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a) CARACTERÍSTICAS DO CENTRO

b) CARACTERÍSTICAS DO CENTRO 

a. Situación e centros adscritos: O noso instituto atópase na cidade
de  Monforte  de  Lemos,  no  interior  da  provincia  de  Lugo,  recibindo
alumnado  non  só  do  núcleo  urbano  senón  tamén  da  zona  rural,
especialmente dos concellos de Sober e Pantón (onde se atopan os
dous únicos colexios adscritos ó noso instituto), en moitas ocasiones
integrados en familias deprimidas economicamente. O entorno no que
se  atopa  o  centro  é  unha  localidade  de  tamaño medio,  situada  no
interior  e  con  abundantes  recursos  naturais.  A  maior  parte  da
poboación  dedícase  a  actividades  relacionadas  coa  agricultura,
gandería ou a hostalería e o turismo.

b. Características singulares: Centro de Calidade.

c) CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO

a. Lingua materna dominante: A lingua materna dominante é a lingua
galega nos núcleos rurais, mentres que no núcleo urbano é a lingua
castelá.

b. Alumnado con NEAE no curso actual: Neste curso a diversidade
existente no alumnado procede das súas condicións persoais ou de
historia escolar. A atención ao posible alumnado con NEAE garántese,
en todos os cursos, mediante a compilación de información sobre o
grupo. A avaliación inicial facilita información importante en relación a
aspectos individuais do alumnado. Deste xeito é posible identificar ao
alumnado  que  precisa  un  maior  seguimento  ou  dunhas  estratexias
específicas para o seu proceso de aprendizaxe.

c. Problemas sociais destacados (abandono escolar, poboación
emigrante,  absentismo,  violencia  e/ou  acoso escolar,  etc.):
Se ben o número de inmigrantes nos grupos é baixo, nos últimos anos
estamos a notar un progresivo aumento de alumnado inmigrante en
idade de ensinanza obrigatoria (e incluso en FP Básica e ciclos) que se
incorpora  as  aulas,  procedente  dos  países  do  Leste  de  Europa  y
Centro América, normalmente con grandes dificultades de aprendizaxe
e por debaixo do nivel que lle correspondería pola súa idade.
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d. Outras características: A maior parte dos servizos cos que conta a
localidade están no centro urbano. Este concello ten unha superficie de
199,52  km²  e,  segundo  datos  do  INE,  é  o  segundo  municipio  más
poboado  da  provincia,  cun  número  de  habitantes  no  ano  2020  de
18347.
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d)
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e) APRENDIZAXES  IMPRESCINDIBLES NON  ADQUIRIDAS
NO CURSO 2021-2022

Todas as aprendizaxes imprescindibles relacionadas coa parte de Química da
materia de Física e Química de 1º Bacharelato -Bloques de contidos 2 a 5- foron
adquiridas no curso 2021-22, agás a parte de Química Orgánica.

No presente curso 2022-23, non se propón ningunha actividade extra de reforzo
ou repaso, agás a inclusión ao inicio do curso -mes de setembro- dunha unidade
introdutoria -TEMA 0- sobre cálculos elementais de Química na que se fará unha
revisión dos contidos de 1º de Bacharelato que se consideran esenciais no presente
curso, e que servirá de introdución á materia de Química de 2º de Bacharelato. Por
outra banda, na unidade correspondente ao Bloque de Síntese orgánica -TEMA 7-
partirase da introdución de ideas básicas.
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f) OBXECTIVOS (adaptados ao contexto do centro e do alumnado)

O Bacharelato contribuirá  a desenvolver  no  alumnado as capacidades que lle
permitan:

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global,  e adquirir
unha  conciencia  cívica  responsable,  inspirada  polos  valores  da  Constitución
española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos,
que  fomente  a  corresponsabilidade  na  construción  dunha  sociedade  xusta  e
equitativa e favoreza a sustentabilidade.

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma
responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e
resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

c)  Fomentar  a  igualdade efectiva  de dereitos  e  oportunidades  entre  homes e
mulleres,  analizar  e  valorar  criticamente  as  desigualdades  e  discriminacións
existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e
a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou
social, con atención especial ás persoas con discapacidade.

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias
para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento
persoal.

e) Dominar,  tanto na súa expresión oral como na escrita,  a lingua galega e a
lingua castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da
comunicación.

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os
seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de
xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar
as habilidades básicas propias da modalidade elixida.

j) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e
dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia
e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade
e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con
especial referencia ao territorio galego.

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade,
iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

7



Programación didáctica – LOMCE

l)  Desenvolver  a  sensibilidade artística  e literaria,  así  como o criterio  estético,
como fontes de formación e enriquecemento cultural.

m)  Utilizar  a  educación  física  e  o  deporte  para  favorecer  o  desenvolvemento
persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables.

n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

o) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e
contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.
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g) SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS

Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS LIBRO

TEXTO
Temporalización Probas

avaliaciónTema Bloque Contido Mes Nº sesións

Todas

BLOQUE 1: A actividade científica

Transversal
Ao longo do

curso
X

B1.1 Utilización de estratexias básicas da actividade científica.
B1.2 Importancia investigación científica na industria e na empresa.
B1.3 Prevención de riscos no laboratorio.
B1.4 Investigación científica: documentación, informes, comunicación

resultados.

1ª
avaliación

1, 2

                          BLOQUE 3: Reaccións Químicas

Tema 3
Set.
Out.

8

X

B3.1 Concepto de velocidade de reacción.
B3.2 Teoría de colisións e do estado de transición.
B3.3 Factores que inflúen na velocidade das reaccións químicas.
B3.4 Utilización de catalizadores en procesos industriais.
B3.5 Mecanismos de reacción.
B3.6 Equilibrio químico. Lei de acción de masas.

Tema 4 Out.-Nov. 15

B3.7 Constante de equilibrio: formas de expresala.
B3.8 Equilibrios con gases.
B3.9 Equilibrios heteroxéneos: reaccións de precipitación.
B3.10 Factores que afectan o equilibrio: principio de Le Chatelier.
B3.11 Aplicacións equilibrio procesos industriais e en situacións cotiás

1ª e 2ª
avaliación

3 B3.12 Concepto de ácido-base. Tema 5 Dec.-Xan. 15 X

B3.13 Teoría de Brönsted-Lowry.
B3.14 Forza relativa dos ácidos e bases; grao de ionización.
B3.15 Equilibrio iónico da auga.
B3.16 Concepto de pH. Importancia do pH a nivel biolóxico.
B3.17 Estudo cualitativo das disolucións reguladoras de pH.
B3.18 Equilibrio ácido-base.
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B3.19 Volumetrías de neutralización ácido-base.
B3.20 Estudo cualitativo da hidrólise de sales.
B3.21 Ácidos e bases relevantes. Problemas ambientais.

