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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
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• Utilización de estratexias básicas da actividade científica. 

• Importancia da investigación científica na industria e na empresa. 

• Prevención de riscos no laboratorio 

• . Investigación científica: documentación, elaboración de informes, 
comunicación e difusión de resultados.  

• Magnitudes atómicas: ions, isótopos. 

• Historia dos modelos atómicos: Modelo de Thomson; modelo de 
Rutherford. 

• Orixes da teoría cuántica: Radiación do corpo negro; efecto 
fotoeléctrico; espectros atómicos. 

• Modelo atómico de Bohr: modificacións ao modelo atómico de Bohr;,  
modelo de Bohr-Sommerfeld. 

• Configuración electrónica; enerxía relativa dos orbitais; proceso 
Aufbau; estado excitado; anomalías na configuración electrónica. 

• Interpretación e expresión dos conceptos básicos de mecánica 
cuántica. 

• Os RX e as radiografías. 

•  Historia do sistema periódico. 

• Sistemaperiódico actual. 

• Apantallamento e carga nuclear efectiva. 

• Propiedades periódicas. 

• Recoñecemento da  historia do Sistema periódico e dos traballos de 
Lothar Meyer e Dimitri Mendeleiev. 

• Análise do actual sistema periódico e da estrutura da táboa periódica. 

• Identificación das propiedades periódicas. 

• Comprensión das propiedades periódicas a través dos conceptos do 

• Emprega as habilidades necesarias para a investigación científica. 

• Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a partir de datos 
proporcionados e das ecuacións correspondentes. 

• Aplica a prevención de riscos no laboratorio de química e coñece a 
importancia dos fenómenos químicos e as  súas aplicacións. 

• Busca, selecciona e organiza información  relacionada coas distintas 
unidades para explicar fenómenos relacionados coa vida cotiá e coa 

ciencia. 

• Utiliza aplicacións virtuais para simular experimentos químicos. Explica os 
feitos experimentais asociados a distintos modelos atómicos. 

• Identifica no espectro do hidróxeno unha liña da serie de Balmer e 
determina a lonxitude de onda. 

• Calcula a enerxía dun fotón e a dun mol de fotóns. 

• Determina a enerxía cinética e a velocidade dos electróns. 

• Determina o nivel de enerxía para o átomo de hidróxeno. 

• Explica o modelo atómico de Bohr e as súas principais limitacións. 

• Determina a lonxitude de onda e a velocidade asociada a partículas en 

movemento. 

• Diferencia entre órbita de Bohr e orbital atómico. Explica como o modelo de 

Bohr incumple o principio de indeterminación de Heisenberg. 

• Identifica as partículas subatómicas . 

• Escribe símbolos de especies dados os seus números de protóns, neutróns e  
electróns. 

• Determina a a configuración electrónica de átomos. 

• Enuncia o principio de Pauli e a regra de Hund e pon exemplos. 

• Establece relacións entre número cuánticos para indicar os grupos de 
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apantallamento e da carga nuclear efectiva. 

• Identificación das propiedades físico-químicas dos elementos e a súa 

posición na táboa periódica. 

• Establecemento entre as propiedades periódicas e a estrutura da 

cortiza. 

•  Comprensión da unión dos átomos para formar elementos e 

sustancias. Por que se unen os átomos?: octete electrónico. 

• Enlace iónico. 

• Análise dos enlaces iónicos e a enerxía nas redes iónicas. 

• Utilización do ciclo de Born-Haber e a ecuacción de Born-Landé. 

• Enlace covalente. 

• Identificación das características xerais do enlace covalente. 

• Enlace metálico. 

• Teoría de bandas 

• Propiedades dos metais. 

• Comparación das propiedades físicas en función do tipo de enlace. 

• Octeto de Lewis. Representación de moléculas 

• Representación de distintas estruturas de Lewis de moléculas 

• Xeometría de enlace 

• Análise da xeometría de enlace mediante a teoría de repulsión de 
pares de electróns da capa de valencia (TRPECV) 

• Hibridación. 

• Identificación da hibridación das moléculas e o solapamento. 

• Polaridade. 

• Estudo da polaridade de enlace e as moléculas e redes covalentes. 

valores permitidos. Indica o número máximo de electróns dun átomo 

tendo en conta eses valores e o tipo e número de cada orbital.  

• Aplica a regra do octeto para analizar os enlaces químicos. 

• Aplica o ciclo de Born-Haber para calcular a enerxía liberada a través dun 

ciclo de termodinámica. 

• Emprega a ecuación de Born-Landé para calcula a enerxía utilizando 

parámetros propios da rede cristalina. 

