9 

                            10,00         2      1,1      1,1    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       177    100,0    100,0 

 

Mean          3,508      Median        3,750      Mode          3,750 

Std dev       2,589 

 

Valid cases     177      Missing cases      0 
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ANNEX 36 

_____________________________________________________________ 
 
 Freqüències dels resultats obtinguts en cada qüestió de la 
tercera part de la prova, la part oberta de comprensió lectora i 
expressió escrita 
 
Pregunta nº 1 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                              ,00        21     11,7     11,7     11,7 

                              ,50        57     31,8     31,8     43,6 

                              ,75        63     35,2     35,2     78,8 

                             1,00        38     21,2     21,2    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       179    100,0    100,0 

 

Valid cases     179      Missing cases      0 

 

Pregunta nº 2 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                              ,00        20     11,2     11,2     11,2 

                              ,50        26     14,5     14,5     25,7 

                             1,00       133     74,3     74,3    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       179    100,0    100,0 

 

Valid cases     179      Missing cases      0 

 

Pregunta nº 3 
                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

                              ,00        39     21,8     22,2     22,2 

                              ,25        28     15,6     15,9     38,1 

                              ,50        35     19,6     19,9     58,0 

                              ,75        40     22,3     22,7     80,7 

                             1,00        34     19,0     19,3    100,0 

                              ,           3      1,7   Missing 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       179    100,0    100,0 

 

Valid cases     176      Missing cases      3 
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ANNEX 37 

_____________________________________________________________ 
 
 Freqüències de les qualificacions obtingudes en la tercera part de 
la prova, la part oberta de comprensió lectora i expressió escrita 
 

 

                                                        Valid    Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

 

                              ,00         2      1,1      1,1      1,1 

                              ,83         2      1,1      1,1      2,2 

                             1,67         3      1,7      1,7      3,9 

                             1,67         1       ,6       ,6      4,5 

                             2,50         3      1,7      1,7      6,1 

                             3,33         1       ,6       ,6      6,7 

                             3,33        11      6,1      6,1     12,8 

                             4,17         6      3,4      3,4     16,2 

                             5,00        21     11,7     11,7     27,9 

                             5,83        23     12,8     12,8     40,8 

                             6,67        26     14,5     14,5     55,3 

                             6,67         1       ,6       ,6     55,9 

                             7,50        32     17,9     17,9     73,7 

                             8,33        20     11,2     11,2     84,9 

                             9,17        19     10,6     10,6     95,5 

                            10,00         8      4,5      4,5    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       179    100,0    100,0 

 

Mean          6,485      Median        6,667      Mode          7,500 

Std dev       2,164 

 

Valid cases     179      Missing cases      0 
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ANNEX 38 

_____________________________________________________________ 
 
 Freqüències de les qualificacions obtingudes en la primera i 
segona preguntes de la tercera part de la prova, la part oberta de 
comprensió lectora i expressió escrita 
 

 

           Valid    Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

 

                              ,00         9      5,0      5,0      5,0 

                             2,50        11      6,1      6,1     11,2 

                             3,75         3      1,7      1,7     12,8 

                             5,00        20     11,2     11,2     24,0 

                             6,25         8      4,5      4,5     28,5 

                             7,50        42     23,5     23,5     52,0 

                             8,75        52     29,1     29,1     81,0 

                            10,00        34     19,0     19,0    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       179    100,0    100,0 

 

Mean          6,485      Median        6,667      Mode          7,500 

Std dev       2,164 

 

Valid cases     179      Missing cases      0 
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ANNEX 39 

_____________________________________________________________ 
 
 Freqüències de la variable independent 
 

                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

 

