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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDÍBEIS 

 

Bloque 1. A actividade científica 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

▪ B1.1. Recoñecer e identificar as 

características do método científico.  

 FQB1.1.1. Formula, de forma guiada, 

hipóteses para explicar fenómenos 

cotiáns, utilizando teorías e modelos 

científicos sinxelos. 

 FQB1.1.2. Rexistra observacións e datos de 

maneira organizada e rigorosa, e 

comunícaos oralmente e por escrito 

utilizando esquemas, gráficos e táboas. 

▪ B1.2. Valorar a investigación científica e o 

seu impacto na industria e no 

desenvolvemento da sociedade. 

▪ FQB1.2.1. Relaciona a investigación 

científica con algunha aplicación 

tecnolóxica sinxela na vida cotiá.  

 B1.3. Aplicar os procedementos científicos 

para determinar magnitudes. 

 FQB1.3.1. Establece relacións entre 

magnitudes e unidades utilizando, 

preferentemente, o Sistema Internacional 

de Unidades para expresar os resultados.  

 FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de 

magnitudes físicas da vida cotiá 

empregando o material e os instrumentos 

apropiados, e expresa os resultados 

correctamente no Sistema Internacional 

de Unidades. 

 B1.4. Recoñecer os materiais e os 

instrumentos básicos presentes no 

laboratorio de física e de química, e 

coñecer e respectar as normas de 

seguridade e de eliminación de residuos 

para a protección ambiental.  

 FQB1.4.1. Recoñece e identifica os 

símbolos máis frecuentes utilizados na 

etiquetaxe de produtos químicos e 

instalacións, interpretando o seu 

significado. 

 FQB1.4.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de laboratorio e 

coñece a súa forma de utilización para a 

realización de experiencias, respectando 

as normas de seguridade e identificando 

actitudes e medidas de actuación 

preventivas. 
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 B1.5. Extraer de forma guiada a información 

sobre temas científicos de carácter 

divulgativo que aparece en publicacións e 

medios de comunicación.  

 FQB1.5.1. Selecciona e comprende de 

forma guiada información relevante nun 

texto de divulgación científica, e transmite 

as conclusións obtidas utilizando a 

linguaxe oral e escrita con propiedade. 

 FQB1.5.2. Identifica as principais 

características ligadas á fiabilidade e á 

obxectividade do fluxo de información 

existente en internet e outros medios 

dixitais. 

 B1.6. Desenvolver pequenos traballos de 

investigación nos que se poña en práctica a 

aplicación do método científico e a 

utilización das TIC. 

 FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de 

investigación sobre algún tema obxecto de 

estudo, aplicando o método científico e 

utilizando as TIC para a procura e a 

selección de información e presentación 

de conclusións. 

 FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e 

respecta o traballo individual e en equipo. 

 

Bloque 2. A Materia 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 B2.1. Recoñecer as propiedades xerais e as 

características específicas da materia, e 

relacionalas coa súa natureza e as súas 

aplicacións. 

 FQB2.1.1. Distingue entre propiedades 

xerais e propiedades características da 

materia, e utiliza estas últimas para a 

caracterización de substancias. 

 FQB2.1.2. Relaciona propiedades dos 

materiais do contorno co uso que se fai 

deles. 

 FQB2.1.3. Describe a determinación 

experimental do volume e da masa dun 

sólido, realiza as medidas correspondentes 

e calcula a súa densidade. 

 B2.2. Xustificar as propiedades dos estados 

de agregación da materia e os seus cambios 

de estado, a través do modelo cinético-

molecular. 

 FQB2.2.1. Xustifica que unha substancia 

pode presentarse en distintos estados de 

agregación dependendo das condicións de 

presión e temperatura en que se ache. 
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 FQB2.2.2. Explica as propiedades dos 

gases, os líquidos e os sólidos. 

 FQB2.2.3. Describe os cambios de estado 

da materia e aplícaos á interpretación de 

fenómenos cotiáns. 

