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GUÍA BREVE SOBRE QUÍMICA  DE 2º DE BACHARELATO 
 

a) MATERIAIS E RECURSOS 
 
Os materiais para estas ensinanzas son específicos para a ensinanza a distancia 
constan:  
1.- Libro de texto: Química 2º Bacharelato   (Miquel Sauret Hernández)  
    Editorial: Bruño ISBN 9788469611630 
Éste é o libro respecto ó cal danse as unidades dos correspondentes bloques na 

seguinte táboa e no que eu me apoiarei nas aulas. 
Non é obrigatorio ter este libro en concreto, aquelas persoas que teñan adquirido 

anteriormente algún texto de outra editorial poderán usalo. Só terán que asignar as 

unidades correspondentes do seu libro de texto para os bloques de cada avaliación.  
Estou ao voso dispor para organizar estas unidades ou para calquera outro 

problema que vos poda xurdir durante o curso. 
 
2.- Aula virtual do EPAPU EDUARDO PONDAL. Onde aparecerán todos os materiais 
de apoio utilizados nas titorías presenciais, así como unha recopilación de exercicios 
por temas para poder practicar. 
Para o acceso ao curso correspondente, na aula virtual, teredes que falar coa profesora, 

xa que será ela, quen vos dará as indicacións para matricularos, unha vez rexistrados 
na aula virtual do centro. Podedes facelo nunha clase ou nunha titoría de orientación.  

https://www.edu.xunta.gal/centros/epaeduardopondal/aulavirtual/ 

 
As titorías de orientación no presente curso realizaránse no seguinte horario: Mércores 
de 19:00 a 19:45h ; Xoves de 10:45 a 11:30h e Venres de 11:30h a 12:15h. 
 
Os medios que temos para realizalas son catro, mediante unha chamada telefónica ao 
centro que me farán chegar ao momento ou unha mensaxe pola aula virtual que 
intentarei contestar na propia hora de titoría, pero tede en conta que alumnos sodes 
moitos e se estou contestando a un non podo contestar aos demáis, todo leva un tempo, 
logo, temos que ter un pouco de paciencia. 
 
Outra posibilidade é presencial no laboratorio do centro, convén que me pidades cita na 
titoría presencial para non estar todos á espera. 
  

    A cuarta opción penso que é a máis recomendable cando a dúbida é da materia, non é 
ningún problema persoal, consiste en comentala no foro de dúbidas do 
correspondente curso da aula virtual, xa que esto permite que calquera compañeiro 
poda axudarvos se eu tardo en facelo, e fai que compartades uns cos outros, o que 
dará lugar a unha aprendizaxe máis colaborativa, o que nos 45 minutos de clase á 
semana é difícil conseguir. Tede en conta que ademais o foro de dúbidas permite subir 
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un arquivo, foto ou pdf, o que da a posibilidade de subir a foto da folla na que estades 
a traballar e onde consta a vosa dúbida nun determinado exercicio. 

 
b) UNIDADES DIDÁCTICAS E TEMPORALIZACIÓN POR 

AVALIACIÓNS 
 

 
Avaliacións 
 

Bloques de contidos 
Decreto 86/2015, 
do 25 de xuño 

Temas de referencia no libro de texto 

 
Primeira avaliación 

 
Bloque 1.  
Bloque 3 (1ª Parte).  
 
 

Repaso inicial de disolucións, gases, 
reaccións e os exercicios traballados no 
curso pasado. 
-Unidade 1 . Principios da Química. 
- Unidade 2. Sistema periódico  dos  
elementos 
- Unidade 3. Enlace Químico e propiedades 
das sustancias. 
-Unidade 4.. Enerxía das reaccions 
Químicas. Espontaneidade 
 
 

 
 
Segunda 
avaliación 
 
 

Bloque 3 (2ª Parte) 

 
- Unidade 5. Equilibrio Químico e cinética 
Química 
- Unidade 6.  Ácidos e bases. Reaccións de 
transferencia de protóns. 
- Unidade 7. Reaccións Redox ou de 
intercambio de electróns. 
 