                              ,64         1       ,7       ,7       ,7 

                              ,80         1       ,7       ,7      1,3 

                             1,09         1       ,7       ,7      2,0 

                             1,41         1       ,7       ,7      2,7 

                             1,47         1       ,7       ,7      3,4 

                             1,65         1       ,7       ,7      4,0 

                             1,70         1       ,7       ,7      4,7 

                             1,70         1       ,7       ,7      5,4 

                             1,87         1       ,7       ,7      6,0 

                             1,89         1       ,7       ,7      6,7 

                             1,93         1       ,7       ,7      7,4 

                             2,00         1       ,7       ,7      8,1 

                             2,00         1       ,7       ,7      8,7 

                             2,09         1       ,7       ,7      9,4 

                             2,12         1       ,7       ,7     10,1 

                             2,14         1       ,7       ,7     10,7 

                             2,18         1       ,7       ,7     11,4 

                             2,38         1       ,7       ,7     12,1 

                             2,63         1       ,7       ,7     12,8 

                             2,71         1       ,7       ,7     13,4 

                             2,90         2      1,3      1,3     14,8 

                             2,93         1       ,7       ,7     15,4 

                             2,93         1       ,7       ,7     16,1 

                             2,95         2      1,3      1,3     17,4 

                             2,97         1       ,7       ,7     18,1 

                             3,02         1       ,7       ,7     18,8 

                             3,04         1       ,7       ,7     19,5 

                             3,16         1       ,7       ,7     20,1 

                             3,16         1       ,7       ,7     20,8 

                             3,20         1       ,7       ,7     21,5 

                             3,20         1       ,7       ,7     22,1 

                             3,28         1       ,7       ,7     22,8 

                             3,34         1       ,7       ,7     23,5 

                             3,35         1       ,7       ,7     24,2 

                             3,38         1       ,7       ,7     24,8 

                             3,41         1       ,7       ,7     25,5 

                             3,41         1       ,7       ,7     26,2 

                             3,46         1       ,7       ,7     26,8 
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                             3,49         2      1,3      1,3     28,2 

                             3,51         1       ,7       ,7     28,9 

                             3,56         1       ,7       ,7     29,5 

                             3,58         1       ,7       ,7     30,2 

                             3,60         1       ,7       ,7     30,9 

                             3,62         1       ,7       ,7     31,5 

                             3,64         1       ,7       ,7     32,2 

                             3,66         1       ,7       ,7     32,9 

                             3,68         1       ,7       ,7     33,6 

                             3,69         1       ,7       ,7     34,2 

                             3,83         1       ,7       ,7     34,9 

                             3,88         1       ,7       ,7     35,6 

                             3,89         1       ,7       ,7     36,2 

                             3,91         1       ,7       ,7     36,9 

                             3,95         1       ,7       ,7     37,6 

                             3,98         1       ,7       ,7     38,3 

                             4,01         1       ,7       ,7     38,9 

                             4,02         1       ,7       ,7     39,6 

                             4,04         1       ,7       ,7     40,3 

                             4,06         1       ,7       ,7     40,9 

                             4,09         1       ,7       ,7     41,6 

                             4,11         1       ,7       ,7     42,3 

                             4,13         2      1,3      1,3     43,6 

                             4,13         1       ,7       ,7     44,3 

                             4,27         1       ,7       ,7     45,0 

                             4,27         1       ,7       ,7     45,6 

                             4,32         1       ,7       ,7     46,3 

                             4,37         1       ,7       ,7     47,0 

                             4,38         1       ,7       ,7     47,7 

                             4,39         3      2,0      2,0     49,7 

                             4,39         1       ,7       ,7     50,3 

                             4,41         1       ,7       ,7     51,0 

                             4,42         1       ,7       ,7     51,7 

                             4,43         1       ,7       ,7     52,3 

                             4,45         1       ,7       ,7     53,0 

                             4,46         1       ,7       ,7     53,7 

                             4,48         2      1,3      1,3     55,0 

                             4,56         1       ,7       ,7     55,7 

                             4,57         1       ,7       ,7     56,4 

                             4,58         1       ,7       ,7     57,0 

                             4,64         1       ,7       ,7     57,7 

                             4,66         1       ,7       ,7     58,4 

                             4,75         1       ,7       ,7     59,1 

                             4,78         1       ,7       ,7     59,7 

                             4,85         1       ,7       ,7     60,4 

                             4,92         1       ,7       ,7     61,1 

                             4,96         1       ,7       ,7     61,7 

                             5,01         1       ,7       ,7     62,4 
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                             5,01         1       ,7       ,7     63,1 