2ª
avaliación

4

B3.22 Equilibrio redox.

Tema 6 Xan.-Feb. 12 X

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

B3.24 Axuste redox método do ión-electrón. Estequiometría redox.
B3.25 Potencial de redución estándar.
B3.26 Volumetrías redox.
B3.27 Leis de Faraday da electrólise.
B3.28 Aplicacións das reaccións redox.

2ª e 3ª
avaliación

5, 6
BLOQUE 2:  Orixe e evolución compoñentes do Universo

Tema1 Feb.-Mar. 16 X

B2.1 Estrutura da materia. Hipótese de Planck.
B2.2 Modelo atómico de Bohr.
B2.3 Orbitais atómicos. Números cuánticos e a súa interpretación.
B2.4 Mecánica cuántica: hipótese De Broglie, principio Heisenberg.
B2.5 Partículas subatómicas: orixe do Universo.
B2.6 Clasificación  dos  elementos  segundo  a  súa  estrutura

electrónica: sistema periódico.
B2.7 Propiedades elementos segundo posición sistema periódico.
B2.8 Enlace químico. Tema 2

Mar.-Abr.

16

X

B2.9 Enlace iónico.
B2.10 Propiedades das substancias con enlace iónico.
B2.11 Enlace covalente.
B2.12 Xeometría e polaridade das moléculas.
B2.13 Teoría do enlace de valencia (TEV) e hibridación.
B2.14 Teoría de repulsión de pares electrónicos da capa de valencia.
B2.15 Propiedades das substancias con enlace covalente.
B2.16 Enlaces presentes en substancias de interese biolóxico.
B2.17 Enlace metálico.
B2.18 Propiedades  dos  metais.  Aplicacións  supercondutores  e

semicondutores.
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B2.19 Modelo do gas electrónico e teoría de bandas.
B2.20 Natureza das forzas intermoleculares.

3ª
avaliación

7

Bloque 4. Síntese orgánica e novos materiais

Tema 7 Abr.-Mai. 12 X

B4.1 Estudo de funcións orgánicas.
B4.2 Nomenclatura e formulación orgánica segundo a IUPAC.
B4.3 Funcións  orgánicas  de  interese:  osixenadas  e  nitroxenadas,

derivados haloxenados, tiois e perácidos. Compostos orgánicos
polifuncionais.

B4.4 Tipos de isomería.
B4.5 Tipos de reaccións orgánicas.
B4.6 Importancia  da  química  do  carbono  no  desenvolvemento  da

sociedade do benestar.
B4.7 Principais compostos orgánicos de interese biolóxico e 

industrial: materiais polímeros e medicamentos.
B4.8 Macromoléculas.
B4.9 Polímeros.
B4.10 Reaccións de polimerización.
B4.11 Polímeros de orixe natural e sintética: propiedades.
B4.12 Fabricación de materiais plásticos e as súas transformacións: 

impacto ambiental.
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h) RELACIONAR ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE

1ª AV. Códigos de identificación Estándares de aprendizaxe avaliables/indicadores de logro Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Temas transversais
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.

clase
Rúb. Obs. CL

EO
E CA TIC

EM
P EC

P
V

-

B1.1 B1.1 QUB.1.1.1 CAA/CMCCT/CCL/CSC/CSIEE

Aplica habilidades necesarias para a investigación científica traballando tanto individualmente como en
grupo, formulando preguntas, identificando problemas, recollendo datos mediante a observación ou a
experimentación, analizando e comunicando os resultados, e desenvolvendo explicacións mediante a
realización dun informe final.

50% X X

B1.2
B1.3 B1.2 QUB.1.2.1 CMCCT/CSC

Utiliza o material e os instrumentos de laboratorio empregando as normas de seguridade adecuadas
para a realización de experiencias químicas. 50% X X

B1.4

B1.3

QUB.1.3.1 CCL/CD/ CMCCT/CSC
Elabora información e relaciona os coñecementos químicos aprendidos con fenómenos da natureza, e
as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual. 50% X X

QUB.1.3.2 CD/CMCCT Localiza e utiliza aplicacións e programas de simulación de prácticas de laboratorio. 50% X X

QUB.1.3.3 CCL/CD/CMCCT/CSIEE
Realiza  e  defende  un  traballo  de  investigación  utilizando  as  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación. 50% X X

B1.4
QUB.1.4.1 CAA/CD/CMCCT

Analiza  a  información  obtida  principalmente  a  través  de  internet,  identificando  as  principais
características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información científica. 50% X X

QUB.14.2 CAA/CCL/CMCCT
Selecciona,  comprende e interpreta información relevante nunha fonte de información de divulgación
científica e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade. 50% X X

UD1

B3.1
B3.2 B3.1 QUB.3.1.1 CMCCT Obtén ecuacións cinéticas reflectindo as unidades das magnitudes que interveñen. 50% X X

B3.3
B3.4 B3.2

QUB.3.2.1 CMCCT Predí a influencia dos factores que modifican a velocidade dunha reacción. 50% X X

QUB.3.2.2 CMCCT/CSC
Explica o funcionamento dos catalizadores en relación con procesos industriais e a catálise encimática, 
analizando a súa repercusión no medio e na saúde. 50% X X

B3.5 B3.3 QUB.3.3.1 CMCCT
Deduce o proceso de control da velocidade dunha reacción química identificando
a etapa limitante correspondente ao seu mecanismo de reacción. 50% X X

UD2
B3.6
B3.7 B3.4

QUB.3.4.1 CMCCT
Interpreta  o  valor  do  cociente  de  reacción  comparándoo  coa  constante  de  equilibrio,  prevendo  a
evolución dunha reacción para alcanzar o equilibrio. 50% X X

QUB.3.4.2 CAA/CMCCT
Comproba e interpreta experiencias de laboratorio onde se poñen de manifesto os
factores que inflúen no desprazamento do equilibrio químico, en equilibrios homoxéneos e heteroxéneos. 50% X X

B3.7 B3.5

QUB.3.5.1 CMCCT
Acha o valor das constantes de equilibrio, Kc e Kp, para un equilibrio en diferentes situacións de presión,
volume ou concentración. 50% X X

QUB.3.5.2 CMCCT
Calcula as concentracións ou presións parciais das substancias presentes nun
equilibrio  químico empregando a lei  de acción de masas, e deduce como evoluciona o equilibrio  ao
variar a cantidade de produto ou reactivo.