 
 
Terceira avaliación 
 
 

 
Bloque 3 (2ª Parte) 
Bloque 4.  
 
 

- Unidade 8.  Fundamentos da química do 
carbono. 
- Unidade 9.  Propiedades e importancia 
dos compostos do carbono 
- Unidade 10. Química e industria 
 

 

c) CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CONTIDOS MÍNIMOS 
 



EPAPU “Eduardo Pondal”  Departamento. de Física e Química 

BLOQUE  1 A actividade Científica 
 
O alumno debe coñecer o material e instrumentos básicos dun laboratorio de 
química así como o empregado nas actividades de laboratorio que se indican nestas 
orientacións. Para a realización das diversas experiencias químicas empregarán as 
normas de seguridade axeitadas.  
 
BLOQUE  2  Orixe e evolución dos compoñentes do Universo. 

 

Traballaremos para conseguir acadar as seguintes destrezas:  
• Explicar as limitacións dos distintos modelos atómicos en relación cos feitos 

experimentais que levan asociados.  
• Diferenciar o significado dos números cuánticos segundo Bohr e a teoría 

mecanocuántica que define o modelo atómico actual, en relación co concepto 
de órbita e orbital.  

• Coñecer as partículas subatómicas explicando as características e a clasificación 
das mesmas.  

• Determinar a configuración electrónica dun átomo, coñecida a súa posición na 
táboa periódica e os números cuánticos posibles do electrón diferenciador.  

• Xustificar a reactividade dun elemento partindo da estrutura electrónica ou da 
súa posición na táboa periódica.  

• Argumentar a variación do raio atómico, potencial de ionización, afinidade 
electrónica e electronegatividade en grupos e períodos, comparando as 
devanditas propiedades para elementos diferentes.  

• Xustificar a estabilidade das moléculas ou dos cristais formados empregando a 
regra do octeto ou baseándose nas interaccións dos electróns da capa de 
valencia para a formación dos enlaces.  

• Aplicar o ciclo de Born-Haber para o cálculo da enerxía reticular de cristais 
iónicos.  

• Comparar a fortaleza do enlace en distintos compostos iónicos aplicando a 
fórmula de Born- Landé para considerar os factores dos que depende a enerxía 
reticular.  

• Determinar a polaridade dunha molécula utilizando o modelo ou a teoría máis 
axeitados para explicar a súa xeometría.  

• Representar a xeometría molecular de distintas substancias covalentes 
aplicando a TEV e a TRPECV.  

• Dárlles sentido aos parámetros moleculares en compostos covalentes 
utilizando a teoría de hibridación para compostos inorgánicos e orgánicos.  



EPAPU “Eduardo Pondal”  Departamento. de Física e Química 

• Explicar a condutividade eléctrica e térmica mediante o modelo do gas 
electrónico.  

• Xustificar a influencia das forzas intermoleculares para explicar como varían as 
propiedades específicas de diversas substancias en función das devanditas 
interaccións.  

• Comparar a enerxía dos enlaces intramoleculares en relación coa enerxía 
correspondente ás forzas intermoleculares, xustificando o comportamento 
fisicoquímico das moléculas.  

 
Formularanse CUESTIÓNS, que deberán ser razoadas/ xustificadas, relacionadas con:  
 

• Partículas subatómicas fundamentais: protóns, electróns e neutróns.  
• Ordenación dos elementos con interpretación das semellanzas entre eles e a 

variación periódica dalgunhas das súas propiedades: radio atómico, 
electronegatividade, enerxía de ionización e afinidade electrónica.  

• Números cuánticos e o seu significado, así como das configuracións 
electrónicas.  

• Estructuras de Lewis.  
• Tipo de enlace e enerxía de rede dos compostos iónicos.  
• Análise dende o punto de vista cualitativo da influencia dos valores da carga, do 

radio dos ións e da constante de Madelung no valor da enerxía de rede.  
• Explicar a xeometría molecular e a polaridade das moléculas, mediante á teoría 

de repulsión de pares electrónicos da capa de valencia (TRPEV), teoría de 
enlace de valencia (TEV) e a hibridación de orbitais.  