                             5,02         1       ,7       ,7     63,8 

                             5,08         2      1,3      1,3     65,1 

                             5,08         2      1,3      1,3     66,4 

                             5,20         1       ,7       ,7     67,1 

                             5,20         1       ,7       ,7     67,8 

                             5,24         1       ,7       ,7     68,5 

                             5,24         1       ,7       ,7     69,1 

                             5,25         1       ,7       ,7     69,8 

                             5,27         1       ,7       ,7     70,5 

                             5,29         1       ,7       ,7     71,1 

                             5,31         1       ,7       ,7     71,8 

                             5,36         1       ,7       ,7     72,5 

                             5,38         1       ,7       ,7     73,2 

                             5,39         1       ,7       ,7     73,8 

                             5,41         1       ,7       ,7     74,5 

                             5,43         2      1,3      1,3     75,8 

                             5,46         1       ,7       ,7     76,5 

                             5,47         1       ,7       ,7     77,2 

                             5,49         1       ,7       ,7     77,9 

                             5,52         1       ,7       ,7     78,5 

                             5,55         1       ,7       ,7     79,2 

                             5,57         1       ,7       ,7     79,9 

                             5,58         1       ,7       ,7     80,5 

                             5,59         2      1,3      1,3     81,9 

                             5,60         1       ,7       ,7     82,6 

                             5,61         1       ,7       ,7     83,2 

                             5,68         1       ,7       ,7     83,9 

                             5,71         1       ,7       ,7     84,6 

                             5,72         1       ,7       ,7     85,2 

                             5,73         1       ,7       ,7     85,9 

                             5,76         1       ,7       ,7     86,6 

                             5,80         1       ,7       ,7     87,2 

                             5,82         1       ,7       ,7     87,9 

                             5,87         1       ,7       ,7     88,6 

                             5,91         1       ,7       ,7     89,3 

                             5,96         1       ,7       ,7     89,9 

                             5,99         1       ,7       ,7     90,6 

                             6,01         1       ,7       ,7     91,3 

                             6,01         1       ,7       ,7     91,9 

                             6,03         2      1,3      1,3     93,3 

                             6,04         1       ,7       ,7     94,0 

                             6,08         1       ,7       ,7     94,6 

                             6,31         1       ,7       ,7     95,3 

                             6,36         1       ,7       ,7     96,0 

                             6,45         1       ,7       ,7     96,6 

                             6,59         1       ,7       ,7     97,3 

                             7,00         1       ,7       ,7     98,0 
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                             7,69         1       ,7       ,7     98,7 

                             8,05         1       ,7       ,7     99,3 

                             8,44         1       ,7       ,7    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       149    100,0    100,0 

Mean          4,325      Median        4,390      Mode          4,386 

Std dev       1,452 

Valid cases     149      Missing cases      0 
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ANNEX 40 

_____________________________________________________________ 
 
 Freqüències de la variable dependent 
 

 

                                                        Valid     Cum 

Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent 

 

                             3,56         1       ,7       ,7       ,7 

                             3,90         1       ,7       ,7      1,3 

                             4,00         1       ,7       ,7      2,0 

                             4,37         1       ,7       ,7      2,7 

                             4,46         1       ,7       ,7      3,4 

                             4,63         1       ,7       ,7      4,0 

                             4,70         1       ,7       ,7      4,7 

                             4,81         1       ,7       ,7      5,4 

                             4,85         1       ,7       ,7      6,0 

                             4,87         1       ,7       ,7      6,7 

                             4,90         1       ,7       ,7      7,4 

                             4,96         1       ,7       ,7      8,1 

                             5,00         2      1,3      1,3      9,4 

                             5,03         1       ,7       ,7     10,1 

                             5,04         1       ,7       ,7     10,7 

                             5,07         1       ,7       ,7     11,4 

                             5,08         1       ,7       ,7     12,1 

                             5,14         1       ,7       ,7     12,8 

                             5,21         1       ,7       ,7     13,4 

                             5,23         2      1,3      1,3     14,8 

                             5,30         2      1,3      1,3     16,1 

                             5,33         1       ,7       ,7     16,8 

                             5,37         1       ,7       ,7     17,4 

                             5,37         1       ,7       ,7     18,1 

                             5,39         1       ,7       ,7     18,8 

                             5,42         1       ,7       ,7     19,5 

                             5,43         1       ,7       ,7     20,1 

                             5,46         2      1,3      1,3     21,5 

                             5,47         1       ,7       ,7     22,1 

                             5,50         4      2,7      2,7     24,8 

                             5,53         2      1,3      1,3     26,2 

                             5,53         1       ,7       ,7     26,8 

                             5,57         1       ,7       ,7     27,5 

                             5,57         1       ,7       ,7     28,2 

                             5,58         1       ,7       ,7     28,9 

                             5,59         1       ,7       ,7     29,5 

                             5,61         1       ,7       ,7     30,2 
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                             5,63         2      1,3      1,3     31,5 