50% X X

B3.8 B3.6 QUB.3.6.1 CMCCT Utiliza o grao de disociación aplicándoo ao cálculo de concentracións e constantes de equilibrio Kc e Kp. 50% X X

B3.9 B3.7 QUB.3.7.1 CMCCT
Relaciona a solubilidade e o produto de solubilidade aplicando a lei de Guldberg e Waage en equilibrios
heteroxéneos sólido-líquido, e aplícao experimentalmente como método de separación e identificación
de mesturas de sales disolvidos.

50% X X

B3.10 B3.8 QUB.3.8.1 CMCCT
Aplica o principio de Le Chatelier  para predicir  a evolución dun sistema en equilibrio  ao modificar a
temperatura,  a  presión,  o  volume  ou  a  concentración  que  o  definen,  utilizando  como  exemplo  a
obtención industrial do amoníaco.

50% X X

B3.3
B3.4

B3.9 QUB.3.9.1 CMCCT Analiza os factores cinéticos e termodinámicos que inflúen nas velocidades de reacción e na evolución
dos equilibrios para optimizar  a obtención de compostos de interese industrial,  como por exemplo o

50% X X
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B3.10
B3.11

amoníaco.

B3.9
B3.10 B3.10 QUB.3.10.1 CMCCT

Calcula a solubilidade dun sal interpretando como se modifica ao engadir  un ión común, e verifícao
experimentalmente nalgúns casos concretos. 50% X X

UD3

B3.12
B3.13

B3.11 QUB.3.11.1 CMCCT
Xustifica o comportamento ácido ou básico dun composto aplicando a teoría de Brönsted-Lowry dos
pares de ácido-base conxugados. 50% X X

B3.14
B3.15
B.16
B.17

B3.12 QUB.3.12.1 CMCCT
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. 50% X X

B3.18
B3.19 B3.13 QUB.3.13.1 CMCCT

Describe o procedemento para realizar unha volumetría ácido-base dunha disolución de concentración
descoñecida, realizando os cálculos necesarios. 50% X X

B3.20 B3.14 QUB.3.14.1 CAA/ CMCCT
Predí  o  comportamento ácido-base dun sal  disolvido  en  auga aplicando  o  concepto  de  hidrólise,  e
escribir os procesos intermedios e os equilibrios que teñen lugar. 50% X X

B3.19 B3.15 QUB.3.15.1 CMCCT
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).

50% X X

B3.21 B3.16 QUB.3.16.1 CMCCT
Recoñece a acción dalgúns produtos de uso cotián como consecuencia do seu comportamento químico
ácido-base.

2ª AV. Códigos de identificación Estándares de aprendizaxe avaliables/indicadores de logro Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Temas transversais
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UD4

B3.22
B3.23

B3.17 QUB.3.17.1 CMCCT
Define oxidación e redución en relación coa variación do número de oxidación dun átomo en substancias
oxidantes e redutoras. 50% X X

B3.24 B3.18 QUB.3.18.1 CMCCT Identifica reaccións de oxidación-redución empregando o método do ión-electrón para axustalas. 50% X X

B3.25 B3.19

QUB.3.19.1 CMCCT
Relaciona a espontaneidade dun proceso redox coa variación de enerxía de Gibbs, considerando o valor
da forza electromotriz obtida. 50% X X

QUB.3.19.2 CMCCT
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. 50% X X

QUB.3.19.3 CMCCT
Analiza un proceso de oxidación-redución coa  xeración de corrente eléctrica representando unha célula
galvánica. 50% X X

B3.26 B3.20 QUB.3.20.1 CMCCT
Describe o procedemento para realizar unha volumetría redox, realizando os cálculos estequiométricos
correspondentes. 50% X X

B3.27 B3.21 QUB.3.21.1 CMCCT
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. 50% X X

B3.28 B3.22
QUB.3.22.1 CMCCT

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. 50% X X

QUB.3.22.2 CMCCT Xustifica as vantaxes da anodización e a galvanoplastia na protección de obxectos metálicos. 50% X X
UD5
UD6 B2.1

B2.2 B2.1
QUB.2.1.1 CCEC/ CMCCT Explica as limitacións dos distintos modelos atómicos en relación cos feitos experimentais que levan

asociados. 50% X X

QUB.2.1.2 CMCCT
Calcula o valor enerxético correspondente a unha transición electrónica entre dous niveis dados, en
relación coa interpretación dos espectros atómicos. 50% X X

B2.2
B2.3 B2.2 QUB.2.2.1 CMCCT

Diferencia o significado dos números cuánticos segundo Bohr e a teoría mecanocuántica que define o
modelo atómico actual, en relación co concepto de órbita e orbital. 50% X X

B2.4 B2.3
QUB.2.3.1 CMCCT

Determina lonxitudes de onda asociadas a partículas en movemento para xustificar o comportamento
ondulatorio dos electróns. 50% X X

QUB.2.3.2 CMCCT
Xustifica  o  carácter  probabilístico  do  estudo  de  partículas  atómicas  a  partir  do  principio  de
indeterminación de Heisenberg. 50% X X

B2.5 B2.4 QUB.2.4.1 CMCCT
Coñece as partículas subatómicas e os tipos de quarks presentes na natureza íntima da materia e na
orixe primixenia do Universo, explicando as características e a clasificación destes. 50% X X

B2.6
B2.5 QUB.2.5.1 CMCCT

Determina a configuración electrónica dun átomo,  coñecida  a súa posición  na táboa periódica  e os
números cuánticos posibles do electrón diferenciador. 50% X X

B2.6 QUB.2.6.1 CMCCT
Xustifica  a  reactividade  dun elemento  a  partir  da  estrutura  electrónica  ou  a  súa  posición  na  táboa
periódica. 50% X X

B2.7 B2.7 QUB.2.7.1 CMCCT
Argumenta  a  variación  do  raio  atómico,  potencial  de  ionización,  afinidade  electrónica  e
electronegatividade  en  grupos  e  períodos,  comparando  as  devanditas  propiedades  para  elementos
diferentes.

50% X X

B2.8 B2.8 QUB.2.8.1 CMCCT
Xustifica  a  estabilidade  das  moléculas  ou  dos  cristais  formados  empregando  a  regra  do  octeto  ou
baseándose nas interaccións dos electróns da capa de valencia para a formación dos enlaces. 50% X X

B2.9
B2.10 B2.9

QUB.2.9.1 CMCCT Aplica o ciclo de Born-Haber para o cálculo da enerxía reticular de cristais iónicos. 50% X X

QUB.2.9.2 CMCCT
Compara a fortaleza do enlace en distintos compostos iónicos aplicando a fórmula de Born-Landé para
considerar os factores dos que depende a enerxía reticular. 50% X X

B2.11
B2.12
B2.13
B2.14

B2.10
QUB.2.10.1 CMCCT

Determina a polaridade dunha molécula utilizando o modelo ou a teoría máis axeitados para explicar a
súa xeometría. 50% X X

QUB.2.10.2 CMCCT Representa a xeometría molecular de distintas substancias covalentes aplicando a TEV e a TRPECV. 50% X X

B2.15
B2.16

B2.11 QUB.2.11.1 CMCCT
Dálles sentido aos parámetros moleculares en compostos covalentes utilizando a teoría de hibridación
para compostos inorgánicos e orgánicos. 50% X X

B2.17
B2.18

B2.12 QUB.2.12.1 CMCCT Explica a condutividade eléctrica e térmica mediante o modelo do gas electrónico, aplicándoo tamén a
substancias semicondutoras e supercondutoras.

