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1.- Obxectivos xerais de Química de 2º de bacharelato.
Os obxectivos específicos da Química concrétanse
no Real Decreto 126/2008
(D.O.G. do 23 xuño de 2008), polo que se establece a ordenación e currículo do Bacharelato na
Comunidade Autónoma de Galicia, e que se indican a continuación:
1.- Utilizar correctamente estrategias de investigación propias das ciencias (formulación
d eproblemas, emisión de hipótesis fundamentadas, procura de información, elaboración de
estrategias de resolución e de deseños experimentais, realización de experimentos en condicións
controladas e reproducibles, análise de resultados, elaboración e comunicación de conclusións)
relacionando os coñecementos aprendidos con outros xa coñecidos.
2.- Comprender os principias conceptos, leis, modelos e teorías da Química para poder
articulalos en corpos coherentes de coñecemento.
3.- Obter unha formación científica básica que contribúa a serrar interese para
desenvolver estudos posteriores máis específicos.
4.- Recoñecer a importancia do coñecemento científico para a formación integral das
persoas, así como para participar, como cidadás e cidadáns e, de se o caso, futuras científicas e
científicos, na necesaria toma de decisións fundamentadas arredor de problemas locais e globais
a que se enfronta a humanidade.
5.- Comprender o papel da Química na vida cotiá e a súa contribución á mellora da calidade
de vida das persoas, valorando, de xeito fundamentado, os problemas derivados dalgunhas das
súas aplicacións e como pode contribuír á consecución da sustentabilidade e dun estilo de vida
saudable.
6.- Utilizar correctamente a terminoloxía científica e empregala de xeito habitual ao
expresarse no ámbito da Química, aplicando diferentes modelos de representación: gráficas,
táboas, diagramas, expresións matemáticas, etc.
7.- Empregar correctamente as tecnologías da información en comunicación na
interpretación e simulación de conceptos, modelos, leis ou teorías; na obtención e tratamento de
datos; na procura de información de diversas fontes; na avaliación do seu contido e na
elaboración e comunicación de conclusións, fomentando no alumnado a formación dunha opinión
propia e dunha actitude crítica fronte ao obxecto de estudo.
8.- Comprender e valorar o carácter tentativo e dinámico da Química e as súas achegas ao
desenvolvemento do pensamento humano, evitando posicións dogmáticas e considerando unha
visión global da historia desta ciencia que permita identificar e situar no seu contexto os
personaxes máis relevantes.
9.- Familiarizarse co deseño e realización de experimentos químicos e co traballo en
equipo, así coma no uso do instrumental básico dun laboratorio, e coñecer algunhas técnicas
específicas, sempre considerando as normas de seguranza das súas instalacións e tratmento de
residuos.
10.- Recoñcecer os principais retos que ten que abordar a investigación neste campo da
ciencia na actualidade, apreciando as súas perspectivas de desenvolvemento.
11.- Valorar as achegas das mulleres ao desenvolvemento científico e tecnológico, facendo
especial referencia aos casos galegos.
12.- Comprender o carácter integrador da Química a través da súa relación con outras
ciencias, como a Física, a Bioloxía ou a Xeoloxía.
13.- Valorar o carácter colectivo e cooperativo da ciencia, fomentando actitudes de
creatividade, flexibilidade, iniciativa persoal, autoestima e sentido crítico a través do traballo en
equipo.
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2.- Secuenciación de contidos: conceptos, procedementos e criterios de avaliación
cada tema.