                             5,64         1       ,7       ,7     32,2 

                             5,65         2      1,3      1,3     33,6 

                             5,67         1       ,7       ,7     34,2 

                             5,73         1       ,7       ,7     34,9 

                             5,75         3      2,0      2,0     36,9 

                             5,76         1       ,7       ,7     37,6 

                             5,77         1       ,7       ,7     38,3 

                             5,77         2      1,3      1,3     39,6 

                             5,78         1       ,7       ,7     40,3 

                             5,80         1       ,7       ,7     40,9 

                             5,82         2      1,3      1,3     42,3 

                             5,83         1       ,7       ,7     43,0 

                             5,87         2      1,3      1,3     44,3 

                             5,90         2      1,3      1,3     45,6 

                             5,95         1       ,7       ,7     46,3 

                             5,96         1       ,7       ,7     47,0 

                             5,97         2      1,3      1,3     48,3 

                             6,00         7      4,7      4,7     53,0 

                             6,03         1       ,7       ,7     53,7 

                             6,07         1       ,7       ,7     54,4 

                             6,10         3      2,0      2,0     56,4 

                             6,13         2      1,3      1,3     57,7 

                             6,14         1       ,7       ,7     58,4 

                             6,17         1       ,7       ,7     59,1 

                             6,17         1       ,7       ,7     59,7 

                             6,20         3      2,0      2,0     61,7 

                             6,21         2      1,3      1,3     63,1 

                             6,23         2      1,3      1,3     64,4 

                             6,27         1       ,7       ,7     65,1 

                             6,33         2      1,3      1,3     66,4 

                             6,37         2      1,3      1,3     67,8 

                             6,40         2      1,3      1,3     69,1 

                             6,41         1       ,7       ,7     69,8 

                             6,43         1       ,7       ,7     70,5 

                             6,46         1       ,7       ,7     71,1 

                             6,47         1       ,7       ,7     71,8 

                             6,50         1       ,7       ,7     72,5 

                             6,53         2      1,3      1,3     73,8 

                             6,57         3      2,0      2,0     75,8 

                             6,57         1       ,7       ,7     76,5 

                             6,60         1       ,7       ,7     77,2 

                             6,63         2      1,3      1,3     78,5 

                             6,64         1       ,7       ,7     79,2 

                             6,66         1       ,7       ,7     79,9 

                             6,69         1       ,7       ,7     80,5 

                             6,70         1       ,7       ,7     81,2 

                             6,72         1       ,7       ,7     81,9 
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                             6,73         1       ,7       ,7     82,6 

                             6,76         1       ,7       ,7     83,2 

                             6,82         1       ,7       ,7     83,9 

                             6,83         3      2,0      2,0     85,9 

                             6,87         1       ,7       ,7     86,6 

                             6,90         1       ,7       ,7     87,2 

                             6,93         2      1,3      1,3     88,6 

                             6,97         1       ,7       ,7     89,3 

                             7,07         1       ,7       ,7     89,9 

                             7,13         1       ,7       ,7     90,6 

                             7,27         1       ,7       ,7     91,3 

                             7,30         1       ,7       ,7     91,9 

                             7,33         2      1,3      1,3     93,3 

                             7,37         1       ,7       ,7     94,0 

                             7,50         1       ,7       ,7     94,6 

                             7,57         1       ,7       ,7     95,3 

                             7,65         1       ,7       ,7     96,0 

                             7,67         1       ,7       ,7     96,6 

                             7,71         1       ,7       ,7     97,3 

                             7,77         1       ,7       ,7     98,0 

                             7,90         1       ,7       ,7     98,7 

                             8,07         1       ,7       ,7     99,3 

                             8,23         1       ,7       ,7    100,0 

                                     -------  -------  ------- 

                            Total       149    100,0    100,0 

 