50% X X
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B2.18
B2.19

B2.13
QUB.2.13.1 CMCCT

Describe o comportamento dun elemento como illante, condutor ou semicondutor eléctrico, utilizando a
teoría de bandas. 50% X X

QUB.2.13.2 CMCCT
Coñece  e  explica  algunhas  aplicacións  dos  semicondutores  e  supercondutores,  e  analiza  a  súa
repercusión no avance tecnolóxico da sociedade. 50% X X

B2.20
B2.14 QUB.2.14.1 CMCCT

Xustifica a influencia das forzas intermoleculares para explicar como varían as propiedades específicas
de diversas substancias en función das devanditas interaccións. 50% X X

B2.15 QUB.2.15.1 CMCCT
Compara  a  enerxía  dos  enlace  intramoleculares  en  relación  coa enerxía  correspondente  ás  forzas
intermoleculares, xustificando o comportamento fisicoquímico das moléculas. 50% X X

3ª AV. Códigos de identificación Estándares de aprendizaxe avaliables/indicadores de logro Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Temas transversais
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UD7

B4.1 B4.1 QUB.4.1.1 CMCCT
Relaciona  a forma de hibridación  do  átomo de carbono co tipo  de enlace en diferentes compostos
representando graficamente moléculas orgánicas sinxelas. 50% X X

B4.2
B4.3 B4.2 QUB.4.2.1 CMCCT Diferencia, nomea e formula hidrocarburos e compostos orgánicos que posúen varios grupos funcionais. 50% X X

B4.4 B4.3 QUB.4.3.1 CMCCT
Distingue os tipos de isomería representando, formulando e nomeando os posibles isómeros, dada unha
fórmula molecular. 50% X X

B4.5

B4.4 QUB.4.4.1 CMCCT
Identifica  e  explica  os  principais  tipos  de  reaccións  orgánicas  (substitución,  adición,  eliminación,
condensación e redox), predicindo os produtos, se é necesario. 50% X X

B4.5 QUB.4.5.1 CMCCT
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.

50% X X

B4.6
B4.7 B4.6 QUB.4.6.1 CMCCT/ CSC Relaciona os grupos funcionais e as estruturas principais con compostos sinxelos de interese biolóxico. 50% X X

B4.8 B4.7 QUB.4.7.1 CMCCT Recoñece macromoléculas de orixe natural e sintética. 50% X X
B4.9 B4.8 QUB.4.8.1 CMCCT A partir dun monómero, deseña o polímero correspondente e explica o proceso que tivo lugar. 50% X X

B4.10
B4.11 B4.9 QUB.4.9.1 CMCCT

Utiliza  as reaccións  de  polimerización   para  a  obtención  de  compostos  de interese  industrial  como
polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas e poliésteres, poliuretanos e baquelita. 50% X X

B4.7 B4.10 QUB.4.10.1 CMCCT/ CSC
Identifica substancias e derivados orgánicos que se utilizan como principios activos de medicamentos,
cosméticos e biomateriais, e valora a repercusión na calidade de vida. 50% X X

B4.12 B4.11 QUB.4.11.1 CMCCT/ CSC
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.

50% X X

B4.6 B4.12 QUB.4.12.1 CCEC/ CMCCT/ CSC
Recoñece  as  utilidades  que  os  compostos  orgánicos  teñen  en  sectores  como  a  alimentación,  a
agricultura, a biomedicina, a enxeñaría de materiais, e valora a repercusión na calidade de vida. 50% X X
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LENDA COMPETENCIAS LENDA TRANSVERSAIS
CCL Competencia lingüística CL Comprensión lectora

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía EOE Expresión oral e escrita
CD Competencia dixital CA Comunicación audiovisual
CAA Competencia aprender a aprender TIC Tecnoloxía da información e comunicación
CSC Competencias sociais e cívicas EMP Emprendemento
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor EC Educación cívica
CCEC Conciencia e expresións culturais PV Prevención da violencia
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i) METODOLOXÍA

J. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

k) Presencial

Consistirá na exposición oral dos contidos e na resolución (no encerado) dos exercicios relacionados co tema. Empregaranse
simulacións, aplicacións virtuais interactivas, presentacións gráficas e vídeos para completar os contidos tratados.

O material para traballar (teoría, boletíns de exercicios, guións de prácticas) será de elaboración propia e estará dispoñible na
Aula Virtual. Os boletín de exercicios basearanse nas probas da CIUG.

Na Aula Virtual, ademais do material do currículo, trataranse de colgar noticias e curiosidades relacionadas coa Física e a
Química e a ciencia en xeral.

IMPORTANTE: O uso do teléfono móbil na aula está prohibido. Aquel alumno que o empregue será amoestado (seguindo as
normas do centro).

Ao longo do curso realízanse as prácticas de laboratorio relacionadas co currículo e seguindo as indicacións do grupo de
traballo de Química da CIUG.

l) Semipresencial

Nunha situación semipresencial (na que se establece un sistema de rotación de asistencia ao centro) a metodoloxía sería a
seguinte: 

O grupo de alumnos/as que traballen na aula seguirá a metodoloxía proposta no punto anterior. 

Nas sesións presenciais avanzarase nos contidos de forma más esquemática nunha parte da sesión. A outra parte da sesión
dedicarase á resolución de dúbidas que xurdisen nos exercicios/tarefas propostas para traballar os contidos da clase presencial.
No caso de non existir dúbidas, avanzarase en contidos e na resolución de exercicios tipo.

O grupo de alumnos/as que traballe na casa terá que realizar o traballo proposto na clase presencial (exercicios e tarefas) para
traer as dúbidas preparadas para a seguinte sesión presencial.

Dado que o grupo vai estar dividido, tratarase un avance nos contidos da materia o máis uniforme e homoxéneo posible nos
subgrupos.

Todo o material e notificacións grupais para todos os alumnos/as estarán recollidos nos foros da Aula Virtual (á que todos os
alumnos/as teñen que acceder todos os días que haxa clase para seguir as instrucións de traballo de cada sesión).

