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Curso 2022/23 
 
Módulo 2      Profesora : Beatriz Martínez Rubal 
 
 
Bloques de contidos e Temporalización : 
 
Bloque 5  “ A materia” 
 
5.1-Propiedades xerais e características da materia 
5.2-Substancias puras e mesturas, homoxéneas e heteroxéneas. Mesturas de especial 
interese : disolucións acuosas, aliaxes e coloides. 
5.3-Métodos de separación de mesturas homoxéneas e heteroxéneas. 
5.4-Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. 
5.5-Leis dos gases. Relación entre as variables P,V,T, das que dependen os gases. 
 
Bloque 6  “ A materia II” 
 
6.1-Estrutura atómica.Modelos atómicos, desde Dalton ata a idea cualitativa do 
modelo actual. Número atómico. Número másico. 
6.2-Sistema periódico e configuración electrónica: relacionar a posición dos elementos 
na   táboa coas súas propiedades. 
6.3-Masas atómicas e moleculares. Isótopos. 
6.4-Enlace químico, iónico e covalente. Xustificar as propiedades de substancias 
sinxelas de uso habitual, a partir da natureza do seu enlace químico. 
6.5-Forzas intermoleculares, relacionando a súa influencia no estado de agregación e 
propiedades de substancias de interese, fundamentalmente a auga. 
 
Bloque 7 “ Os cambios” 
 
7.1-Cambios físicos e químicos. 
7.2-Reacción química.Lei de conservación da masa.Axustes de reaccións. 
7.3-Reaccións de especial interese.Identificar ácidos e bases. Reaccións de combustión, 
síntese e neutralización en procesos biolóxicos. Solubilidade. 
7.4-A química na sociedade e no contorno medioambiental. 
7.5-A enerxía desde un punto de vista cualitativo. Tipos e transformacións. 
 
Bloque 8 “ O movemento” 
 
8.1-Notación científica. Forma de expresar os resultados. Erros nas medidas. 
8.2-Medida de magnitudes.Sistema internacional de unidades. 
8.3-Traballo no laboratorio.Medición de magnitudes físicas da vida cotiá. 
8.4-Magnitudes escalares e vectoriais.Magnitudes fundamentais e derivadas. 
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8.5-Movementos, sistema de referencia,velocidade media, velocidade instantánea e 
aceleración. 
8.6-Estudo cualitativo dos movementos, MRU, MRUA, caída libre. Estudo cuantitativo 
do MRU. 
 
Temporalización : 
 
Bloque 5 ._ Semanas do 19 de Setembro até o 10 de Outubro 
 
Bloque 6._ Semanas do 17 de Outubro até o 14 de Novembro. 
 
A semana do 14 de Novembro faremos o primeiro exame da materia correspondente 
á parte dos bloques 5 e 6. ( luns ou Xoves, según a quenda de cada quen). 
 
Bloque 7._ Semanas do 14 de Novembro até o 12 de decembro. 
 
Bloque 8._ Semanas do 19 de decembro até o 23 de xaneiro. 
 
Metodoloxía 
 
Importante : 
 
Dado que a ensinanza é SemiPresencial, é imprescindible a asistencia ás titorías 
semanais. No caso de ter calquer problema para a asistencia regular, será de obriga 
falar coa profesora para organizar o estudo. 
 
É importante entender que a temporalización é aproximada aínda que intentaremos 
axustarnos, para o que é fundamental o voso traballo persoal que vos permita seguir 
as explicacións na aula. 
 
Utilizaremos para o seu estudo o material correspondente á materia, que tedes a vosa 
disposición na páxina da Consellería:   http://www.edu.xunta.gal/portal/node/23204  e 
na páxina web do centro 
http://www.edu.xunta.gal/centros/epaeduardopondal/node/71. 
 
 
No que respecta ao material extra de traballo e exercicios para práctica, serán 
colgados no curso “Ámbito Científico CCNN Módulo 2 Semipresencial” da aula virtual 
do centro : http://www.edu.xunta.gal/centros/epaeduardopondal/aulavirtual2/     
Para acceder a dito curso será requisito imprecindible falar coa profesora, xa que é ela 
quen vos dará a clave necesaria para a vosa automatriculación. 
 
 
Mínimos esixibles 
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Podedes consultar estes mínimos esixibles na materia e todo o resto da información 
relacionada con ela, na correspondente Programación do Ámbito Científico-
Tecnolóxico que tedes a vosa disposición na páxina web do instituto. 
 
 