Mean          6,037      Median        6,000      Mode          6,000 

Std dev        ,828 

 

Valid cases     149      Missing cases      0 
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ANNEX 41 

_____________________________________________________________ 
 
 Dades estadístiques de les quinze assignatures que 
constitueixen la variable dependent 
 

 

                                                                             Valid 

Variable                               Mean      Std Dev   Minimum  Maximum  N Label 

 

BIOQUÍMICA HUMANA                      4,84       1,49      1,50      9,00    111 

FONAMENTS FÍSICS DE FISIOTERÀPIA       4,86       1,70      1,00     10,00    124 

APARELL LOCOMOTOR                      4,95       1,64      1,00      9,00    131 

ESTADÍSTICA APLICADA                   5,06       2,05       ,00      9,50    133 

ANATOMIA I FISIOLOGIA                  5,09       1,12      3,00      7,50    137 

SALUT I MEDI AMBIENT/CATALÀ            5,37       1,90      1,50     10,00    146 

PSICOLOGIA                             5,58       1,61      1,00      9,00    145 

FISIOTERÀPIA COMUNITÀRIA               5,82       1,28      3,00      9,00    147 

SISTEMA NERVIÓS                        6,10       1,61      2,00      9,50    123 

ANTROPOLOGIA I FET RELIGIÓS            6,48       1,23      3,50      9,00    147 

FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA              6,61       1,40      3,00      9,50    148 

INFORMÀTICA APLICADA                   6,98       1,78      3,00     10,00    144 

SEMINARI INTERDISCIPLINAR              7,28       1,08      2,00      9,00    148 

TÈCNIQUES DE FISIOTERÀPIA I            7,51       1,30      1,00     10,00    149 

ESTADES CLÍNIQUES I                    7,92        ,77      4,00      9,50    142 
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ANNEX 42 

_____________________________________________________________ 
 
 Pascual, R. (1998, 9 de novembre). La gravedad del Discovery. La 

Vanguardia, 28. 

 
La gravedad del Discovery 
 
Desde el primer lanzamiento del transbordador espacial, nunca los medios 
de comunicación españoles han dado tanta importancia a un vuelo (sin 
accidente) como lo han hecho en esta ocasión. La razón es que, por primera 
vez, un astronauta español forma parte de la tripulación. Por ello, todos 
hemos oído y leído un sinfín de comentarios que vienen a indicar que en la 
nave no hay gravedad. Oír hablar de ausencia de campo gravitatorio o de 
situación de ingravidez, junto a la imagen de los astronautas flotando por la 
nave, ha provocado un convencimiento general de que allá arriba la 
gravedad es nula. Lo han dicho los medios y es la opinión extendida que he 
podido apreciar en una malvada encuesta personal. Salvo excepciones, ha 
habido unanimidad. No hay diferencia de opinión entre los componentes de 
las "dos culturas": no hay gravedad. 
 
Casi con seguridad todos los interrogados por mí, como muchos de los 
lectores, han seguido los estudios equivalentes a lo que deben ser los 
últimos cursos de la enseñanza general básica y, por tanto, todos 
aprendieron de memoria la ley de Newton de la gravitación universal: todo 
par de cuerpos con masa se atraen de manera inversamente proporcional al 
cuadrado de la distancia que los separa. Casi todos ellos también deben 
recordar que los cuerpos "caen" hacia la superficie de la Tierra con la 
"aceleración de la gravedad", aquellos famosos 9,8 metros por segundo cada 
segundo. 
 
