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1. Estándares de aprendizaxe 
 

                                                                         Unidade 8. Introdución á electroquímica 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO COMPETENCIA 
CLAVE 

B3.22. 
Equilibrio 
redox. 

B3.23. 
Concepto 
de 
oxidación-
redución. 
Oxidantes e 
redutores. 
Número de 
oxidación. 

B3.17. Determinar 
o número de 
oxidación dun 
elemento 
químico 
identificando se 
se oxida ou 
reduce nunha 
reacción química. 

QUB3.17.1. Define 
oxidación e 
redución en 
relación coa 
variación do 
número de 
oxidación dun 
átomo en 
substancias 
oxidantes e 
redutoras. 

Sabe definir oxidación e 
redución segundo a 
variación do número de 
oxidación dun átomo en 
sustancias oxidantes e 
redutoras. 

CMCCT 

B3.24. Axuste 
redox polo 
método do 
ión-
electrón. 
Estequiome
tría das 
reaccións 
redox. 

B3.18. Axustar 
reaccións de 
oxidación-
redución 
utilizando o 
método do ión-
electrón e facer 
os cálculos 
estequiométricos 
correspondentes. 

QUB3.18.1. 
Identifica 
reaccións de 
oxidación-
redución 
empregando o 
método do ión-
electrón para 
axustalas. 

Pode identificar reaccións 
redox e sabe empregar o 
método do ión–electrón 
para axustalas. 

CMCCT 

B3.25. 
Potencial de 
redución 
estándar. 

B3.19. Comprender 
o significado de 
potencial 
estándar de 
redución dun par 
redox, utilizándoo 
para predicir a 
espontaneidade 
dun proceso 
entre dous pares 
redox. 

QUB3.19.1. 
Relaciona a 
espontaneidade 
dun proceso 
redox coa 
variación de 
enerxía de Gibbs, 
considerando o 
valor da forza 
electromotriz 
obtida. 

É capaz de relacionar a 
espontaneidade dun 
proceso redox coa variación 
de enerxía libre de Gibbs, 
considerando o valor da 
forza electromotriz obtida. 

CMCCT 



4 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 
13 

CENTRO:IES EDUARDO PONDAL 
CURSO:2º BACHARELATO 

MATERIA:QUÍMICA 
 

QUB3.19.2. Deseña 
unha pila 
coñecendo os 
potenciais 
estándar de 
redución, 
utilizándoos para 
calcular o 
potencial xerado 
formulando as 
semirreacións 
redox 
correspondentes, 
e constrúe unha 
pila Daniell. 

Pode deseñar unha pila, 
coñecendo os potenciais de 
redución estándar, e sabe 
empregalos para calcular o 
potencial xerado, 
formulando as 
semirreaccións redox 
correspondentes. 

CMCCT 

É capaz de construir 
experimentalmente unha 
pila Daniell. 

CMCCT 

QUB3.19.3. Analiza 
un proceso de 
oxidación-
redución coa 
xeración de 
corrente eléctrica 
representando 
unha célula 
galvánica. 

Sabe analizar un proceso 
redox con xeración de 
corrente eléctrica, 
representando unha célula 
galvánica. 

CMCCT 

B3.26. 
Volumetrías 
redox. 

B3.20. Realizar 
cálculos 
estequiométricos 
necesarios para 
aplicar ás 
volumetrías 
redox. 

QUB3.20.1. 
Describe o 
procedemento 
para realizar unha 
volumetría redox, 
realizando os 
cálculos 
estequiométricos 
correspondentes. 

Pode describir o 
procedemento para realizar 
unha volumetría redox, 
realizando os 
correspondentes cálculos 
estequiométricos. 

CMCCT 

B3.27. Leis de 
Faraday da 
electrólise. 

B3.21. Determinar 
a cantidade de 
substancia 
depositada nos 
eléctrodos dunha 
cuba electrolítica 
empregando as 
leis de Faraday. 

QUB3.21.1. Aplica 
as leis de Faraday 
a un proceso 
electrolítico 
determinando a 
cantidade de 
materia 
depositada nun 

É quen de aplicar as leis de 
Faraday a un proceso 
electrolítico traballado na 
aula, determinando a 
cantidade de materia 
depositada nun electrodo 
ou o tempo que tarda en 
facelo. 

CMCCT 
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eléctrodo ou o 
tempo que tarda 
en facelo, e 
compróbao 
experimentalmen
te nalgún proceso 
dado. 