 FQB2.2.4. Deduce a partir das gráficas de 

quecemento dunha substancia os seus 

puntos de fusión e ebulición, e identifícaa 

utilizando as táboas de datos necesarias. 

 B2.3. Establecer as relacións entre as 

variables das que depende o estado dun gas 

a partir de representacións gráficas ou 

táboas de resultados obtidas en 

experiencias de laboratorio ou simulacións 

dixitais.  

 FQB2.3.1. Xustifica o comportamento dos 

gases en situacións cotiás, en relación co 

modelo cinético-molecular. 

 FQB2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de 

resultados e experiencias que relacionan a 

presión, o volume e a temperatura dun 

gas, utilizando o modelo cinético-

molecular e as leis dos gases. 

 B2.4. Identificar sistemas materiais como 

substancias puras ou mesturas, e valorar a 

importancia e as aplicacións de mesturas de 

especial interese.  

 FQB2.4.1. Distingue e clasifica sistemas 

materiais de uso cotián en substancias 

puras e mesturas, e especifica neste 

último caso se se trata de mesturas 

homoxéneas, heteroxéneas ou coloides. 

 FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto 

ao analizar a composición de mesturas 

homoxéneas de especial interese. 

 FQB2.4.3. Realiza experiencias sinxelas de 

preparación de disolucións, describe o 

procedemento seguido e o material 

utilizado, determina a concentración e 

exprésaa en gramos/litro. 

 B2.5. Propor métodos de separación dos 

compoñentes dunha mestura e aplicalos no 

laboratorio. 

 FQB2.5.1. Deseña métodos de separación 

de mesturas segundo as propiedades 

características das substancias que as 

compoñen, describe o material de 

laboratorio adecuado e leva a cabo o 

proceso.  
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Bloque 3. Os Cambios 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 B3.1. Distinguir entre cambios físicos e 

químicos mediante a realización de 

experiencias sinxelas que poñan de 

manifesto se se forman ou non novas 

substancias.  

 FQB3.1.1. Distingue entre cambios físicos e 

químicos en accións da vida cotiá en 

función de que haxa ou non formación de 

novas substancias.  

 FQB3.1.2. Describe o procedemento de 

realización de experimentos sinxelos nos 

que se poña de manifesto a formación de 

novas substancias e recoñece que se trata 

de cambios químicos. 

 FQB3.1.3. Leva a cabo no laboratorio 

reaccións químicas sinxelas. 

 B3.2. Caracterizar as reaccións químicas 

como cambios dunhas substancias noutras.  

 FQB3.2.1. Identifica os reactivos e os 

produtos de reaccións químicas sinxelas 

interpretando a representación 

esquemática dunha reacción química.  

 B3.3. Recoñecer a importancia da química 

na obtención de novas substancias e a súa 

importancia na mellora da calidade de vida 

das persoas. 

 FQB3.3.1. Clasifica algúns produtos de uso 

cotián en función da súa procedencia 

natural ou sintética. 

 FQB3.3.2. Identifica e asocia produtos 

procedentes da industria química coa súa 

contribución á mellora da calidade de vida 

das persoas. 

 B3.4. Valorar a importancia da industria 

química na sociedade e a súa influencia no 

ambiente. 

 FQB3.4.1. Propón medidas e actitudes, a 

nivel individual e colectivo, para mitigar os 

problemas ambientais de importancia 

global.  

 

Bloque 4. O movemento e as forzas 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 B4.1. Recoñecer o papel das forzas como 

causa dos cambios no estado de 

movemento e das deformacións. 

 FQB4.1.1. En situacións da vida cotiá, 

identifica as forzas que interveñen e 

relaciónaas cos seus correspondentes 

efectos na deformación ou na alteración 

do estado de movemento dun corpo.  
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 FQB4.1.2. Establece a relación entre o 

alongamento producido nun resorte e as 

forzas que produciron eses alongamentos, 

e describe o material para empregar e o 

procedemento para a súa comprobación 

experimental.  

 FQB4.1.3. Establece a relación entre unha 

forza e o seu correspondente efecto na 

deformación ou na alteración do estado de 

movemento dun corpo. 