Pero quizás sean menos los que recuerden que este peso de los cuerpos 
que provoca su caída no es más que una aplicación de la mencionada ley de 
Newton aplicada al caso de la Tierra: la atracción entre la Tierra y cualquier 
objeto masivo situado cerca de su superficie, es decir, a una distancia igual 
al radio de la Tierra, unos 6.400 kilómetros. Cuando el objeto está por 
encima de la superficie, la aceleración de la gravedad disminuye. Un sencillo 
cálculo nos indica que en la cumbre del Everest su valor disminuye sólo en 
un tres por mil. La razón es que los ocho kilómetros de la altura del Everest 
son casi despreciables frente a los 6.400 kilómetros del radio de la Tierra. A 
pesar de la existencia de esta fuerza atractiva hacia abajo, nadie se 
sorprende de que todas las cosas no caigan de inmediato. 
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Por ejemplo, los balones de fútbol suelen subir antes de caer. Ello se debe a 
que no parten del reposo, sino de la bota de un jugador que quizás ha costado 
millardos de pesetas y que, con un puntapié, les da una cierta velocidad de 
salida. Sólo caen verticalmente los objetos que son soltados desde el reposo. 
 
La misma ley de Newton es la responsable de que la Luna pueda girar sobre 
nuestras cabezas. La Luna tampoco nos cae encima debido a que desde su 
consolidación tiene una velocidad inicial que le hace describir una trayectoria 
circular (con más exactitud, elíptica) en torno a la Tierra. Igual como sucede 
con los planetas que giran en torno a la gran masa del Sol. Pero a la distancia 
de la Luna, la aceleración de la gravedad es menor. Si se tiene en cuenta que 
la distancia entre la Tierra y la Luna es de unos 400.000 kilómetros, la 
intensidad de la gravedad provocada por la Tierra es allí cuatro mil veces 
menor que los famosos 9,8. Esta pequeñez se debe a la gran diferencia 
relativa entre la distancia a la Luna y el radio terrestre. Un valor pequeño pero 
suficiente para poder gozar de la Luna lorquiana. Pero todo lector estará de 
acuerdo conmigo en que este valor no es nulo: a pesar de la gran distancia, la 
Tierra provoca en la Luna una gravedad distinta de cero. 
 
Mucho mayor es la gravedad en cualquiera de los satélites artificiales que el 
hombre ha puesto en órbita. Los que giran a mayores distancias, los llamados 
geosíncronos, que permanecen sobre un determinado punto de la Tierra, lo 
hacen a alturas de 36.000 kilómetros. Allí la gravedad es un 2 por ciento de la 
gravedad terrestre. Allí un lector medio diríamos que pesaría algo menos de 2 
kilogramos (me excuso por el mal uso de la palabra peso, tan incorrecta como 
habitual, y cuya precisión me haría desviar del contenido ya espeso de este 
artículo). Mucho menor es la altura a la que ha orbitado el Discovery: unos 
550 kilómetros. Allí, a una altura mucho menor que el radio de la Tierra, la 
gravedad es de un 85% de la gravedad terrestre y nuestro lector medio 
pesaría unos 59 kilogramos. Esto es más o menos lo que allí debe pesar el 
astronauta Pedro Duque. Está claro que allí hay gravedad y casi tanta como 
aquí. 
 
Pero ¿no hemos visto todas imágenes en la televisión en las que se ve "flotar" 
a los tripulantes el Discovery? No da la sensación de que pesen 60 
kilogramos. Estamos tan influidos por nuestra sensación de gravidez en la 
superficie de la Tierra que no somos capaces de imaginar lo que nos 
sucedería si no estuviéramos "pegados" a la superficie. Algo saben los que 
practican el puenting antes de sentir el tirón de la cuerda o el salto libre antes 
de abrir el paracaídas: cuando se está en caída libre se flota. Tanto el 
Discovery como sus ocupantes están "cayendo" libremente según una 
trayectoria circular (debido a que los motores de la nave le dieron una 
velocidad inicial, como a la pelota de fútbol) y, por tanto, los tripulantes no se 
"pegan al suelo" de la nave. Por eso no tienen la sensación de gravedad, pero 
"haberla, hayla". 
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No aprovecho esta ocasión para pedir que estos conceptos fundamentales 
sean comprendidos por los estudiantes de nuestras enseñanzas medias (digo 
comprendidos, porque en los programas oficiales ya están), pero sí que 
mando un mensaje de solidaridad a mis colegas de las ciencias humanas 
para que sepan que la falta de formación de los estudiantes en sus materias 
no se produce a costa de que sepan más ciencias duras. En nuestros campos 
la ignorancia es supina y, además, generalizada y consentida.  
 
RAMÓN PASCUAL, profesor de la UAB  
 
 

 