de

É convinte antes de aborda-lo currículo, realizar un repaso de formulación inorgánica e
orgánica, para a súa aplicación posterior na resolución de exercicios e desenvolvemento dos
temas posteriores. O primeiro bloque de contidos adícase ós cálculos numéricos elementais de
Química e constitúe un repaso do curso de Física e Química de 1º de Bacharelato. Logo abordase
o estudio da estructura da materia: constitución, clasificación dos elementos e os distintos
tipos de enlace químico, para continuar co estudio das características enerxéticas das reaccións
químicas, chegando a establece-lo concepto de equilibrio químico e mailos factores asociados,
aplicandoo ós equlibrios de solubilidade, e continuando cos equilibrios ácido-base e redox, para
finalmente, abordalo estudio das sustancias orgánicas. O bloque de Química descriptiva e
industrial aparece disperso como “aplicacións industriais” ó longo do DCB, e suxírese como
complemento que se realice unha visita a una industria química. Asimesmo, a relación QuímicaTecnoloxía-Sociedade que se vai tratar de forma transversal ó longo de todo o temario e de
forma máis concreta en cada unidade.
Na secuenciación de contidos, inclúese tamén as orientacións do Grupo de Traballo de
Química para a realización das Probas de Acceso á Universidade (PAAU).
Coas ideas expostas anteriormente, os contidos para a Química de 2º de Bachillerato
quedan recollidos en 8 temas, tendo un prólogo ó programa, no que se realizará un repaso de
Formulación Inorgánica e Orgánica, quedando a secuenciación de contidos proposta é a que
segue:
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TEMA 1.- CÁLCULOS NUMÉRICOS ELEMENTAIS EN QUíMICA
CONTIDOS:
1.- Conceptos:
1.- Sustancias químicas. Masa atómica, masa molecular, mol.
2.- Composición centesimal dun composto. Determinación de la fórmula dun composto por
análise elemental. Determinación de fórmulas empíricas e moleculares.
3.- Mesturas homoxéneas: mesturas de gases e disolucións líquidas,
4.- Formas de expresa-la concentración das disolucións: porcentaxe en peso e volume,
masa/volumen, molaridade, molalidade, fracción molar,
5.- Comportamento dos gases en condicións ideais. Ecuación de estado, Lei de Dalton das
presións parciais,
6. - Determinación da masa molecular dun gas a partir dos valores de magnitudes
relacionadas coa ecuación de estado.
7.- Reacción química. Ecuación química.
8.- Cálculos estequiométricos: reactivo limitante e reactivo en exceso, reaccións nas que
participan gases e/ou sustancias en disolución, reactivos cun determinado grao de pureza,
rendemento dunha reacción.
2.- Procedementos:
• Realización de cálculos estequiométricos en reacciones químicas.
• Manexo de factores de conversión.
• Resolución de problemas de sustancias en disolución.
3.- Actitudes
• Valoración da importancia de manexar os conceptos básicos de química para iniciar con
garantías o seu estudo máis profundo.
• Recoñecemento da necesidade de formular e nomear correctamente todos os compostos
estudados para poder despois axustar reaccións químicas e realizar cálculos estequiométricos.
• Reflexión sobre os problemas de estequiometría e a necesidade de enfrontarse a eles de
forma razoada e non mecánica.

-

Criterios de avaliación:
Escribir reaccións químicas axustadas correctamente (tanto en formulación como en
coeficientes estequiométricos), e utilizar a súa información para realizar distintos cálculos
estequiométricos.

-

Coñece-las expresións máis importantes de concentración e utilizalas en cálculos químicos en
problemas de disolucións e de reaccións en disolución.

-

Aplica-las leis que rexen o comportamento dos gases a cuestións referentes a estos ou a
problemas de reaccións químicas entre gases.

-

Interpretar correctamente os conceptos de riqueza dunha sustancia e rendemento dunha
reacción química.
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Identificar nunha reacción química cal é o reactivo limitante e utilizar esta información
correctamente en problemas.

Orientacións dos grupo de traballo:
-

Formularanse cuestións, exercicios e problemas relacionados cos apartados
posteriores.
Presentarase preguntas sobre as actividades de laboratorio relacionadas con :
preparación de disolucións de ácidos, bases e sales, partindo de productos comerciais.
Dilución de disolucións.
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TEMA 2.- ESTRUCTURA ATOMICA E CLASIFICACIÓN PERIODICA DOS ELEMENTOS
CONTIDOS
1.- Conceptos:
1.- Orixes da teoría cuántica. Hipótese de Planck. Efecto fotoeléctrico. Espectros
atómicos.
2.- Modelo atómico de Bohr e as súas limitacións.
3.- Introducción á Mecánica Cuántica. Hipótese de De Broglie. Principio de Heisenberg.
Mecánica ondulatoria.
4.- Orbitais atómicos. Números cuánticos. Configuracións electrónicas.
5.- Sistema periódico: clasificación periódica dos elementos. Variación periódica das
propiedades dos elementos.
2.- Procedementos:
- Realización de espectros atómicos, o que permite deducir que este é característico do
elemento estudiado.
- Realización de cuestións de enchido de orbitais aplicando as regras existentes para tal fin e
relaciona-la configuración electrónica coa situación do elemento na táboa periódica.
- Caracterización do átomo segundo o seu número atómico e másico e a súa configuración
electrónica. Identificación das diferencias estructurais dos isótopos.
- Realización de traballos que mostren as deficiencias dos distintos modelos atómicos.
- Comprobación de que tódolos elementos dun mesmo grupo posúen a mesma configuración
electrónica externa e propiedades comúns.
- Observación da variación das propiedades periódicas.
- Razonamiento en base á enerxía de ionización e electroafinidade de algunhas valencias dos
elementos.
- Relación da electronegatividade co tipo de enlace (iónico, covalente polar e puro).