É quen de comprobar 
experimentalmente un 
proceso electrolítico. 

CMCCT 

B3.28. 
Aplicacións 
e 
repercusión
s das 
reaccións 
de 
oxidación 
redución: 
baterías 
eléctricas, 
pilas de 
combustible 
e 
prevención 
da 
corrosión 
de metais. 

B3.22. Coñecer 
algunhas das 
aplicacións da 
electrólises como 
a prevención da 
corrosión, a 
fabricación de 
pilas de distintos 
tipos (galvánicas, 
alcalinas e de 
combustible) e a 
obtención de 
elementos puros. 

QUB3.22.1. 
Representa os 
procesos que 
teñen lugar 
nunha pila de 
combustible, 
escribindo as 
semirreaccións 
redox e indicando 
as vantaxes e os 
inconvenientes 
do uso destas 
pilas fronte ás 
convencionais. 

Sabe representar os procesos 
que teñen lugar nunha pila 
de combustible, escribindo 
as semirreaccións redox e 
indicando as vantaxes e 
inconvenientes do uso 
destas pilas frontes ás 
convencionais. 

CMCCT 
CSC 

QUB3.22.2. 
Xustifica as 
vantaxes da 
anodización e a 
galvanoplastia na 
protección de 
obxectos 
metálicos. 

É capaz de xustificar as 
vantaxes da anodización e a 
galvanoplastia na 
protección de obxectos 
metálicos. 

CMCCT 

Unidade 9. Síntese orgánica e novos materiais 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO COMPETENCI
A CLAVE 

B4.1. Estudo 
de funcións 
orgánicas. 

B4.1. Recoñecer os 
compostos 
orgánicos, 
segundo a función 
que os caracteriza. 

QUB4.1.1. 
Relaciona a 
forma de 
hibridación do 
átomo de 
carbono co tipo 
de enlace en 
diferentes 
compostos 

Sabe relacionar a forma de 
hibridación do átomo de 
carbono co tipo de enlace en 
diferentes compostos e sabe 
representar gráficamente 
moléculas orgánicas 
sinxelas. 

CMCCT 
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representando 
graficamente 
moléculas 
orgánicas 
sinxelas. 

B4.2. 
Nomenclat
ura e 
formulación 
orgánica 
segundo as 
normas da 
IUPAC. 

B4.3. 
Funcións 
orgánicas 
de interese: 
osixenadas 
e 
nitroxenada
s, derivados 
haloxenado
s, tiois e 
perácidos. 
Compostos 
orgánicos 
polifuncion
ais. 

B4.2. Formular 
compostos 
orgánicos sinxelos 
con varias 
funcións. 

QUB4.2.1. 
Diferencia, 
nomea e formula 
hidrocarburos e 
compostos 
orgánicos que 
posúen varios 
grupos 
funcionais. 

Pode diferenciar, nomear e 
formular hidrocarburos e 
compostos orgánicos que 
posúen varios grupos 
funcionais. 

CMCCT 

B4.4. Tipos 
de 
isomería. 

B4.3. Representar 
isómeros a partir 
dunha fórmula 
molecular dada. 

QUB4.3.1. 
Distingue os 
tipos de isomería 
representando, 
formulando e 
nomeando os 
posibles 
isómeros, dada 
unha fórmula 
molecular. 

É capaz de distinguir os 
distintos tipos de isomería, 
representando, formulando 
e nomeando os posibles 
isómeros dunha fórmula 
molecular determinada. 

CMCCT 

B4.5. Tipos 
de 
reaccións 
orgánicas. 

B4.4. Identificar os 
principais tipos de 
reaccións 
orgánicas: 
substitución, 

QUB4.4.1. 
Identifica e 
explica os 
principais tipos 
de reaccións 

Sabe identificar e explicar os 
principais tipos de reaccións 
orgánicas (substitución, 
adición, eliminación, 
condensación e redox), 

CMCCT 
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adición, 
eliminación, 
condensación e 
redox. 

orgánicas 
(substitución, 
adición, 
eliminación, 
condensación e 
redox), 
predicindo os 
produtos, se é 
necesario. 

predicindo os produtos. 

B4.5. Tipos 
de 
reaccións 
orgánicas. 

B4.5. Escribir e 
axustar reaccións 
de obtención ou 
transformación de 
compostos 
orgánicos en 
función do grupo 
funcional 
presente. 