• Utiliza a teoría máis adecuada para explicar as propiedades dos metais. 

• Explica o comportamento dos enlaces metálicos aplicando a teoría máis 
adecuada. 

• Recoñece as propiedades de determinados elementos para conducir a 
enerxía.  

• Utiliza distintas teorías para representar a xeometría  molecular de 
sustancias covalentes 

• Determina a polaridade dunha molécula utilizando o modelo ou teoría máis 
adecuado. 

• Explica as estruturas moleculares de compostos covalentes a través da 
teoría de hibridación. 

• Analiza os enlaces entre moléculas e as propiedades físicas en función das 
forzas de enlace.    

•  Calcula a velocidade media e instantánea de reacción e aplica a teoría das 
colisións e a teoría do complexo activado para estudar a cinética das 

reaccións. 

• Recoñece os factores que afectan á velocidade de reacción e calcula a súa 
influencia. 

• Explica o funcionamento dos catalizadores e o seu papel nas reaccións 
químicas. 
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• Enlaces entre moléculas: 

• Análise do enlace entre moléculas de hidróxeno, enlace 
intermolecular dipolo-dipolo e intermolecular dipolo instantáneo-

dipolo inducido. 

• Identificación das propiedades físicas e forzas de enlace. 

• Recoñecemento dos parámetros de enlace en moléculas covalentes 
orgánicas.  

• Predición da xeometría molecular e a polaridade das ,moléculas 

covalentes. 

• Relación das propiedades das sustancias co seu enlace intra e 

intermolecular.    

• Velocidade de reacción: velocidade media, velocidade instantánea. 

• Cálculo da velocidade  das reaccións. 

• Obtención da velocidade media e a velocidade instantánea. 

• Análise das reaccións químicas a través da teoría das colisións e da 

teoría do complexo activado. 

• Establecemento da  dependencia da velocidade de reacción coa 
concentración. 

• Determinación da orde de reacción e da vida media dunha reacción. 

• Identificación dos factores que afectan á velocidade de reacción. 

• Mecanismos de reacción. 

• Recoñecemento da catálise encimática e dos mecanismos de reacción 

•  Definición de equilibrio químico. 

• Expresións das constantes Kc e Kp. 

• Explicación da cinética do equilibrio 

• Análise do grao de disociación  e co cociente de reacción. 

• Identifica a dependencia da velocidade de reacción coa concentración e 

determina a orde de reacción e a vida media dunha reacción.    

• Calcula o cociente de reacción e recoñece o seu valor na evolución dunha 
reacción para acadar o equilibrio. 

• Recoñece os factores que inflúen no equilibrio químico. 

• Calcula o valor das constantes Kp e Kc. 

• Calcula as concentracións ou presións das sustancias presentes nun 
equilibrio químico. 

• Calcula o grao de disociación nas reaccións químicas. 

• Analiza a evolución dun sistema en equilibrio aplicando Le Chatelier. 

• Analiza a evolución dos equilibrios para optimizar a obtención de 

compostos de interese industrial. 

• Calcula a solubilidade dunha sal en diferentes condicións. 

• Explica o comportamento ácido ou básico dun composto aplicando a teoría 
máis adecuada. 

• Mide a acidez dunha disolución mediante o pH e calcula a fortaleza ácido-
base de distintas disolucións. 

• Realiza volumetrías ácido -base e represéntaas. 

• Aplica a hidrólise para predicir o comportamento ácido-base dunha sal 
disolta en auga. 

• Establece o punto de equivalencia da neutralización mediante o emprego 
de indicadores ácido-base. 

• Coñece o comportamento das disolucións reguladoras. 

• Identifica as consecuencias ambientais das reaccións ácido-base producidas 
pola industria.  

•  Identifica a oxidación-redución e a variación do número de oxidación. 
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• Identificación dos conceptos de equilibrio homoxéneo e heteroxéneo. 

• Utilización das constantes Kc e Kp. 

• Factores que afectan ao equilibrio. Principio de Le Chatelier. 

• Identificación dos factores que afectan ao equilibrio aplicando o 
principio de Le Chatelier. 

• Equilibrios heteroxéneos. Reaccións de precipitación. 

• Recoñecemento dos equilibrios heteroxéneos e de solubilidade e os 

efectos no equilibrio de solubilidade. 

• Análise doo  proceso de Haber-Bosh. 

•  Características xerais de ácidos e bases. 

• Teorías ácido-base: Teoría de Brönsted-Lowry ou do para ácido-base 
conxugado; teoría de Lewis. 

• Equilibrio iónico da auga. 