3.- Actitudes.
• Valoración dos avances na química atómica durante o século XX.
• Reflexión sobre carácter dinámico ciencia a través da evolución dos modelos atómicos.
• Valoración da repercusión na vida cotiá dos descubrimentos e dispositivos relacionados coa
investigación atómica (tubos de televisión, fluorescentes, raios X, radioactividade, etcétera).
• Observación da aplicación do método científico na evolución das leis periódicas.
• Recoñecemento da visión dinámica da investigación en química a partir das achegas de teorías
e modelos sucesivos que melloran e complementan os anteriores

Criterios de avaliación:
1.- Caracterizar un ión, un elemento e os seus isótopos calculando o número de partículas
subatómicas existentes.
2.- Analiza-los diferentes modelos atómicos.

I. E. S. “Poeta Manuel Leiras Pulpeiro”

Programación Didáctica do Dpto. de Física e Química. Páx. 7

3.- Calcula-la enerxía necesaria para unha transición electrónica entre diferentes órbitas.
4.- Caracterizar un orbital e un electrón a través dos números cuánticos.
5.- Determina-la configuración electrónica dun átomo seguindo as regras de enchido de
orbitais.
6.- Interpreta-la táboa periódica actual resolvendo problemas de localización de elementos
segundo o seu número atómico.
7.- Coñecer como varía o radio atómico e relacionalo co radio iónico.
8.- Comprende-lo concepto de enerxía de ionización e resolver problemas e cuestións sobre a
mesma.
9.- Interpreta-la afinidade electrónica e relacionar este concepto coa obtención dun anión.
10.- Resolver cuestións relacionadas coa electronegatividade.
Orientacións dos grupo de traballo:
o Bastará que o alumno/a domine o modelo de Böhr no aspecto cualitativo.
o Formularánse cuestións relacionadas cos valores dos números cuánticos e do seu

significado, así como das configuracións electrónicas.

o Xustificar a ordenación dos elementos con interpretación das semellanzas entre

eles e a variación periódica dalgunhas das súas propiedades: raio atómico e iónico,
electronegatividade, enerxía de ionización e afinidade electrónica.
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TEMA 3.- O ENLACE QUÍMICO
CONTIDOS
1.- Conceptos:
1..- Concepto de enlace en relación coa estabilidade energética dos átomos enlazados.
2. Enlace iónico. Concepto de enerxía de rede. Ciclo de Born-Haber. Propiedades das
sustancias iónicas
3. Enlace covalente. Parámetros moleculares. Modelos de enlace covalente. Enlaces
simples e enlaces múltiples. Propiedades das sustancias covalentes.
4. Enlace metálico. Modelos que explican o enlace metálico. Propiedades dos metais.
5. Forzas intermoleculares
2.- Procedementos:
- Realización de diagramas, esquemas e debuxos para a representación e análise das
estructuras electrónicas de átomos, moléculas e metais.
- Manipulación de modelos icónicos e doutras formas de representación para representar as
desintegracións radioactivas.
- Identificación e interpretación da información sistemática contida na táboa periódica,
correlaccionando estes datos coas súas consecuencias sobre a estructura da materia.
- Utilización dos modelos de enlace para facer prediccións sobre a xeometría e polaridade de
moléculas sinxelas.
- Realización de prediccións sobre as propiedades de distintas substancias baseándose no
enlace e contrastación con resultados experimentais.
- Resolución de cuestións sobre os contidos.
- Realización de táboas nas que se comparen as propiedades das distintas substancias segundo
o tipo de enlace de cada unha.
3.- Actitudes.
• Toma de conciencia de que o principio básico da diminución enerxética nun sistema é a causa
da súa evolución.
• Valoración da utilización dos conceptos estudados para explicar a formación das substancias,
así como as súas características básicas e aplicacións.
• Valoración da importancia das teorías e modelos para xustificar os distintos enlaces tendo en
conta as súas limitacións.
* Valorar a importancia da auga como ben necesario para a supervivencia do ser humano
Criterios de avaliación:
-