• Para ilustrar as hibridacións (sp3, sp2, sp) propoñeranse moléculas orgánicas e 
as formadas por elementos do período 2.  

• Tipos de enlace (iónico, covalente, metálico) e propiedades das substancias 
segundo o seu tipo de enlace; forzas intermoleculares.  

 
BLOQUE  3  Reaccións Químicas 
 
Traballaremos para conseguir acadar as seguintes destrezas:  

• Obter ecuacións cinéticas reflectindo as unidades das magnitudes que 
interveñen.  

• Predicir a influencia dos factores que modifican a velocidade dunha reacción.  
• Explicar o funcionamento dos catalizadores.  
• Interpretar o valor do cociente de reacción comparándoo coa constante de 

equilibrio, prevendo a evolución dunha reacción para alcanzar o equilibrio.  
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• Achar o valor das constantes de equilibrio ,Kc e Kp,para un equilibrio en 
diferentes situacións de presión, volume ou concentración.  

• Calcular as concentracións ou presións parciais das substancias presentes nun 
equilibrio químico empregando a lei de acción de masas, e deduce como 
evoluciona o equilibrio ao variar a cantidade de produto ou reactivo.  

• Utilizar o grao de disociación aplicándoo ao cálculo de concentracións e 
constantes de equilibrio Kc e Kp.  

• Relacionar a solubilidade e o produto de solubilidade aplicando a lei de 
Guldberg e Waage en equilibrios heteroxéneos sólido-líquido, e aplícao como 
método de separación e identificación de mesturas de sales disolvidos.  

• Aplicar o principio de LeChatelier para predicir aevolución dun sistema en 
equilibrio ao modificar a temperatura,a presión,o volume ou a concentración 
que o definen, utilizando como exemplo a obtención industrial do amoníaco.  

• Analizar os factores cinéticos e termodinámicos que inflúen nas velocidades de 
reacción e na evolución dos equilibrios para optimizar a obtención de 
compostos de interese industrial, como por exemplo o amoníaco.  

• Calcular a solubilidade dun sal interpretando  como se modifica ao engadir un 
ión común.  

• Xustificar o comportamento ácido ou básico dun composto aplicando a  teoría 
de Brönsted-Lowry dos pares de ácido-base conxugados.  

• Identificar o carácter ácido,básico ou neutro,e a fortaleza ácido-base de 
distintas disolucións segundo o tipo de composto disolvido nelas,e determina o 
valor do pH destas.  

• Describir o procedemento para realizar una volumetría ácido-base dunha 
disolución de concentración descoñecida, realizando os cálculos necesarios.  

• Predecir o comportamento ácido-base dun sal disolvido en  auga aplicando o 
concepto de hidrólise,e escribir os procesos intermedios e os equilibrios que 
teñen lugar.  

• Determinar a concentración dun ácido ou unha base valorándoa con outra de 
concentración coñecida, establecendo o punto de equivalencia da 
neutralización mediante o emprego de indicadores ácido-base  

• Recoñecer a acción dalgúns productos de uso cotián como consecuencia do seu 
comportamento químico ácido-base.  

• Definir oxidación e redución en relación coa variación do número de oxidación 
dun átomo en substancias oxidantes e redutoras.  

• Identificar reaccións de oxidación-redución empregando o método do ión-
electrón para axustalas.  

• Relacionar a espontaneidade dun proceso redox coa variación de enerxía de 
Gibbs, considerando o valor da forza electromotriz obtida.  
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• Deseñar unha pila coñecendo os potenciais estándar de redución, utilizándoos 
para calcular o potencial xerado formulando as semirreaccións redox 
correspondentes.  

• Analizar un proceso de oxidación-redución coa xeración de corrente eléctrica 
representando una célula galvánica.  

• Describir o procedemento para realizar unha volumetría redox, realizando os 
cálculos estequiométricosc orrespondentes.  

• Aplicar as leis de Faraday a un proceso electrolítico determinando a cantidade 
de materia depositada nun eléctrodo ou o tempo que tarda en facelo . 