No caso de alumnos/as que non dispoñan de medios telemáticos, tratarase de que estean sempre no grupo presencial que se
teña no centro.

O material estará sempre colgado na Aula Virtual (identificado co nome da data correspondente a sesión).

Se fose necesario que os alumnos/as en non-presencial tiveran que estar conectados e asistir á sesión de forma virtual,
será o centro o que se encargue de equipar as aulas co material necesario para que a retransmisión sexa en streaming.

c) Non presencial

Neste caso empregaranse as ferramentas corporativas: Aula virtual do centro e Cisco Webex Meetings.

Avanzarase nos contidos da materia sempre. 

A forma de traballar será a seguinte:

 Cada día (correspondente no horario do grupo á materia) subirase toda a información da sesión á Aula Virtual,  poñendo
unha mensaxe no foro. 
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 Cada sesión terá unha carpeta ou etiqueta no curso da  Aula Virtual. Esta carpeta ou etiqueta terá de nome a data da
sesión.  Nesa carpeta/  etiqueta  engadirase toda a  información da sesión  (documento  de instrucións,  teoría,  exemplos,
exercicios para traballar obrigatorios, exercicios voluntarios...).

 Para traballar os contidos haberá vídeos realizados polo profesor e subidos á Aula Virtual, exercicios tipo realizados polo
profesor e colgados como ficheiros, exercicios e/ou cuestionarios de autoavaliación, e exercicios interactivos.

 Calquera dúbida que se presente poderá ser feita por medio do foro (para que todos os alumnos/as vexan a resposta) ou
ben por medio do correo electrónico. Non se responderán dúbidas nos días non lectivos. Cando unha dúbida chegue
durante un período non lectivo responderase na primeira hora do primeiro día lectivo que se teña.

 Cada 7 días (como máximo) faranse conferencias a través da plataforma Cisco Webex Meetings  de 25 minutos-50 minutos
que funcionarán a modo de titorías (resolución de dúbidas, preguntas concretas e explicación de exercicios). Nestas sesións
telemáticas  poderase  dividir  ao  grupo  en  dous  ou  tres  (para  que  sexa  máis  manexable).  En  función  do  número  de
alumnos/as seleccionarase o tempo da sesión (nunca superior a 50 minutos efectivos). Nestas sesións de titoría anotase a
asistencia, a puntualidade e a participación.

No caso de alumnos/as que non dispoñan de medios telemáticos o material será enviado e devolto por medio de correo
postal (IES – dirección postal do alumno/a).

m) OUTRAS DECISIÓNS METODOLÓXICAS (agrupamentos, tempos, espazos, material e recursos 
didácticos)

As clases impartiranse na aula de referencia do grupo e no laboratorio de física do centro.

Necesítase calculadora científica -que os alumnos/as poden empregar na realización das probas escritas-. Permitirase aquelas
que poidan resolver ecuacións de segundo grado pero que non sexan programables, sen pantalla gráfica e sen capacidade para
almacenar, transmitir ou recibir datos. Tamén se utilizarán como recursos dentro da aula o ordenador, o proxector, conexión á rede
e encerado.

Tamén se fará uso do laboratorio e do seu material para a realización de prácticas que acompañen aos contidos teóricos da
materia, tendo en conta as recomendacións de prácticas da CIUG. Para a realización das prácticas de laboratorio necesítase o
equipamento básico dun laboratorio de Química, do que se dispón actualmente no centro.  A explicación e a realización das
prácticas, cando sexa posible, irá acompañada de vídeos. 

O material de estudo da materia de Química de 2º de Bacharelato é de elaboración propia, e estará á disposición do alumnado
na Aula Virtual do centro e en diferentes formatos para que os estudantes o poidan descargar. Asemade, desde o Departamento
de Física e Química proponse un libro de texto de apoio para aqueles estudantes que o desexen:

LIBRO DE TEXTO

Título do libro Química

Editorial Baía Edicións

Autor Manuela Domínguez Real

Data autorización Xuño 2016

ISBN 978-84-9995-196-6

 

Non se entrega material fotocopiado na aula.
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n) AVALIACIÓN

O. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN INICIAL

a. Data de realización.

Non se realiza proba escrita.
Tómanse notas no caderno do profesor durante os primeiros días (primeira semana lectiva).

b. En  que  consistirá?  (proba  tipo  test,  preguntas  e  respostas,  confección  de  mapas,  gráficas,  etc.)
Relacionados cos estándares?

Nas primeiras semanas, mediante observación directa, preguntas e participación do alumnado pódese ter unha idea do
coñecemento da materia. Ao iniciar os contidos do currículo, vaise facendo unha revisión daqueles contidos que son necesarios
para o correcto desenvolvemento da materia. As anotacións do caderno do profesor (sexan positivas ou negativas) non teñen
nota numérica e non teñen ningún peso na cualificación numérica do curso.

c. Como se informará ás familias?

Se existe algún resultado moi salientable poñerase en coñecemento do titor/a e do pai/nai/titores legais do alumnado, en
caso de que estean autorizados a recibir información no caso do alumnado maior de idade. En calquera caso, a información
estará dispoñible en calquera momento que os  pai/nai/titores legais o soliciten.

d. Cales serán as consecuencias dos resultados?

Non hai ningún tipo de consecuencia. A materia comezará o seu desenvolvemento normal,  para conseguir alcanzar os
estándares propios da materia de Química de 2º Bacharelato. No desenvolvemento da materia, se fose necesario -por existir un
desfase significativo entre os coñecementos previos e os necesarios para o correcto desenvolvemento da materia- entregarase
material  de  reforzo  e  comezarase  o  novo  contido  facendo  unha  revisión/repaso  dos  puntos  esenciais  para  o  correcto
desenvolvemento dos novos contidos.

p) ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS (só en 2º de BAC, se procede)

a. Que procedemento se seguirá? (marcar cunha cruz)

Matrícula como pendente X

Proba

b. De optar por PROBA:
i. Que tipo de proba?

ii. Como se avaliará?

q) PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA

a. Con que temporalización se farán probas escritas?