Comprobar se son capaces de resolver razoadamente cuestións sobre os distintos puntos
dos conceptos, especialmente sobre:
Valores dos números cuánticos e seu significado.
Manexo dos nos cuánticos, configuracións electrónicas e variación de propiedades
periódicas.
Tipo de enlace, enerxía de rede (influencia dos valores da carga e do radio dos ions) e
propiedade dos compostos iónicos.
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Estructuras de Lewis, forma e polaridade das moléculas e hibridación de orbitais.
Estructuras moleculares de especies que conteñan ó redor do átomo central 4 pares de
electróns como máximo (AB 4 , AB 3 E, AB 2 E 2 ).
A intensidade das interaccións moleculares en relación co tamaño.

Orientacións do grupo de traballo:
Formularanse cuestións relacionadas con:
o Tipo de enlace e enerxía de rede dos compostos iónicos. Análise dende o punto de

vista cualitativo da influencia dos valores da carga, do raio dos ións e da constante
de Madelung no valor da enerxía de rede.

o Estruturas de Lewis.
o Explicar mediante a teoría de repulsión de pares electrónicos da capa de valencia

(TRPEV) e a hibridación de orbitais a xeometría e a polaridade das moléculas.

o Para ilustrar as hibridacións (sp3, sp2, sp) propoñeranse moléculas orgánicas e as

formadas por elementos dos períodos 2 e 3.

o Propiedades das substancias segundo o seu tipo de enlace (iónico, covalente,

metálico e forzas intermoleculares).

I. E. S. “Poeta Manuel Leiras Pulpeiro”

Programación Didáctica do Dpto. de Física e Química. Páx. 10

TEMA 4.- TERMOQUIMICA
CONTIDOS
Conceptos
1.-Introducción á Termodinámica. Sistemas termodinámicos. Variables termodinámicas.
2.- Primeiro Principio da termodinámica
3.- Concepto de entalpía.
4.- Entalpía de reacción. Entalpía de formación. Entalpía de enlace. Cálculo de entalpías de
reacción a partir das entalpías de formación e das entalpías de enlace.
5.- Lei de Hess.
6.- Segundo Principio da Termodinámica. Concepto de entropía. Entropía e desorde.
7.- Enerxía libre e espontaneidade das reaccións químicas.
Procedementos:
-

Exemplificar reaccións endotérmicas e exotérmicas.

-

Realización de diagramas de enerxía que poñan de manifesto que a entalpía de reacción é
independiente da traxectoria.

-

Estimacións sobre a entropía dun proceso en función do estado físico dos reactivos e
productos.

-

Experimentación con reaccións espontáneas e non espontáneas que poñan de manifiesto as
variables que inflúen sobre a enerxía libre de Gibbs.

Actitudes:

• Valoración da importancia das aplicacións da Termoquímica na Tecnoloxía e na industria o que
contribuíu ao desenvolvemento do benestar social.
• Recoñecemento dos efectos nocivos sobre o ambiente, o clima e a saúde derivados do uso dos
combustibles fósiles.
• Tomar conciencia do carácter limitado dos combustibles fósiles (gas natural, butano, gasóleo,
gasolina), e xa que logo a necesidade de desenvolver fontes de enerxía renovables (biomasa,
eólica, solar, hidráulica)
Criterios de avaliación:
1. Construír e interpretar diagramas de enerxía para reaccións endo e exotérmicas.
2. Traballar coas ecuacións termoquímicas destacando a importancia de especificar o estado
físico das sustancias. Resolver cuestións e problemas relacionados con ellos.
3. Calcular as variacións da entalpía dunha reacción.
4. Coñece-la relación existente entre a entropía, o desorde e mailo estado físico do sistema.
5. Relacionar ΔH, ΔS e a temperatura do sistema coa enerx
ía libre de GibbsΔG e, polo
tanto, coa espontaneidade.
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Orientacións do grupo de traballo:
o Formularanse cuestións relacionadas con todos os puntos do bloque.
o Problemas correspondentes a: entalpías de reacción (Qp e Qv), determinación de

entalpías de reacción a partir de entalpías de enlace, Lei de Hess, variación de
entropía, variación de enerxía libre e espontaneidade da reacción (DG).