QUB4.5.1. 
Desenvolve a 
secuencia de 
reaccións 
necesarias para 
obter un 
composto 
orgánico 
determinado a 
partir de outro 
con distinto 
grupo funcional, 
aplicando a regra 
de Markovnikov 
ou de Saytzeff 
para a formación 
de distintos 
isómeros. 

É capaz de desenvolver a 
secuencia de reaccións 
necesarias para obter un 
composto orgánico 
determinado a partir de 
outro con grupo funcional 
distinto, aplicando a regra 
de Markovnikov ou de 
Saytzeff para a formación de 
distintos isómeros. 

CMCCT 

B4.6. 
Importancia 
da química 
do carbono 
no 
desenvolve
mento da 
sociedade 
do 
benestar. 

B4.7. 
Principais 
compostos 
orgánicos 
de interese 
biolóxico e 
industrial: 

B4.6. Valorar a 
importancia da 
química orgánica 
vinculada a outras 
áreas de 
coñecemento e ao 
interese social. 

QUB4.6.1. 
Relaciona os 
grupos 
funcionais e as 
estruturas 
principais con 
compostos 
sinxelos de 
interese 
biolóxico. 

Sabe relacionar os grupos 
funcionais e as estruturas 
principais con compostos 
sinxelos de interese 
biolóxico. 

CMCCT 
CSC 
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materiais 
polímeros e 
medicamen
tos. 

B4.8. 
Macromolé
culas. 

B4.7. Determinar as 
características 
máis importantes 
das 
macromoléculas. 

QUB4.7.1. 
Recoñece 
macromoléculas 
de orixe natural 
e sintética. 

Sabe recoñecer 
macromoléculas de orixe 
natural e sintética. 

CMCCT 

B4.9. 
Polímeros. 

B4.8. Representar a 
fórmula dun 
polímero a partir 
dos seus 
monómeros, e 
viceversa. 

QUB4.8.1. A partir 
dun monómero, 
deseña o 
polímero 
correspondente 
e explica o 
proceso que tivo 
lugar. 

É capaz de deseñar un 
polímero, a partir dun 
monómero dado, explicando 
o proceso que tivo lugar. 

CMCCT 

B4.10. 
Reaccións 
de 
polimerizaci
ón. 

B4.11. 
Polímeros 
de orixe 
natural e 
sintética: 
propiedade
s. 

B4.9. Describir os 
mecanismos máis 
sinxelos de 
polimerización e 
as propiedades 
dalgúns dos 
principais 
polímeros de 
interese industrial. 

QUB4.9.1. Utiliza 
as reaccións de 
polimerización 
para a obtención 
de compostos de 
interese 
industrial como 
polietileno, PVC, 
poliestireno, 
caucho, 
poliamidas e 
poliésteres, 
poliuretanos e 
baquelita. 

Sabe utilizar as reaccións de 
polimerización para a 
obtención de compostos de 
interese industrial como 
polietileno, PVC, 
poliestireno, caucho, 
poliamidas e poliésteres, 
poliuretanos e baquelita. 

CMCCT 

B4.7. 
Principais 
compostos 
orgánicos 
de interese 
biolóxico e 
industrial: 
materiais 
polímeros e 
medicamen
tos. 

B4.10. Coñecer as 
propiedades e a 
obtención dalgúns 
compostos de 
interese en 
biomedicina e, en 
xeral, nas ramas 
da industria. 

QUB4.10.1. 
Identifica 
substancias e 
derivados 
orgánicos que se 
utilizan como 
principios activos 
de 
medicamentos, 
cosméticos e 
biomateriais, e 
valora a 

Sabe identificar algunhas das 
sustancias e derivados 
orgánicos que se empregan 
como principios activos de 
medicamentos, cosméticos, 
biomateriais… e valora a 
repercusión na calidade de 
vida. 

CMCCT 
CSC 
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repercusión na 
calidade de vida. 

B4.12. 
Fabricación 
de 
materiais 
plásticos e 
as súas 
transformac
ións: 
impacto 
ambiental. 

B4.11. Distinguir as 
principais 
aplicacións dos 
materiais 
polímeros, 
segundo a súa 
utilización en 
distintos ámbitos. 

QUB4.11.1. 
Describe as 
principais 
aplicacións dos 
materiais 
polímeros de 
alto interese 
tecnolóxico e 
biolóxico 
(adhesivos e 
revestimentos, 
resinas, tecidos, 
pinturas, 
próteses, lentes, 
etc.), en relación 
coas vantaxes e 
as desvantaxes 
do seu uso 
segundo as 
propiedades que 
o caracterizan. 