 FQB4.1.4. Describe a utilidade do 

dinamómetro para medir a forza elástica e 

rexistra os resultados en táboas e 

representacións gráficas, expresando o 

resultado experimental en unidades do 

Sistema Internacional. 

 B4.2. Establecer a velocidade dun corpo 

como a relación entre o espazo percorrido e 

o tempo investido en percorrelo. 

 FQB4.2.1. Determina, experimentalmente 

ou a través de aplicacións informáticas, a 

velocidade media dun corpo, 

interpretando o resultado.  

  FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver 

problemas cotiáns utilizando o concepto 

de velocidade media.  

 B4.3. Diferenciar entre velocidade media e 

instantánea a partir de gráficas 

espazo/tempo e velocidade/tempo, e 

deducir o valor da aceleración utilizando 

estas últimas. 

 FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e 

instantánea a partir das representacións 

gráficas do espazo e da velocidade en 

función do tempo. 

 FQB4.3.2. Xustifica se un movemento é 

acelerado ou non a partir das 

representacións gráficas do espazo e da 

velocidade en función do tempo. 

 B4.4. Valorar a utilidade das máquinas 

simples na transformación dun movemento 

noutro diferente, e a redución da forza 

aplicada necesaria. 

 FQB4.4.1. Interpreta o funcionamento de 

máquinas mecánicas simples considerando 

a forza e a distancia ao eixe de xiro, e 

realiza cálculos sinxelos sobre o efecto 

multiplicador da forza producido por estas 

máquinas. 
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 B4.5. Comprender o papel que xoga o 

rozamento na vida cotiá. 

 FQB4.5.1. Analiza os efectos das forzas de 

rozamento e a súa influencia no 

movemento dos seres vivos e os vehículos.  

 B4.6. Considerar a forza gravitatoria como a 

responsable do peso dos corpos, dos 

movementos orbitais e dos niveis de 

agrupación no Universo, e analizar os 

factores dos que depende.  

 FQB4.6.1. Relaciona cualitativamente a 

forza de gravidade que existe entre dous 

corpos coas súas masas e a distancia que 

os separa.  

 FQB4.6.2. Distingue entre masa e peso 

calculando o valor da aceleración da 

gravidade a partir da relación entre esas 

dúas magnitudes. 

 FQB4.6.3. Recoñece que a forza de 

gravidade mantén os planetas xirando 

arredor do Sol, e á Lúa arredor do noso 

planeta, e xustifica o motivo polo que esta 

atracción non leva á colisión dos dous 

corpos.  

 B4.7. Identificar os niveis de agrupación 

entre corpos celestes, desde os cúmulos de 

galaxias aos sistemas planetarios, e analizar 

a orde de magnitude das distancias 

implicadas. 

 FQB4.7.1. Relaciona cuantitativamente a 

velocidade da luz co tempo que tarda en 

chegar á Terra desde obxectos celestes 

afastados e coa distancia á que se atopan 

eses obxectos, interpretando os valores 

obtidos. 

 B4.8. Recoñecer os fenómenos da natureza 

asociados á forza gravitatoria. 

 FQB4.8.1. Realiza un informe, empregando 

as tecnoloxías da información e da 

comunicación, a partir de observacións ou 

da procura guiada de información sobre a 

forza gravitatoria e os fenómenos 

asociados a ela. 

 

Bloque 5. Enerxía 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 B5.1. Recoñecer que a enerxía é a 

capacidade de producir transformacións ou 

cambios. 

 FQB5.1.1. Argumenta que a enerxía pode 

transferirse, almacenarse ou disiparse, 

pero non crearse nin destruírse, utilizando 

exemplos. 
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 FQB5.1.2. Recoñece e define a enerxía 

como unha magnitude e exprésaa na 

unidade correspondente do Sistema 

Internacional. 

 B5.2. Identificar os tipos de enerxía postos 

de manifesto en fenómenos cotiáns e en 

experiencias sinxelas realizadas no 

laboratorio. 