o En relación coas actividades de laboratorio:
o Medida da calor de disolución do NaOH en auga.
o Medida da calor de neutralización entre a disolución anterior e unha

disolución de HCl.

o Medida da calor de reacción entre NaOH sólido e unha disolución de HCl.
o Comprobar nas tres experiencias anteriores o cumprimento da lei de Hess.
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TEMA 5.- EQUILIBRIO QUÍMICO
CONTIDOS
Conceptos:
1.- Concepto de equilibrio químico. Características.
2.- Cociente de reacción e constante de equilibrio.
3.- Formas de expresa-la constante de equilibrio: Kc e Kp. Relación entre as constantes de
equilibrio.
4.- Grao de disociación.
5.- Termodinámica e equilibrio: relación entre Kp e ΔG.
6.- Factores que modifican o estado de equilibrio: principio de Le Chatelier. Importancia en
procesos industriais.
7.- Equilibrios heterogéneos sólido-líquido. Equilibrio de solubilidade:
7.1.- Solubilidade. Producto de solubilidade:
7.2.- Condicións de precipitación.
7.3.- Disolución de precipitados.
Procedementos:
-

Aplicación da lei de acción de masas a equilibrios homoxéneos e heteroxéneos.
Predicción da evolución de sistemas en equilibrio ó producirse neles unha alteración,
aplicando o Principio de Le Chatelier.
Interpretación dos valores das constantes de equilibrio.

Actitudes:
• Comprensión do equilibrio químico como unha «demostración» máis da tendencia universal dos
sistemas físicos a alcanzar o estado de mínima enerxía.
• Valoración da importancia da optimización do rendemento dun proceso industrial.
• Recoñecemento da importancia do factor humano e industrial en alteración do ambiente.
• Recoñecemento da importancia dos equilibrios heteroxéneos a nivel biolóxico, industrial e
ambiental.
• Toma de conciencia do efecto da choiva aceda sobre os materiais calcarios.
Criterios de avaliación:
1.- Comprende-lo aspecto dinámico do equilibrio químico.
2.- Coñece-la lei de equilibrio químico e mailas expresións de Kp e Kc.
3.- Resolver problemas e cuestións sobre equilibrios químicos en sistemas homoxéneos e
heteroxéneos.
4.- Realizar prediccións sobre a evolución dun sistema en equilibrio que sufriu algún tipo de
alteración aplicando o principio de Le Chatelier.
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Orientacións do grupo de traballo:
o Formularanse cuestións relacionadas cos distintos apartados do bloque facendo

fincapé no principio de Le Chatelier.

o Problemas relacionados con:
o Composición do equilibrio e as súas constantes de equilibrio.
o Solubilidade, produto de solubilidade, efecto do ión común, condicións de

precipitación.

o As actividades de laboratorio estarán relacionadas con:
o Formación de precipitados de sales pouco solubles e separación destes por

filtración.

o Disolución de precipitados por modificación do pH.

I. E. S. “Poeta Manuel Leiras Pulpeiro”

Programación Didáctica do Dpto. de Física e Química. Páx. 14

TEMA 6.- ÁCIDO-BASE.
CONTIDOS
Conceptos:
1.- Concepto de ácido-base segundo as teorías de Arrhenius e Brönsted-Lowry. As
reaccións de transferencia de protóns.
2.- Conceptos de pares ácido-base conxugados.
3.- Producto iónico da auga. Concepto de pH.
4.- Forza relativa dos ácidos e bases fronte á auga. Constante de acidez e basicidade. Grao
de ionización.
5.- Propiedades ácido-base das disolucións de sales: estudio cualitativo da hidrólise .
6.- Volumetrías de neutralización ácido-base. Indicadores ácido-base.
7.- A importancia do pH na vida cotiá. Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras.
Procedementos:
-

Identificación de ácidos e bases, anfóteros e pares ácido-base conxugados.