• Medida da acidez. Concepto de pH. 

• Forza relativa de ácidos e bases.: 

• Ácidos fortes e débiles. 

• Bases fortes e débiles. 

• Relación entre as constantes Ka  e Kb de pares conxugados. 

• Relación entre ka e Kb e a súa estrutura química. 

• Reaccións de neutralización. 

• Hidrólise de sales 

• Disolucións reguladoras. 

• Recoñecemento da obtención industrial de ácidos e bases orgánicos e 
inorgánicos. 

• Atención á contaminación ambiental.  

• Axusta reaccións redox empregando o método do ion-electrón 

• Comprende o significado do potencial estándar e aplícao para predicir a 
espontaneidade dun proceso redox. 

• Relaciona a espontaneidade dun proceso redox coa variación da enerxía 
libre de Gibbs. 

• Analiza o funcionamento de diferentes pilas. 

• Deseña unha pila coñecendo os potenciais  estándar de redución e utilízaos 
para calcular o potencial xerado, formula as semirreaccións redox 

correspondentes e constrúe unha  pila Daniell 

• Coñece a electólise e aplica as leis de Faraday. 

• Realiza os cálculos necesarios para aplicar ás volumetrías redox. 

• Coñece as aplicacións da electrólise.   

• Recoñece os compostos orgánicos, segundo  a función, nomenclatura, 

formulación e características  e  represéntaos gráficamente. 

• Recoñece os distintos tipos de isomería dada unha fórmula molecular. 

• Identifica a reactividade dos compostos orgánicos e analiza os distintos 
tipos de reaccións orgánicas. 

• Aplica a regra de Markovnikov para obter un composto orgánico 
determinado a partir doutro con distinto grupo funcional.   

• Recoñece as características e propiedades dos compostos sinxelos de 
interese. 

• Constrúe a fórmula dun polímero a partir dun monómero. 

• Identifica a estrutura dos distintos polímeros sintéticos e o seu interese 
industrial. 

• Recoñece a importancia dos derivados orgánicos na medicina. 

• Recoñece as aplicacións da química orgánica. 
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• Oxidación e redución. 

• Identificación da oxidación-redución e a variación do número de 
oxidación. 

• Axuste de reaccións redox. 

• Estequiometría das reaccións redox. 

• Utilización das valoracións redox para determinar a concentración 
dun volume coñecido dun axente oxidante. 

• Pilas voltaicas. 

• Tipos de pilas. 

• Análise do funcionamento das pilas voltaicas e doutros tipos. 

• Potencial estándar de electrodo e potencial estándar dunha pila. 

• Electrólise. 

• Aplicacións da electrólise. 

• Identificación da electrólise e as súas distintas apliccións. 

• Análise da corrosión dos metais. 

• B3.22. Coñecer algunhas das aplicacións da electrólise como a 

prevención da corrosión, a fabricación de pilas de distintos tipos 
(galvánicas, alcalinas e de combustible) e a obtención de elementos 
puros.  

• Compostos orgánicos: hidrocarburos e funcións orgánicas. 

• Recoñecemento dos distintos compostos ortánicos, nomenclatura e 
características dos mesmos. 

• Isomería : espacial e estereoisomería. 

• Reactividade dos compostos orgánicos. 

• Análise da reactividade dos compostos orgánicos. 

• Identificación dos reactivos (nucleófilos  e electrófilos). 

• Valora a importancia dos compostos orgánicos e sintéticos para o 

desenvolvemento da sociedade. 
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•  Análise dos distintos tipos de reaccións orgánicas (sustitución, 

adición, eliminación, condensación, hidrólise, ácido-base e redox). 

• Compostos orgánicos sinxelos de interese. 

• Macromoléculas. 

• Polímeros sintéticos. 

• Combustibles fósiles. 

• Química orgánica e saúde. 

• Outros polímeros presentes na nosa vida. 

• Recoñecemento das propiedades características dos compostos 
orgánicos de interese. 

• Identificación das macromoléculas e as súas estruturas. 

• Identificación dos diferentes polímeros sintéticos e as súas aplicacións 
na vida cotiá. 

• Análise dos combustibles fósiles. 

• Recoñecemento da importancia industrial da química orgánica. 

• Atención ao impacto ambiental e A reciclaxe como forma de 
combatelo. 

• Reflexión sobre a importancia da química orgánica na saúde. 
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2.  Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Ata o día 12 de marzo :   
• Observación directa do traballo diario. 
• Análise e valoración de tarefas especialmente 

         creadas para a avaliación.. 
• Valoración cuantitativa do avance individual 
      (cualificacións). 
• Valoración cualitativa do avance individual 

             (anotacións e puntualizacións). 
  A partir do día 12 de marzo :  

• Envío, vía online,  de distintas actividades (de reforzo e de 

ampliación). O alumnado pode enviar de novo as actividades 
resoltas o/a profesor/a para a súa corrección e aclaración de 
dúbidas. 