 FQB5.2.1. Relaciona o concepto de enerxía 

coa capacidade de producir cambios, e 

identifica os tipos de enerxía que se poñen 

de manifesto en situacións cotiás, 

explicando as transformacións dunhas 

formas noutras. 

 B5.3. Relacionar os conceptos de enerxía, 

calor e temperatura en termos da teoría 

cinético-molecular, e describir os 

mecanismos polos que se transfire a enerxía 

térmica en situacións cotiás. 

 FQB5.3.1. Explica o concepto de 

temperatura en termos do modelo 

cinético-molecular, e diferencia entre 

temperatura, enerxía e calor. 

 FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha 

escala absoluta de temperatura e 

relaciona as escalas celsius e kelvin. 

 FQB5.3.3. Identifica os mecanismos de 

transferencia de enerxía recoñecéndoos 

en situacións cotiás e fenómenos 

atmosféricos, e xustifica a selección de 

materiais para edificios e no deseño de 

sistemas de quecemento. 

 B5.4. Interpretar os efectos da enerxía 

térmica sobre os corpos en situacións cotiás 

e en experiencias de laboratorio.  

 FQB5.4.1. Explica o fenómeno da 

dilatación a partir dalgunha das súas 

aplicacións como os termómetros de 

líquido, xuntas de dilatación en estruturas, 

etc. 

 FQB5.4.2. Explica a escala celsius 

establecendo os puntos fixos dun 

termómetro baseado na dilatación dun 

líquido volátil. 

 FQB5.4.3. Interpreta cualitativamente 

fenómenos cotiáns e experiencias nos que 

se poña de manifesto o equilibrio térmico 

asociándoo coa igualación de 

temperaturas. 

 B5.5. Valorar o papel da enerxía nas nosas 

vidas, identificar as fontes, comparar o seu 

impacto ambiental e recoñecer a 

 FQB5.5.1. Recoñece, describe e compara 

as fontes renovables e non renovables de 

enerxía, analizando con sentido crítico o 
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importancia do aforro enerxético para un 

desenvolvemento sustentable. 

seu impacto ambiental. 

 

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe en cor negra foron traballados no 

primeiro e segundo trimestre (de xeito presencial) e polo tanto son os obrigatorios e 

imprescindíbeis para aprobar o curso. Os criterios e estándares en cor azul están sendo 

traballados no terceiro trimestre de xeito telemático (xunto co repaso dos ítems en negro) e 

polo tanto só se terán en conta para subir nota na terceira avaliación. Por suposto, os criterios 

e estándares en cor azul non serán esixíbeis na avaliación extraordinaria de setembro. 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

AVALIACIÓN:  

Respecto á 1ª avaliación 

Os procedementos e instrumentos de avaliación respecto a 1ª avaliación non sufriu ningunha 

modificación respecto ao establecido na programacións. 

Respecto á 2ª avaliación: 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Traballo de investigación 
sobre a elaboración dun 
climograma. 

Rúbrica de corrección. 

Controis e observación do 
traballo na aula. 

Recollida de datos sobre o traballo diario do alumnado 
(deberes, participación nas clases, tarefas...) 
Rúbrica para os exercicios control de factores de conversión e 
formulación. 

Proba escrita  Rúbrica de corrección. 

 

Respecto a 3ª Avaliación: 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Realización de tarefas e 
boletíns de exercicios 
colgados na aula virtual. 

Rúbrica de corrección. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Respecto a 1ª avaliación: 

Os criterios de cualificación respecto a 1ª avaliación non sufriron ningún cambio sobre o 

establecido na programación 

Respecto a 2ª avaliación: 

Os criterios de cualificación foron modificados do seguinte xeito: 

80% Probas escritas. 

10% Traballos 

10% Controis e observación do traballo na aula. 