INTENTARANSE FACER TODAS AS PROBAS ESCRITAS (ordinarias e recuperacións)  DE MANEIRA PRESENCIAL no
centro. As datas de realización das probas escritas (PE) serán fixadas, en consenso, entre o alumnado e o profesorado, e como
mínimo cunha semana de antelación.
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Realizaranse arredor de dúas probas escritas (PE) por trimestre. As probas escritas realizadas ao longo do curso poden
incorporar contidos de varios temas. Ademais, ao longo de cada trimestre realizaranse  probas escritas de control diario
(PECD).  Ademais,  cada  alumno/a  disporá  dun  caderno  de  prácticas,  no  que  se  recollerá  o  informe  de  cada  práctica
desenvolta no laboratorio.

b. Como se cualificarán as probas, traballos individuais ou colectivos, traballos na libreta, observación? 
Ponderación, redondeo,…

Todos os estándares de aprendizaxe recollidos no currículo oficial da materia de Química de 2º de Bacharelato avalíanse por
medio da realización de probas escritas nun proceso de avaliación continua. Neste curso propóñense dous tipos de probas:
probas escritas (PE) e  probas escritas de control diario (PECD). En cada avaliación haberá un mínimo de dúas probas
escritas (PE) cuxa tipoloxía estará de acorde aos criterios da CIUG (sempre que os contidos a avaliar o permitan): 2 cuestións,
2 problemas e unha pregunta tipo laboratorio. Cada unha das preguntas terá un valor de 2 puntos. Estas probas escritas poden
incluír contidos tratados en temas anteriores.

Na cualificación das probas escritas (PE) considéranse, seguindo a liña da CIUG, os seguintes criterios de corrección:

 A claridade na exposición dos conceptos,  procesos,  os  pasos a seguir,  as hipóteses,  a  orde lóxica e a  utilización
adecuada da linguaxe química .

 A identificación e utilización correcta das unidades das magnitudes en todo o proceso.

 Os resultados dos problemas son coherentes co contexto do enunciado e faise unha análise dos mesmos.

 As cuestións teóricas son razoadas con claridade e rigor científico.

 Aqueles apartados que esixan da resolución dun apartado anterior cualificaranse independentemente do resultado de
devandito apartado, sempre que o razoamento sexa correcto.

Seguindo tamén a liña da CIUG, haberá unha penalización na puntuación nos seguintes casos:

 Os conceptos  son confusos,  insuficientemente  formulados ou incorrectos.  Os erros  graves de concepto  conlevarán
anular o apartado correspondente.

 Hai  erros  nas  unidades  de  medida  ou  non  se  poñen.  As  magnitudes  sen  unidades  ou  con  unidades  incorrectas
penalizaranse descontando un 25% da nota do apartado. Os erros nos factores de conversión penalizaranse cun 15% do
valor do apartado por cada erro cometido.

 Os erros nos cálculos consideraranse leves e descontarase o 10% da nota do apartado, agás que os resultados carezan
de lóxica algunha e o alumno/a non faga unha discusión acerca da falsidade de dito resultado. Neste último caso, o
problema pode ser valorado cun cero.

 O non razoamento das cuestións teóricas conlevará unha puntuación de cero no apartado correspondente. Non se lle
dará valor ás respostas con monosílabos, é dicir, aquelas que se poden deber ao azar.

Penalízase con cero o copiar mediante calquera medio ou mecanismo (de apuntes, libros, compañeiros/as, transmisións de
radiofrecuencia, textos e fórmulas en dispositivos electrónicos como móbiles...) durante a realización das probas escritas. Aos
alumnos/as sorprendidos invalídaselles a proba e abandonan a aula. Se esta acción irregular se repite no tempo, actuarase
segundo o regulamento de réxime interno do centro. Se se trata dunha proba final non terá dereito a outra proba ata a proba
extraordinaria (xuño).

As  probas  escritas  soamente  se  repiten  se  a  xustificación  da  falta  de  asistencia  é  oficial.  En  caso  contrario,  será
cualificada con cero.

As probas escritas que coincidan cun día de folga pasan automaticamente ao seguinte día -despois da folga- que se teña
clase ordinaria.

Na realización das probas escritas os teléfonos móbiles teñen que estar apagados e na mesa do profesor/a. O non seguir
esta norma, será causa de expulsión da proba.

c. Como se fai a media de cada unha das avaliacións? Ponderación, redondeo,…

Todas as probas escritas terán unha puntuación máxima de 10 puntos. A nota mínima para superar a materia é de 5.
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A nota numérica de cada avaliación está formada por:

 90% correspondente ás probas escritas (PE). A nota numérica corresponde á media aritmética das notas das
probas escritas (PE) realizadas. Para calcular esta media usamos a seguinte expresión, e os pesos son o número de
temas que inclúe cada proba.

NOTA=∑ pi · xi

∑ pi

Con pi número de temas que contén a proba escrita e xi nota numérica da proba.

 10% correspondente ás probas escritas de control diario (PECD). A nota destas probas será a media aritmética
das notas numéricas das PECD realizadas en cada trimestre.  Naquelas avaliacións nas que o alumnado realice
algunha práctica de laboratorio, asignarase un peso dun 5% ás probas escritas de control diario (PECD) e un
5% ao caderno de laboratorio.   As probas escritas de control diario (PECD) poden ser de 0, 1 ou 2 por semana.
Poderán ser avisadas polo profesor/a na mesma semana da realización, é dicir, dun día para outro. Se un alumno/a
non se presenta e a razón non está debidamente xustificada, esa PECD cualificase cun cero. No caso de que a razón
estea xustificada, esa PECD realizarase no recreo do primeiro día que o alumno/a volva ao IES no laboratorio de
Física do centro. No caso de que acumule varias probas a realizar, iranse facendo nos recreos desde o primeiro día
que se incorpore ata que teña o mesmo número de PECD que o resto de compañeiros/as. En caso de non poder
realizar ningunha destas PECD, o alumno/a será cualificado coas PE (100% da nota).

Ao non poder cualificar con decimais, tense en conta:

 Cualificación trimestral (notas de 1ª, 2ª e 3ª avaliación): A nota que aparecerá no boletín será a resultante da
media aritmética das notas das probas escritas realizadas durante o trimestre (segundo o explicado anteriormente). Se
o decimal é inferior a 5, non se aplicará redondeo, sendo a nota que aparecerá no boletín a parte enteira do valor
numérico calculado (por exemplo, un 6,4 figuraría no boletín de notas como 6); se o decimal é igual a 5, aplicarase o
redondeo  por  exceso  se  o  rendemento,  interese  e  actitude do alumno/a  pola  materia  foi  favorable  ao  longo do
trimestre. O redondeo nunca será á alza se o alumno/a presenta varias faltas de asistencia na materia sen xustificar,
non entendéndose por xustificadas motivos persoais. Hai que ter en conta que se a nota de algunha das probas
escritas é inferior a 3 considerarase suspensa a avaliación. Neste caso a nota da avaliación será de 4 como máximo, e
o alumno/a deberá examinarse da parte suspensa na proba de recuperación que se realizará con posterioridade á
entrega de notas.