Formularanse CUESTIÓNS, que deberán ser razoadas/ xustificadas, relacionadas cos 
distintos apartados do bloque.  
Como aclaración, no apartado de cinética serán cuestións relativas a: aspectos 
cinéticos das reaccións químicas, concepto de velocidade de reacción, ecuacións de 
velocidad, orde de reacción, mecanismo de reacción, molecularidade, teoría das 
reaccións químicas e factores dos que depende a velocidade dunha reacción, acción 
dos catalizadores (non se incluirán cálculos de orde de reacción).  

Formularanse PROBLEMAS relacionados con: 
 
• Composición do equilibrio e a súas constantes de equilibrio.  
• Solubilidade, produto de solubilidade, efecto do ión común, condicións de 
precipitación. • Ácidos ou bases fortes e débiles. 
• Cálculos do pH. 
• Constantes de acidez ou basicidade.  
• Neutralizacion ácido-base fortes. 
• Axustes de reacción redox e a súa estequiometría. • Volumetrías redox. 
• Electrólise.  
 
As ACTIVIDADES DE LABORATORIO estarán relacionadas con:  
• Formación de precipitados de sales pouco solubles e separación dos mesmos por 

filtración.  
• Disolución de precipitados por modificación do pH.  
• Valoración dun ácido forte cunha base forte.  
• Medida de pH de disolucións acuosas de diversos ácidos, bases e sales.  
• Construcción e utilización dunha célula galvánica.  
• Construcción e utilización dunha célula electrolítica.  
• Volumetría redox (proponse ao cálculo da concentración dunha disolución de sulfato 

de ferro(II) empregando unha disolución de permanganato de potasio).  
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BLOQUE 4. Síntese orgánica e novos materiais  

 

Traballaremos para conseguir acadar as seguintes destrezas:  
 
• Relaciona a forma de hibridación do átomo de carbono co tipo de enlace en 
diferentes compostos representando graficamente moléculas orgánicas sinxelas. 
• Diferencia,nomea e formula hidrocarburos e compostos orgánicos que posúen varios 
grupos funcionáis. 
• Distingue os tipos de isomería representando, formulando e nomeando os posibles 
isómeros, dada unha fórmula molecular. 
• Identifica e explica os principais tipos de reaccións orgánicas (substitución, adición, 
eliminación, condensación e redox), predicindo os produtos, se é necesario. 
• A partir dun monómero, deseña o polímero correspondente e explica o proceso que 
tivo lugar. 
• Utiliza as reaccións de polimerización para a obtención de compostos de interese 
industrial como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas e poliésteres, 
poliuretanos e baquelita. 
 
Formularanse CUESTIÓNS que deberán ser razoadas/ xustificadas, relacionadas con :  
 
• Carbono como unidade estructural básica: tipos de enlace do carbono e xeometría. 
• Nomenclatura (IUPAC) de compostos de carbono: hidrocarburos alifáticos (enlaces 
sinxelos, dobres ou triplos) e aromáticos (benceno). Formularanse compostos que  
teñan como máximo de dous grupos funcionáis diferentes (alcoholes, fenoles, 
aldehidos, cetonas, ácidos, ésteres, éteres, derivados haloxenados, aminas, amidas, 
nitrilos).  
• Isomería plana: cadea; posición e de función. 
• Estereoisomería: isomería óptica e a isomería xeométrica ou cis-trans. 
• Identificación dos principais tipos de reaccións orgánicas (sustitución, adición a  
insaturaciones, eliminación, condensación, redox e polimerización). 
• Identificación dos principais polímeros, dos mónomeros de partida e o seu interese 
na vida cotiá: caucho, polietieleno, policloruro de vinilo e poliestireno.  
 
CONTIDOS MÍNIMOS :  
 
Neste curso os contidos mínimos coinciden cos contidos expostos anteriormente, xa 
que é o que a CIUG esixe para a presentación ás ABAU 
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A Profesora da Materia:  

 
Beatriz Martínez Rubal 

 
 