Cabe destacar que estas actividades online solo puntuarán 

positivamente, pero nunca de forma negativa. 

Instrumentos: 
Ata o día 12 de marzo: 

• Elemento de diagnóstico: rúbrica do tema. 

• Avaliación de contidos, proba correspondente ao tema. 

• Avaliación por competencias:  proba correspondente ao tema. 

• Proxectos grupais. 
A partir do día 12 de marzo : 

• Propostas de exercicios (de reforzo e de ampliación), vía online, que 
o alumnado pode enviar resoltas ao  profesor/a para a súa 

corrección e aclaración de dúbidas. Cabe destacar que estas 
actividades online solo    puntuarán positivamente, pero nunca de 
forma negativa. 

Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias 
imprescindibles nos dous primeiros trimestres, proporánselle actividades, 
vía online, que lles axuden a adquirilas e a superar a materia ,   estas 
actividades online solo    puntuarán positivamente, pero nunca de forma 

negativa. 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 

1.- Para calcular a cualificación final terase en conta :   

• As notas obtidas antes do día 12 de marzo: calcularase a nota media 
entre as notas da primeira e da segunda avaliación, ou das respectivas 
recuperacións, realizadas antes do día 12 de marzo, 

independentemente da nota obtida en cada unha das notas parciais.   

• O traballo online presentado, este traballo online  solo    puntuará  
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positivamente, pero nunca de forma negativa.  

O traballo online puntuarase, en función de como estea realizado,  
se se presenta a totalidade do traballo online proposto, ata unha 
puntuación máxima de 1,5 puntos. 

• A puntuación do traballo online sumarase a nota media das dúas 
primeiras avaliacións ou das respectivas recuperacións. 

 
 2.- Se o/a alumno/a non ten superadas as dúas primeiras avaliacións ou as     

súas respectivas recuperacións: a avaliación positiva do traballo online 
levará a superación da materia cun 5, sempre que o/a alumno/a presente  
polo menos un 75% do traballo online proposto. 

 
3.-  Das dúas situacións anteriores , aplicarase a máis beneficiosa para o/a 
alumno/a. 

 
4.- Os criterios anteriores poderán ser modificados, dependendo das 
instrucións de finais de curso da Consellería de Educación. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Na proba extraordinaria de setembro realizarase unha proba, tendo en 

conta os mínimos esixibles no curso 2.019-2.020, e a nota acadada polo/a 
alumno/a en dita proba será a que figure na convocatoria extraordinaria 
de setembro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Os criterios de avaliación son os que figuran na programación do curso 
2.018-2.019. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

• Proba escrita parcial, realizada no mes de xaneiro. 

• Realización e posterior presentación online, de dous boletíns de 
exercicios da materia , propostos polo departamento , vía online.  
Estas actividades online solo puntuarán positivamente , pero nunca 
de forma negativa.  

Criterios de cualificación:  

A cualificación final calcularase tendo en conta: 

• A nota da proba escrita realizada no mes de xaneiro.  

• Os boletíns, resoltos, de exercicios online presentados. este traballo 
online  solo    puntuará positivamente, pero nunca de forma 
negativa. 

• Para o alumnado que coas dúas consideracións anteriores non  
supere a materia, a nota será a correspondente a do traballo online 
presentado. 
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3.  Metodol oxí a e activi da des do 3º trimestre (recupera ci ón, repaso, reforzo, e no seu 

caso, ampliaci ón)  

Actividades  

Realización, vía online, de boletíns de exercicios de repaso,  de 
reforzo , de recuperación e de ampliación. 

Impartición de materia nova , vía online. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Alumnado con conectividade :  

• Realización, vía online, de boletíns de exercicios de repaso,  
de reforzo , de recuperación e de ampliación. 

• Resolución de dúbidas, online. 
Alumnado sin conectividade: 

• Non puderon realizar as actividades online propostas. 
 

Materiais e recursos 

Libro de texto, ordenador , conexión a internet, teléfono móbil  
(utilizando internet do móbil), páxina web do centro, moodle, aula 

virtual, foros da aula virtual, webex, videoconferencia. 
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4.  Informa ci ón e publicida de 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Información a través dos/as titores/as. 
Páxina web do Centro.  
Moodle. 
Foros de aula virtual. 

Videoconferencias. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