 Cualificación final de maio: A nota que aparecerá no boletín será a resultante da media aritmética real das notas
obtidas en cada un dos trimestres. Se o decimal é inferior a 5, non se aplica redondeo; e se o decimal é igual ou
superior a 5, aplícase o redondeo por exceso de cumprirse que, polo menos, a nota do 50% das PE realizadas ao
longo do curso é igual  ou superior a 5.  O redondeo nunca será á alza se o alumno/a presenta varias faltas de
asistencia na materia sen xustificar, non entendéndose por xustificadas motivos persoais.

d. Que aspectos se van a valorar dentro da observación do traballo de aula?

A observación na aula, participación e interese pola materia non se valoran positivamente xa que o comportamento na clase,
a asistencia regular, a puntualidade e o respecto á comunidade escolar supóñense en alumnos/as deste nivel.

No  caso  de  que  algún  alumno/a  non  amose  implicación  ou  interese  na  materia,  farase  a  penalización  en  forma  de
puntuación:

- non traer de forma reiterada o material necesario para a clase como bolígrafo, calculadora científica, caderno ou follas de
papel, entre outros: Pode restar ata 0,25 puntos.

- non facer os deberes propostos, entendidos como un complemento e unha ferramenta que permite reforzar a adquisición de
coñecementos: Pode restar ata 0,25 puntos.

- faltas de atención (por exemplo, estar facendo outras cousas non relacionadas coa materia que tratamos, charlando e, en
xeral, non permitir un desenvolvemento normal das clases): Pode restar ata 0,1 puntos por cada chamada de atención.

Esta información anotarase no caderno do profesor/a e ao alumno/a, podendo facerse unha penalización na puntuación de
ata 2 puntos por cada avaliación.
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e. Como se recupera unha proba non superada?
Despois de cada avaliación, haberá unha proba de recuperación na que alumnado se examinará unicamente das probas non 

superadas. Para aquel alumnado que soamente teña que recuperar unha parte da avaliación, na proba de recuperación deberá 
acadar como mínimo unha nota de 3 para poder facer a media coa proba ou probas xa superadas.

f. Como se recupera unha avaliación non superada?

A recuperación da avaliación non superada farase por medio dunha única proba escrita. Esta proba escrita versará sobre os
estándares  de  aprendizaxe  non  acadados  na  avaliación  non  superada.  A  proba  de  recuperación  farase  sempre  con
posterioridade á avaliación, dentro das dúas primeiras semanas lectivas despois da entrega das notas.

A avaliación considerase recuperada se a nota obtida nesta proba escrita de recuperación é igual ou superior a 5. Para aquel
alumnado que soamente teña que recuperar unha parte da avaliación, na proba de recuperación deberá acadar como mínimo
unha nota de 3 para poder facer media coa proba ou probas xa superadas.

Nas notas das probas escritas de recuperación non se aplica redondeo.

r) PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN FINAL

a. Quen debe ir a avaliación final?

O alumnado que perda o dereito á avaliación continua (por número de faltas de asistencia, segundo indique a normativa)
realizará unha única proba na que se incluirán todos os estándares de aprendizaxe. Esta proba poderá ser diferente (en canto a
número de exercicios) á que realicen o resto dos alumnos/as. Na proba escrita haberá exercicios relacionados con todos os
bloques temáticos da materia. A proba terá unha cualificación máxima de 10.

Os alumnos/as con dúas ou máis avaliacións suspensas (nota da avaliación e nota da recuperación menores que 5). Os
alumnos/as que teñan unha soa avaliación suspensa terán que realizar unha proba final se a nota tanto da avaliación como da
recuperación é igual ou inferior a 3.

b. En que consistirá a proba?

Aqueles estudantes que teñan unha soa avaliación suspensa cunha nota igual ou inferior a 3 terán que realizar unha proba
escrita correspondente a dita avaliación non superada. A proba escrita terá unha puntuación máxima de 10 puntos, e o seu
formato será o habitual da materia. A nota será o 90% correspondente á proba escrita máis o 10% correspondente ás probas
escritas de control diario realizadas durante a avaliación non superada. A avaliación considérase superada se a nota numérica é
superior a 5. Esa nota é a que fará a media para dar a nota final do curso.

O alumnado que teña dúas ou máis avaliacións cunha cualificación inferior a 5 terá unha proba de recuperación final e global
(todos os estándares de aprendizaxe tratados no curso). A proba versará sobre calquera dos contidos do currículo de 2º de
Bacharelato de Química e o seu formato será o habitual da materia. A cualificación final de maio será ponderada como se
describe a continuación.

c. Que estándares se van a avaliar? Avaliación pendentes, todos…

Para aquel alumnado que teña unha soa avaliación suspensa, serán avaliados os estándares correspondentes á avaliación
suspensa. Para o alumnado con dúas ou más avaliacións suspensas ou que perda o dereito a avaliación continua, serán
avaliados todos os  estándares de aprendizaxe recollidos no currículo correspondente á materia de Química e traballados na
aula.

d. Como se elabora a cualificación final? Ponderación, redondeo,...

Alumnos/as coas 3 avaliacións superadas  :  
A nota que aparecerá no boletín será a resultante da media aritmética real das notas obtidas en cada un dos trimestres. Se o

decimal é inferior a 5, non se aplica redondeo; e se o decimal é igual ou superior a 5, aplícase o redondeo por exceso de
cumprirse que, polo menos, a nota do 50% das PE realizadas ao longo do curso é igual ou superior a 5. O redondeo nunca será
á alza se o alumno/a presenta varias faltas de asistencia na materia sen xustificar, non entendéndose por xustificadas motivos
persoais.

Alumnos/as cunha única avaliación suspensa:
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Os alumnos/as que teñan unha soa avaliación suspensa cunha nota igual ou inferior a 3 terán que realizar unha proba escrita
correspondente a dita avaliación non superada. A proba escrita terá unha puntuación máxima de 10 puntos, e o seu formato
será o habitual da materia. A nota será o 90% correspondente á proba escrita máis o 10% correspondente ás probas escritas de
control diario realizadas durante a avaliación non superada. A avaliación considérase superada se a nota numérica é superior a
5. Esa nota é a que fará a media para dar a nota final do curso.

Alumnos/as con dúas ou máis avaliacións suspensas e que están na obriga de presentarse á proba final global  :  
A nota final (n) será a media aritmética da nota do curso (n1) e a nota obtida na proba escrita global (n2).

 Si n<5 e n2>5 : Materia recuperada (nota final da materia=5)

 Si n>5 e  n2>5: A nota final será a nota numérica correspondente. Se o decimal é inferior a 5, non hai redondeo; e se o
decimal é igual ou maior que 5, entón aplicarase o redondeo por exceso se se cumpre que  a nota media do curso (n 1) é
igual ou superior a 4.