Sabe describir as principais 
aplicacións dos materiais 
polímeros de alto interese 
tecnolóxico e biolóxico 
(adhesivos e revestimentos, 
resinas, tecidos, pinturas, 
próteses, lentes, etc.), en 
relación coas vantaxes e as 
desvantaxes do seu uso 
segundo as propiedades que 
o caracterizan. 

CMCCT 
CSC 

B4.6. 
Importancia 
da química 
do carbono 
no 
desenvolve
mento da 
sociedade 
do 
benestar. 

B4.12. Valorar a 
utilización das 
substancias 
orgánicas no 
desenvolvemento 
da sociedade 
actual e os 
problemas 
ambientais que se 
poden derivar. 

QUB4.12.1. 
Recoñece as 
utilidades que os 
compostos 
orgánicos teñen 
en sectores 
como a 
alimentación, a 
agricultura, a 
biomedicina, a 
enxeñaría de 
materiais e a 
enerxía, fronte 
ás posibles 
desvantaxes que 
leva consigo o 
seu 
desenvolvement
o. 

Sabe recoñecer as utilidades 
que os compostos orgánicos 
teñen en sectores como a 
alimentación, a agricultura, a 
biomedicina, a enxeñaría de 
materiais e a enerxía, fronte 
ás posibles desvantaxes que 
leva consigo o seu 
desenvolvemento 

CCEC 
CMCCT 
CSC 
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 2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Teremos en conta os resultados acadados no 1º e 2ºtrimestre e 
diferenciaremos os seguintes casos 

a) O alumnado ten superadas os dous primeiros trimestres: 
 Daránselle boletíns de repaso do primeiro e segundo trimestre e de 

ampliación do terceiro trimestre para mellorar a súa cualificación. 
b) O alumnado non ten superados un ou os dous primeiros: 

 Daránselle boletíns para poder superar ditos trimestres. 
Tamén se lle dará a posibilidade de realizar boletíns e probas do material 
de ampliación para subir a nota se o desexan.. 

Instrumentos:  
Levaranse a cabo mediante unha lista de cotexo a comprobación da 
realización ou non dos traballos propostos. 
Contemplase a posibilidade en xuño de levar a cabo unha proba 
telemática de recuperación para os que non superen a materia ou queiran 
subir nota.  

Cualificación final 

A cualificación final do curso obterase atendendo as seguintes opcións: 
 Media aritmética das cualificacións da primeira e segunda 

avaliación.  
 Media ponderada: 

1º Avaliación 40%, 2º Avaliación 40% e 3º trimestre 20% 
Para o alumnado con trimestres suspensos, a nota destes para aplicar as 
medias anteriores será a obtida mediante os traballos de recuperación 

Proba 
extraordinaria de 

xuño 

De non superar a materia os alumnos terán dereito a unha proba 
telemática no mes de xuño nunha modalidade de exame similar aos 
realizados no curso a través da aula virtual. 
Os criterios e estándares desta proba serán os referidos ás dúas primeiras 
avaliacións cun peso establecido no apartado anterior e considerarase 
aprobado unha nota final superior ou igual a 5. 
Esta proba poderá servir para subir nota da primeira e segunda avaliación 
en aqueles alumnos con todo aprobado e considerarase sempre a mellor 
das cualificacións.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

De non superar a materia os alumnos terán dereito a unha convocatoria 
extraordinaria no mes de Setembro nunha modalidade de exame similar 
aos realizados no curso. 
Os criterios e estándares desta proba serán os referidos ás dúas primeiras 
avaliacións. 
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3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades    Están recollidas na aula virtual no curso correspondente 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Para o primeiro e segundo trimestre os recollidos na programación. 
No terceiro trimestre non tivemos alumnos sen conectividade aínda que non 
todos empregaron os medios dos que dispoñían para manter o contacto coa 
profesora. 
Para manter a comunicación empregáronse os seguintes métodos: 
Videoconferencias por webex 
Aula virtual 
Correo electrónico 

Materiais e recursos 

Aula virtual 
Cisco Webex 
Outros: páxinas web, libros dixitais... 
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4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 Aula virtual do centro. 
Titorias  

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 
Aula virtual do centro. Curso de 2º Bacharelato. Química 


