
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B3.10. Explicar como varía a solubilidade dun sal polo efecto dun ión común. QUB3.10.1. Calcula a solubilidade dun sal interpretando como se modifica ao engadir un ión común, e 

verifícao experimentalmente nalgúns casos concretos. 
B3.11. Aplicar a teoría de Brönsted para recoñecer as substancias que poden actuar como 
ácidos ou bases. 

QUB3.11.1. Xustifica o comportamento ácido ou básico dun composto aplicando a teoría de Brönsted-
Lowry dos pares de ácido-base conxugados. 

B3.12. Determinar o valor do pH de distintos tipos de ácidos e bases. QUB3.12.1. Identifica o carácter ácido, básico ou neutro, e a fortaleza ácido-base de distintas 
disolucións segundo o tipo de composto disolvido nelas, e determina teoricamente e experimentalmente 
o valor do pH destas.  

B3.13. Explicar as reaccións ácido-base e a importancia dalgunha delas, así como as súas 
aplicacións prácticas. 

QUB3.13.1. Describe o procedemento para realizar unha volumetría ácido-base dunha disolución de 
concentración descoñecida, realizando os cálculos necesarios. 

B3.14. Xustificar o pH resultante na hidrólise dun sal. QUB3.14.1. Predí o comportamento ácido-base dun sal disolvido en auga aplicando o concepto de 
hidrólise, e escribr os procesos intermedios e os equilibrios que teñen lugar. 

B3.15. Utilizar os cálculos estequiométricos necesarios para levar a cabo unha reacción de 
neutralización ou volumetría ácido-base. 

QUB3.15.1. Determina 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 (faino no laboratorio no caso de ácidos e bases fortes). 

B3.16. Coñecer as aplicacións dos ácidos e das bases na vida cotiá (produtos de limpeza, 
cosmética, etc.). 

QUB3.16.1. Recoñece a acción dalgúns produtos de uso cotián como consecuencia do seu 
comportamento químico ácido-base. 

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. 

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. 

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. 
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. 
QUB3.19.3. 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. QUB3.20.1. Describe o procedemento para realizar unha volumetría redox, realizando os cálculos 
estequiométricos correspondentes. 

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 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. 

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. 
QUB3.22.2. Xustifica as vantaxes da anodización e a galvanoplastia na protección de obxectos 
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metálicos. 
B4.7. Determinar as características máis importantes das macromoléculas. QUB4.7.1. Recoñece macromoléculas de orixe natural e sintética. 
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. 
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. 

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 repercusión na calidade de vida. 

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. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: O procedemento será mediante unha lista de cotexo 
onde se valorará o seu traballo nas diversas actividades, previamente 
entregadas ao alumnado, vía telemática. 

Instrumentos:  Resumos teóricos e Boletíns de exercicios diversos, 
relacionados cos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxes 
imprescindibles, recollidos no seu caderno. 

Cualificación final 

A nota final será feita mediante a media ponderada das dúas primeiras avaliacións: 
a 1º avaliación terá un peso do 60% e a 2ª avaliación, o 40 % restante. 
O traballo da 3ª avaliación sumará a nota obtida previamente con 1.5 puntos como 
máximo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Será un exame con dez exercicios (cada exercicio vale un punto) e entrará 
os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe recollidos na 
programación de Química de 2º de bacharelato do curso 2019/20. 
O criterio de cualificación será o recollido na Programación do curso 
2019/20 de Química de 2º de bacharelato. 

Alumnado de 
materia 

pendente 
Non hai alumnado coa materia pendente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Apuntamentos e boletíns de exercicios (recuperación, repaso e reforzo) 
onde se traballaran todas as competencias claves tal e como están recollidos 
na programación do curso 2019/20 de Química de 2º de bacharelato. 
Os boletíns de repaso serviran de boletíns de recuperación para o alumnado 
que non teña superado algunha o ou as dúas avaliacións usadas para obter a 
nota final do curso. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Utilizarase unha metodoloxía adecuada a unha educación telemática, onde o 

alumnado é o actor principal da súa aprendizaxe. O Profesor dará as 

instrucións necesarias para a realización das actividades propostas coa 

finalidade de axudalos a adquirir devanditas habilidades e construír o seu 

coñecemento. 

Terase que prestar especial atención a diversidade do alumnado  mediante un 

seguimento exhaustivo do seu traballo e modificando o material de traballo se 

fose necesario. 

Como algúns do noso alumnado ten problemas coa conectividade,  se lle 

entregará e recollerá , de forma semanal, as mesmas actividades propostas 

para o resto do alumnado, nun lapis electrónico ou memoria USB , a través de 

protección Civil de Marín.  

Materiais e recursos 

Entrega por parte do profesor dunha serie de documentos TIC onde se 
explican os estándares de avaliación imprescindibles, acompañados por un 
conxunto de boletíns de exercicios relacionados cos aspectos teóricos 
anteriores 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Ao alumnado e ás familias informarase a través das vías propostas 
pola Consellaría  de Educación e ordenación universitaria : espazo 
abalar, videoconferencias a través da aplicación webex meeting e , 
ademais, crei un grupo de whatsapp e  unha conta de correo 
electrónico propia para este curso para que o alumnado entregue o 
seu traballo que previamente fóiselle entregado a través do mesmo 
medio: quimica.bachillerato.iescdm@gmail.com 
A través deste medio, entregarase a corrección das mesmas. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

mailto:quimica.bachillerato.iescdm@gmail.com