Proba para subir nota (maio):
Para todo o alumnado que teña unha puntuación superior a 5 (na media da nota do curso), unha vez realizadas todas as PE

propostas ao longo do curso e despois do cálculo das notas numéricas, proporase a realización dunha proba escrita para subir
nota. Tratarase dunha proba global que incluirá todos os estándares de aprendizaxe tratados. O seu formato será o habitual da
materia. A puntuación máxima da proba será de 10 puntos. A puntuación de cada exercicio indicarase na proba. Os alumnos/as
poderán non entregar a proba. No momento no que a entreguen, corrixirase polo que a nota pode baixar.

A nota numérica final: Media aritmética da nota do curso (real) e a nota da proba para subir nota.

Aplícase o redondeo por exceso, no caso de que o decimal sexa igual ou maior que 5 e se cumpra que a nota do curso é
igual ou superior a 7.

A proba de recuperación e a proba para subir nota realizaranse en maio (segundo o calendario establecido) e antes da
avaliación final do curso. As dúas probas poderán ser distintas, incluído o grao de dificultade, e realizaranse o mesmo día.

e. Que criterios segue o centro para a promoción?

Os que indica a normativa vixente.

s) PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA

a. Que tipo de proba se vai aplicar? Número de preguntas, valoración de cada unha delas...

Realizarase unha proba escrita no mes de xuño para aquel alumnado que non tivese superada a materia no mes de maio. A
proba escrita correspondente á avaliación extraordinaria será do mesmo formato que a proba escrita de final do curso. A
puntuación máxima da proba será de 7.

A proba supérase cunha puntuación igual ou superior a 5.

b. Como se cualifica? Redondeo...

Se o primeiro decimal é inferior a 5, a nota resultante é a parte enteira do valor numérico obtido na proba escrita (é dicir, un 
4,5 é un 4). Se o primeiro decimal é igual ou maior que 5, entón aplicarase o redondeo por exceso (é dicir, un 4,7 é un 5).

t) PROCEDEMENTO DE RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE PENDENTES

a. Como se fai o seguimento: clases de recuperación, traballos, reunións de seguimento, etc.?

No curso 2022-23 non hai alumnos/as coa materia de Química de 2º de Bacharelato pendente.

b. Como se avalía? Avaliacións parciais, avaliación final, cualificación de traballos realizados...
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Non se contempla.

c. Como se elabora a cualificación final? Ponderación, redondeo, etc.

Non se contempla.

d. Que tipo de proba extraordinaria se vai aplicar? Número de preguntas, valoración de cada unha delas, 
etc.

Non se contempla.

e. Como se cualifica? Redondeo...

Non se contempla.
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u) OUTRAS AVALIACIÓNS:

Proponse realizar as seguintes enquisas cuxos resultados, de ser realizadas, serán recollidos, nas correspondentes actas das 
reunións de departamento, ou faranse ao final de curso e recolleranse na memoria final do departamento.

Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente
Escala

(Indicadores de logro)
Proceso de ensino: 1 2 3 4

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?
2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?
3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?
4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?
5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?
6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?
7.- Tomouse algunha medida curricular para atender ao alumnado con NEAE?
8- Tomouse algunha medida organizativa para atender ao alumnado con NEAE?
9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?
10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?
11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?
12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?

Práctica docente 1 2 3 4
1.- Como norma xeral fanase explicacións xerais para todo o alumnado

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe

7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?

8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames, etc.?

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc.?

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?

11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?

12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?

13.- As medidas de apoio, reforzo, etc. establécense vinculadas aos estándares

14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,...?
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v) AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

W. MECANISMO DE REVISIÓN

a. Con que periodicidade se revisará?

Nas reunións de departamento con unha periodicidade mensual.

b. Que medidas se adoptarán en caso de desfase?

Segundo a causa do desfase.

X) MECANISMO AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica Escala

(Indicadores de logro) 1 2 3 4

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e temporalización?

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?
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16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e  instrumentos?

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso?

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?

32.-  Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?

y) OBSERVACIÓNS
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z) MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE NO PRESENTE CURSO

MEDIDAS ORDINARIAS

ORGANIZATIVAS CURRICULARES

1. Adecuouse a estrutura organizativa do centro e/ou da
aula para algún alumno/a ou grupo?

a) Tempos diferenciado, horarios específicos, etc.

b) Espazos diferenciados?

c) Materiais e recursos didácticos diferenciados?

2. Faise algún desdobramento de grupos?

3.  Faise  algún  reforzo  educativo  e/ou  apoio  de
profesorado na aula?

4.  Faise  algún  reforzo e/ou apoio  fóra  da/s  aula/as  a
algún alumno/a?

5.  Faise  algún  reforzo e/ou apoio  fóra  da/s  aula/as  a
algún alumno/a?

6. Que medidas se propoñen para o alumno enviado á
aula de convivencia?

1.  Faise  algunha  adaptación  metodolóxica  para  algún
alumno/grupo  como  traballo  colaborativo  en  grupos
heteroxéneos,  titoría  entre  iguais,  aprendizaxe  por
proxectos, etc.?

2.   Adáptanse  os  tempos  e/ou  os  instrumentos  de
avaliación para algún alumno/a?

3. Existe algún programa de reforzo en áreas instrumentais
(LC/LG/MT) para alumnado de 1º e 2º da ESO?

4.  Existe algún programa de recuperación de materias non
instrumentais (2º ESO)?

5.  Existe  algún  programa  específico  para  alumnado
repetidor da materia?

6.  Aplícase  ese  programa  específico  personalizado  para
repetidores da materia?.
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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
ORGANIZATIVAS CURRICULARES

1.  Canto  alumnado  recibe  apoio  por  profesorado
especialista en PT/AL?

2. Existe algún grupo de adquisición das linguas (para
alumnado estranxeiro)?

3.  Existe  algún  grupo  de  adaptación  da  competencia
curricular( Al. estranxeiro)?

4.  Existe  algunha  outra  medida  organizativa:
escolarización domiciliaria,  escolarización combinada,
etc.?

1.  Existe  algunha  Adaptación  Curricular  na  materia?
Cantas?

2.  Foi  autorizado  para  a  materia  algún  agrupamento
flexible/específico?

3.  Existe  algún  Programa  de  Mellora  do  Aprendizaxe  e
Rendemento (PMAR)?

4.  Flexibilizouse  para  algún  alumno/a  o  período  de
escolarización?

5.  Describir  o  protocolo  de  coordinación  co profesorado
que  comparte  co  titular  da  materia,  os  reforzos,  apoios,
adaptación,  etc.  (Coordinación  cos  PT/AL/Outro
profesorado de apoio/profesorado agrupamento/ etc.
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