-

Realización de cálculos de constantes de equilibrio, concentracións de sustancias e de pH.

-

Interpretación dos valores das constantes de acidez e basicidade das sustancias e
utilización para predecir reaccións ácido-base.

-

Predicción do pH das disolucións acuosas de sales.

-

Construcción e interpretación de gráficas de valoración ácido-base.

-

Elección de indicadores axeitados para cada reacción de neutralización.

-

Resolución de problemas de concentracións, pH e puntos de equivalencia en reaccións de
neutralización.

-

Realización de cálculos relacionados cos productos de solubilidade.

-

Predicción da solubilidade e precipitación de especies nunha disolución acuosa.

Actitudes:
• Recoñecemento de importancia da aplicación método científico en evolución de teorías ácidobase.
• Interese pola interpretación de fenómenos ácido-base e pola identificación das súas
repercusión sobre a saúde e o ambiente.
• Sensibilización ante o impacto ambiental da choiva ácida, e procura de posibles solucións.
• Valoración importancia que teñen equilibrios ácido-base a nivel biolóxico e industrial.
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Criterios de avaliación:
1.- Coñece-lo concepto de ácido e base de Brönsted e Lowry e clasificar distintas
sustancias según este criterio, asignando además as súas especies conxugadas.
2.- Coñece-lo concepto de forza ácida ou básica e identificar ácidos e bases fortes e
febles.
3.- Resolver problemas e cuestións sobre equilibrios ácido-base onde se traballe con
constantes de equilibrio, concentracións e pH.
4.- Xustificar o pH de disolucións acuosas de sales.
5.- Calcular concentracións descoñecidas de ácidos ou bases e puntos de equivalencia a
partir de volumetrías de neutralización.
6.- Comprende-los factores que inflúen na solubilidade dunha sustancia.
7.- Realizar cálculos numéricos e prediccións relacionadas cos equilibrios de solubilidade.
Orientacións do grupo de traballo:
o Formularánse cuestións relacionadas cos distintos apartados do bloque.
o Problemas de:
o Ácidos ou bases fortes e débiles.
o Cálculos de pH.
o Constantes de acidez ou basicidade.
o Neutralizacion ácido-base fortes.
o As actividades de laboratorio estarán relacionadas con:
o Valoración dun ácido forte cunha base forte.
o Medida de pH de disolucións acuosas de diversos ácidos, bases e sales.
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TEMA 7.- ELECTROQUÍMICA.
CONTIDOS
Conceptos:
1.- Concepto de oxidación e reducción. Número de oxidación. Oxidantes e reductores.
2.- Axuste de reaccións de oxidación-reducción polo método do ión-electrón.
3.- Estequiometría das reacciones redox.
4.- Estudio da célula galvánica. Tipos de electrodos. Potencial de electrodo. Escala
normal de potenciais. Potencial dunha pila.
5.- Relación entre potencial normal Eº,enerxía libre ∆G . Espontaneidade dos procesos
redox.
6.- Electrólise: estudio da cuba electrolítica. Leis de Faradai. Principais aplicacións
industriais.
Procedementos:
-

-

-

Identificación de reaccións redox a partir da aplicación dos números de oxidación,
realizando o axuste polo método do ión electrón.
Construcción dunha pila Daniell empregando diferentes electrolitos e electrodos.
Predicción da espontaneidade das reaccións
normais.

redox a partir dos valores dos potenciais

Construcción dunha celda electrolítica.

Actitudes:
• Adquisición de mentalidade multidisciplinar que conecte a Bioloxía e a Química no estudo das
reaccións redox nos organismos vivos.
• Valoración da importancia das reaccións redox nas súas aplicacións industriais tales como:
pilas comerciais e recubrimentos electrolíticos (dourados, niquelados, cromados).
• Concienciación respecto consecuencias ambientais uso cotián pilas (botón, baterías).