Respecto a 3ª Avaliación: 

A nota da 3ª avaliación nunca será inferior a media das dúas primeiras avaliacións nin superior 

a 10. Deste xeito garántese que o traballo realizado na 3ª avaliación non prexudica a nota final 

do alumn@. Esta nota mínima poderá verse incrementada segundo a cualificación obtida  no 

traballo realizado por medios telemáticos. A cualificación do traballo feito a distancia avalíase 

segundo a rúbrica de avaliación das tarefas realizadas. 
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Rúbrica de avaliación para as tarefas da 3ª avaliación: 

Nota 0 2 4 6 8 10 

Entrega de tarefas e 

boletíns 25% 

Non 

entregou as 

tarefas 

Entregou 

menos do 20% 

das tarefas 

Entregou o 

40% das 

tarefas 

Entregou o 

60% das 

tarefas 

Entregou o 

80% das 

tarefas 

Entregou o 

100% das 

tarefas 

Grado de 

desenvolvemento 

das actividades 50% 

 Os exercicios 

están 

incompletos ou 

sen 

desenvolver 

nun 80% 

Os exercicios 

están 

incompletos 

ou sen 

desenvolver 

nun 60% 

Os exercicios 

están 

incompletos ou 

sen 

desenvolver 

nun 40% 

Os exercicios 

están 

incompletos ou 

sen 

desenvolver 

nun 20% 

Os exercicios 

están completos 

e resoltos na 

súa totalidade 

Presentación e orde 

das tarefas 25% 

  Moi deficiente  Deficiente Axeitada  Notable  Excelente 

 

Nota Final: 

Os criterios para obter a nota final presentan as seguintes modificacións: 

A nota final obtense a partir da media das notas das tres avaliacións sen redondeo. Para aprobar 

será imprescindíbel que a nota das dúas primeiras avaliacións sexa superior a 4, do contrario, o 

alumno/a terá que recuperar no exame final ordinario aquel trimestre cuxa nota fose inferior 

ao 4. No caso do terceiro trimestre non será preciso recuperar independentemente da nota 

obtida. 

O redondeo da nota final mantense inalterable respecto ao establecido na programación inicial. 

RECUPERACIÓNS DA 1ª E 2ª AVALIACIÓN: 

Será de carácter obrigatorio para aqueles alumn@s que : 

A nota nalgunha de estas avaliacións sexa inferior a 4 deberán  recuperar esa avaliación.  

Os alumnos con notas superiores a 4 pero cunha media final inferior a 5. 

As probas de recuperación realizaranse o mes de xuño de xeito virtual. As probas constarán de 

exercicios a realizar nun tempo determinado por videoconferencia. Os contidos da proba 

estarán relacionados co grado de cumprimento dos estándares imprescindíbeis (en cor negra) 

traballados ao longo de cada unha das dúas avaliacións. 

Informarase a aqueles alumnos que deben realizar as probas de recuperación polos medios 

virtuais dispoñíbeis antes do 15 de maio. 

 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

O alumnado coa materia suspensa na convocatoria ordinaria (xuño) terá dereito a unha proba 

extraordinaria e presencial (sempre e cando o permitan as autoridades educativas, se non sería 

substituído por unha proba telemática) en setembro. Nesa proba entrarían os estándares de 

aprendizaxe (en cor negra) citados con anterioridade. 

mailto:alumn@s
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ALUMNADO DE MATERIA PENDENTE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os establecidos na Programación didáctica do departamento entregada a inicio de curso. 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Exercicios sobre os 
estándares de aprendizaxe 

Boletíns de exercicios teóricos e prácticos: é unha colección 
de exercicios que serán enviados ao correo electrónico do/a 
alumno/a (cada exercicio terá un valor numérico de tal xeito 
que o boletín sexa valorado entre 0 e 10) e que serán 
entregados polo alumnado antes dunha data determinada (os 
boletíns entregados despois serán avaliados cun 0). O 
alumnado entregará a resolución dos exercicios ao correo 
electrónico do profesor en formato pdf, word, writer ou feito 
a man e dixitalizado con escáner ou cámara de fotos (sempre 
que sexa lexíbel). 

