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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Realizar interpretacións, predicións e representación de fenómenos quími-
cos a partr dos datos dunha investiación cientfca, e obter conclusións.

Aplica habilidades necesarias para a investiación cientfca traballando tanto individualmente 
como en irupo, formulando preiuntas, identfcando problemas, recollendo datos mediante a 
observación ou a experimentación, analizando e comunicando os resultados, e desenvolvendo 
explicacións mediante a realización dun informe fnal.

B1.2. Aplicar a prevención de riscos no laboratorio de química e coñecer a importancia dos 
fenómenos químicos e as súas aplicacións aos individuos e á sociedade.

.Utliza o material e os instrumentos de laboratorio empreiando as normas de seiuridade ade-
cuadas para a realización de experiencias químicas. 

▪ B1.4. Deseñar, elaborar, comunicar e defender informes de carácter cientfco, realizando 
unha investiación baseada na práctca experimental.

 Analiza a información obtida principalmente a través de internet, identificando as principais características
ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información científica.

 Selecciona, comprende e interpreta información relevante nunha fonte de información de divulgación cien-
tífic,a e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade.

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

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

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

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

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

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

▪ . 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.

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

▪ B3.20. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar ás volumetrías redox. ▪ . Describe o procedemento para realizar unha volumetría redox, realizando os cálculos estequiométricos
correspondentes.
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▪ B3.21. Determinar a cantidade de substancia depositada nos eléctrodos dunha cuba electrolítica empre-
gando as leis de Faraday.

▪ . Aplica as leis de Faraday a un proceso electrolítico determinando a cantidade de materia depositada nun
eléctrodo ou o tempo que tarda en facelo, e compróbao experimentalmente nalgún proceso dado.

▪ 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.

▪  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.

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

▪ B4.1. Recoñecer os compostos orgánicos, segundo a función que os caracteriza. ▪  Relaciona a forma de hibridación do átomo de carbono co tipo de enlace en diferentes compostos repre-
sentando graficamente moléculas orgánicas sinxelas.

▪ B4.2. Formular compostos orgánicos sinxelos con varias funcións. ▪ Diferencia, nomea e formula hidrocarburos e compostos orgánicos que posúen varios grupos funcionais.

▪ B4.3. Representar isómeros a partir dunha fórmula molecular dada. ▪  Distingue os tipos de isomería representando, formulando e nomeando os posibles isómeros, dada unha
fórmula molecular.

▪ B4.4. Identificar os principais tipos de reaccións orgánicas: substitución, adición, eliminación, condensa-
ción e redox.

▪  Identifica e explica os principais tipos de reaccións orgánicas (substitución, adición, eliminación, conden-
sación e redox), predicindo os produtos, se é necesario.

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

▪ 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.

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

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

▪ B4.7. Determinar as características máis importantes das macromoléculas. ▪ . Recoñece macromoléculas de orixe natural e sintética.

▪ B4.8. Representar a fórmula dun polímero a partir dos seus monómeros, e viceversa. ▪  A partir dun monómero, deseña o polímero correspondente e explica o proceso que tivo lugar.

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

▪  Utiliza as reaccións de polimerización para a obtención de compostos de interese industrial como polietile-
no, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas e poliésteres, poliuretanos e baquelita.

▪ B3.1. Definir velocidade dunha reacción e aplicar a teoría das colisións e do estado de transición utilizando
o concepto de enerxía de activación.

▪  Obtén ecuacións cinéticas reflectindo as unidades das magnitudes que interveñen.
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▪ B3.2. Xustificar como a natureza e a concentración dos reactivos, a temperatura e a presenza de cataliza -
dores modifican a velocidade de reacción.

▪ . Predí a influencia dos factores que modifican a velocidade dunha reacción.

▪ . Explica o funcionamento dos catalizadores en relación con procesos industriais e a catálise encimática,
analizando a súa repercusión no medio e na saúde.

▪ B3.3. Coñecer que a velocidade dunha reacción química depende da etapa limitante segundo o seu me-
canismo de reacción establecido.

▪  Deduce o proceso de control da velocidade dunha reacción química identificando a etapa limitante corres-
pondente ao seu mecanismo de reacción.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctca respectva
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Situación de normalidade 
Faríanse un examen de avaliación e unha recuperación.