Criterios de avaliación:
1.- Recoñecer reaccións redox, identificando as semirreaccións de oxidación e reducción,
axentes oxidante e reductor.
2.- Axustar procesos redox en medios ácidos e básicos.
3.- Esquematizar pilas galvánicas e recoñece-los procesos redox que teñen lugar en cada
electrodo.
4.- Calcula-lo potencial dunha pila.
5.- Predeci-lo sentido espontáneo dun proceso redox baseándose nos potenciais standard.
6.- Discuti-la forza dos oxidantes e reductores.
7.- Comprende-lo concepto de electrolise e realizar cálculos sobre a cantidade de
sustancia liberada.
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Orientacións do grupo de traballo:
o Formularanse cuestións relacionadas cos distintos apartados do bloque.
o Problemas referidos a:
o Axustes de reacción redox e a súa estequiometría.
o Predición da espontaneidades dun proceso empregando os potenciais normais

de eléctrodo.

o Electrólise.
o actividades de laboratorio:
o Construción e utilización dunha célula galvánica.
o Construción e utilización dunha célula electrolítica.
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TEMA 8.- QUíMICA DO CARBONO.
CONTIDOS
Conceptos:
1.- Nomenclatura e formulación das principias funcións orgánicas.
2.- Enlace nos compostos orgánicos.
3.- Diferentes tipos de isomería.
4.- Polímeros de interese actual: estructura xeral e tipos.
5.- Principais aplicacións da Química do carbono na industria.
Procedementos:
-

Formulación e nomenclatura de compostos orgánicos distintos.

-

Identificación das principais reaccións orgánicas.

-

Predicción dos productos dunha reacción.

Actitudes:
• Apreciación do poder de química orgánica para sintetizar enorme variedade de compostos
beneficiosos
para a humanidade, sen esquecer que algúns foron nocivos para o ambiente.
• Recoñecemento dos polímeros artificiais como o produto dun proceso de síntese de novos
materiais adaptados ás necesidades do benestar humano.
• Apreciar o uso industrial e doméstico dos polímeros naturais e a procura de novos polímeros
artificiais de propiedades parecidas.
• Toma de conciencia da necesidade da reciclaxe de plásticos usados na vida cotiá.

Criterios de avaliación:
1.- Coñece-la formulación e nomenclatura dos principais grupos funcionais orgánicos.
2.- Identifica-las distintas formas de ruptura de enlaces.
3.- Recoñece-las principais reaccións orgánicas e mailos seus mecanismos.
4.- Comprende-la importancia dalgunhas sustancias orgánicas ou procesos nos que estas
interveñan que sexan de interese na nosa sociedade, así como o impacto dalgúns destes
procesos no medio ambiente.
Orientacións do grupo de traballo:
Formularanse cuestións relacionadas con :
o Carbono como unidade estrutural básica: tipos de enlace do carbono.
o Nomenclatura (IUPAC) de compostos de carbono que teñan como máximo un grupo

funcional (hidrocarburos, alcois, fenois, aldehidos, cetonas, ácidos, ésteres,
éteres, derivados haloxenados, aminas, amidas, nitrilos).

o Isomería plana: cadea; posición e de función.
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o Estereoisomería: a isomería óptica e a isomería xeométrica ou cis-trans.
o Coñecer a estructura xeral dos polímeros, os diferentes tipos e o seu interese na

vida cotiá.

3.-Instrumentos para a avaliación.
En cada avaliación realizaránse, a lo menos, dous exames escritos, que constarán, a
semellanza dos exames propostos nas Pruebas de Acceso á Universidade (PAAU) de cuestións
relacionadas coa teoría, problemas e cuestións relacionadas coas prácticas.
Para a cualificación de cada avaliación valoraránse, ademais das notas dos exames escritos
que constitúen a contribución principal á devandita nota, as tarefas realizadas en clase polo
alumno, os boletíns de problemas e traballos propostos e os informes das prácticas.
4.- Actividades de recuperacion.
O alumno terá dereito a unha única recuperación de cada avaliación. O profesor encargarase
de proporcionarlle boletíns e material de apoio para a preparación dos exames de recuperación.
Para aqueles alumnos que realizan recuperación, a nota final da avaliación será unha media
ponderada, na que contribúe cun 70% a nota da recuperación e un 30% a nota da avaliación
suspensa correspondente.
A nota final da materia será a media aritmética das notas das tres avaliacións.
Haberá asimesmo a posibilidade de facer, antes da avaliación final de Xuño unha proba final
para aqueles alumnos con algunha avaliación con nota inferior a 3 puntos, sempre que a media das
tres avaliacións sexa igual ou superior a 4 puntos.
A proba extraordinaria de setembro, versará sobre a totalidade da materia.