Proba específica Proba escrita telemática: O alumnado será convocado a través 
da aula virtual cunha antelación superior aos 7 días para unha 
proba escrita telemática. A mesma terá unha duración 
limitada (especificada no encabezamento do exame) e 
indicarase a valoración de cada unha das preguntas de tal 
xeito que a proba terá unha puntuación total de 10. A proba 
será colgada na aula virtual do centro podendo conter 
exercicios tipo test (cubriranse na propia aula virtual) ou 
preguntas teóricas ou prácticas (neste caso o/a alumno/a 
pode resolver en papel, dixitalizando a solución con escáner 
ou cámara de fotos, sempre que sexa lexíbel, e entregándoa 
ao/á profesor/a polo medio telemático que máis útil lle sexa: 
aula virtual ou correo electrónico). A proba escrita poderá ser 
seguida polo profesorado a través da plataforma Cisco Webex 
Meetings da Consellaría de Educación. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A cualificación da avaliación ordinaria será calculada do seguinte xeito: 

𝐹 = 𝐸 · 0,7 + 𝐵 · 0,3 

Onde: 

F Cualificación final ordinaria. 

B Nota media do(s) boletín(s) de exercicios (avaliada de 0 a 10). 

E Nota da proba escrita telemática (avaliada de 0 a 10). 

O alumnado cunha cualificación final inferior ao 5 terá dereito a unha proba extraordinaria e 

presencial (sempre e cando o permitan as autoridades educativas, se non, sería substituído por 
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unha proba telemática) en setembro. Nesa proba entrarían os estándares de aprendizaxe 

citados con anterioridade. 
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO, 

REPASO, E NO SEU CASO AMPLIACIÓN 

 

ACTIVIDADES 

As actividades a realizar serán colgadas a través da Aula virtual do centro. A maiores das 

actividades que serán avaliadas como se especificou anteriormente o/a profesor/a colgará 

material de reforzo (explicacións, enlaces a vídeos, resumos,...) para reforzar os contidos 

traballados. 

 

METODOLOXÍA 

Partindo de que todo o alumnado dispón de ordenador con conexión a internet (o centro 

entregou equipos co conexión ao alumnado que carecía deles) a metodoloxía é a de traballar a 

distancia seguindo o ritmo marcado diariamente (os días de clase) polo/a profesor/a. O traballo 

será realizado a través da plataforma E-Dixgal e o alumnado poderá preguntar dúbidas a través 

da propia plataforma e do correo electrónico. 

Excepcionalmente empregarase a ferramenta Cisco Webex Meetings para dar instrucións e 

resolver dúbidas do alumnado (xa que non se adapta perfectamente ao traballo na materia, 

precisa dunha boa conexión a internet que non todo o alumnado posúe e ten un consumo de 

datos moi elevado). 

 

MATERIAIS E RECURSOS 

Para poder desenvolver as actividades anteriores son necesarios: 

 Ordenador (con navegador de internet, lector de pdf e procesador de textos instalado) con 

conexión a internet. 

 Libro de texto. 

 Calculadora, papel e bolígrafo. 
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4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS 

O/a profesor/a encargado/a da materia informará ao alumnado dos cambios producidos na 

programación didáctica do departamento do seguinte xeito: 

 Colgará esta Addenda II na plataforma E-Dixgal da materia xunto cun resumo (para mellor 

comprensión por parte do alumnado). 

 O/a profesor/a manterá unha reunión co grupo (en horario de clase) a través da plataforma 

Cisco Webex Meetings co fin de explicar os  aspectos máis importantes da Addenda e para 

resolver as dúbidas que puidera ter o alumnado. 

 

PUBLICIDADE 

Esta Addenda II da programación didáctica do departamento será publicada na páxina Web do 

IES Pedregal de Irimia (departamento de Física e Química). 

 

 

 

E para que así conste, asino a presente addenda a venres, 1 de maio de 2020: 

 

Asdo.: Mario Outeiro Iglesias 

Xefe do departamento de Física e Química 

IES Pedregal de Irimia 

 