SITUACIÓN CONFINAMENTO
Procedementos  e instrumentos :
Na terceira avaliación proporcionáronse  unidades didactcas de amplicación 
do bloque 3: reaccións redox,  que sólo se empregarán en positvo para 
subir nota

Cualifcación fnal

Indicar o procedemento para obter a cualifcación fnal de curso: 

Situación de normalidade 
Farase a media entre os tres exames e as recuperacións. 
A media total de todo e redondéase cos criterios matemátcos habituais.
Os alumnos poden subir nota a algunha das avaliacións. Pero tamén poden 
baixala en caso de que a proba non teña os resultados esperados.

SITUACIÓN CONFINAMENTO
Faise a media da primeira e seiunda avaliación, incluídas as recuperacións.
É dicir, media entre nota do examen coa nota da recuperación
e así coas dúas avaliacións
E redondearase hacia a nota superior cos criterios matemátcos de 
redondeo, ( a partr de  X,,5 

Excepicionalidade: 

Independentemente do redondeo establecido como norma xeral, os 
alumnos terán unha oportunidade extraordinaria e  distnta do habitual, 
para incrementar a súa nota:

 Os alumnos que queiran, poderán facer un exercicio para subir nota durante  
o confnamento, de maneira virtual, relatvo ós contdos do  BOOQE  , 
REACCIÓNS REDOX

Proba
extraordinaria de

setembro 

Qnha única proba escrita cos contdos impartdos nese curso ANTES DO 
CONFINAMENTO 

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación,criterios de cualifcación, procedementos e 
instrumentos de avaliación.
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3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actvidades

O venres 1  marzo, ( últmo día presencial previo ó confnamento5  
entrégaselles ós alumnos material fotocopiado dos contdos referidos ó  
 BOOQE 4 : SINTESIS ORGÁNICA ( apartados  .4.1,  .4.2,  .4. ,  .4.45
(química orgánica,formulación. Isoméría, etc.  5 

Durante o confnamento :
Enviaronse unidades didáctcas de ampliación , relacionados cos contdos do 
 BOOQE  : reaccións redox desde os apartados  . .21 ata  . .28 ,ambos 
incluídos.
problemas resoltos, práctcas , enlaces a páxinas e vídeos .

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade): 

 As unidades elaboradas durante o confnamento son en formato word ou pdf.

  Son enviadas a través da aula virtual, dos correos electrónicos de alumnos e 
profesora, e de correos con delegado do curso e a profesora, grupo de wasap 
delegado-alumnos.

Tamén se  proporcionou o tema de química orgánica, fotocopiados con 
explicacións sobre os contdos , o día antes do confnamento.

Os alumnos poden consultar dúbidas sobre o examen feito, ou sobre os novos 
contdos  por correo electrónico , pola aula virtual, ou a través do delegado do 
curso en comunicación coa profesora.

NOTA FINAL:

os alumnos de 2 bac b, teñen a materia aprobada polo que non foi necesario 
realizar tarefas de recuperación

SUBIR NOTA:

Os alumnos interesados en subir nota no confnamento, terán oportunidade 
realizando  unha tarefa que se colgará na AQBA VIRTQAB, relacionada cos 
contdos do bloque   : REACCIÓNS REDOX, e que lles foron proporcionando 
durante o confnamento

dispoñerán dun tempo razonable, xa que poden utlizar os apuntes e materiais 
que precisen, desde as súas casas. Non é un examen tradicional, dadas as 
circunstancias excepcionais deste curso.
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Materiais e recursos

O material empregado libros de química, apuntes elaborados pola profesora, 
fotocopias, recurso TIC.
CONFINAMENTO: unidades didáctcas  en PDF ou WORD (con teoría, 
exercicios resoltos,  hipervínculos a vídeos de youtube , ou páxinas web5. 
Todo a través da AQBA VIRTQAB do ies de foz, e os CORREOS EBECTRÓNICOS  
entre profesora -alumnos. 

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empreiará para informar ao 
alumnado. 

Xa comentado anteriormente, a través de correos electrónicos da profesora 
cos alumnos , aula virtual,  correo do delegado do curso 2 bac  , e wasap.

A través do ttor de 2 bac  

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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