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Competencias
Código
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas
relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado como non especializado
CG1 Que os estudantes sexan capaces de desenvolver habilidades de análises, sínteses e xestión da
información no sector agroalimentario e do medio ambiente.
CG2 Que os estudantes sexan capaces de adquirir e aplicar habilidades e destrezas de traballo en
equipo.
CE1 Coñecer e comprender os fundamentos físicos, químicos e biolóxicos relacionados co medio e os
seus procesos tecnolóxicos.
CT1 Capacidade de análise, organización e planiﬁcación.
CT3 Comunicación oral e escrita na lingua nativa e estranxeira.
CT4 Capacidade de aprendizaxe autónoma e xestión da información.
CT5 Capacidade de resolución de problemas e toma de decisións
CT10 Tratamento de conﬂictos e negociación

Cuadrimestre
1c

Tipoloxía
• saber
• saber facer
• Saber estar / ser
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber facer
• Saber estar / ser
• saber
• saber facer
• saber facer
• saber facer
• saber facer
• Saber estar / ser
• Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
RA1: Coñecer os principios básicos da Química. Coñecer e comprender os conceptos básicos do enlace e CB3
da estructura da materia. Coñecer e comprender as propiedades xerais dos distintos estados de
CB4
agregación da materia. Coñecer e comprender o concepto de disolución.
CE1
Reconocer la Química Analítica como la ciencia metrológica que desarrolla, optimiza y aplica procesos de
medida (métodos analíticos) destinados a obtener información química de calidad.
RA2: Interpretar e utilizar a linguaxe da Química. Utilizar correctamente gráﬁcos e datos. Utilizar los
CB3
medios bibliográﬁcos dispoñibles. Adquirir habilidades na preparación de disolucións. Capacidade de
CB4
resolver problemas relacionados cos conceptos básicos da Química. Capacidade de expoñer de forma oral CG1
e escrita coñecementos e argumentos.
CG2
CT1
CT3
CT4
CT5
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RA3: Capacidade de relación e traballo en equipo. Saber expoñer e escoitar argumentos. Saber identiﬁcar CB3
perigos e comportarse nun laboratorio.
CG2
CT10

(*)Nueva
Contidos
Tema
Principios básicos de Química

Estructura da materia: o átomo.

Enlace iónico
Enlace covalente

Enlace metálico
Interaccións intermoleculares
Disolucións

Obxecto da Química. Materia: elementos e compostos, estados de
agragación. Escala de pesos/masas atómicas. Concepto de mol. Fórmulas
e ecuacións químicas. Cambios químicos. Leis experimentais da Química.
Leis ponderais. Lei de conservación da materia.
Teoría atómica de Dalton. Hipótese de Avogadro. Teoría atómica de
Rutherford. Teoría atómica de Bohr. Correccións á teoría atómica de Bohr.
Teoría cuántica. O átomo de hidróxeno. Átomos polielectrónicos. Táboa
periódica e propiedades periódicas. Presentación xeral do enlace químico.
Modelo iónico de enlace. Aspectos enerxéticos e aspectos estruturais do
enlace iónico.
Ideas de Lewis. Tipos de enlace covalente e polaridade dos enlaces.
Hibridación de orbitais atómicos. Teoría de repulsión dos pares
electrónicos da capa de valencia: xeometría molecular. Teorías de enlace:
teoría do enlace de valencia e teoría de orbitais moleculares. Resonancia.
Enlace covalente coordinado.
Enlace metálico. Sólidos metálicos. Propiedades dos metais.
Interaccións intermoleculares e estados de agregación da materia.
Disolucións. Tipos e formas de expresar a súa concentración. Presión de
vapor. Disolucións ideais. Disolucións de electrólitos. Propiedades
coligativas.

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Sesión maxistral
24
28.8
52.8
Seminarios
14
25.2
39.2
Resolución de problemas e/ou exercicios
10
10
0
Prácticas de laboratorio
14
15.505
29.505
Traballos tutelados
12
12
0
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
3
3
0
Probas de tipo test
3.5
3.5
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Programa de clases teóricas: o obxectivo é transmitirlle ao alumno os coñecementos básicos da
materia.
Seminarios
Programa de seminarios: ao longo do curso iránselle propoñendo ao alumno diferentes cuestións
que despois serán discutidas na aula. Recomendarase a lectura e análise de libros sobre algún dos
contidos obxecto de estudo nesta materia para que os alumnos lles expoñan aos seus compañeiros
os aspectos máis relevantes e as súas propias conclusións.
Resolución de
Colección de problemas: ao longo do curso subministraránselle ao alumno distintos boletíns de
problemas e/ou
problemas similares aos resoltos durante os seminarios, e o alumno disporá das solucións a través
exercicios
da plataforma Tema. Tamén poderá solicitar aclaracións, ben en seminarios, ben en titorías.
Prácticas de laboratorio Programa de prácticas de laboratorio: o obxectivo é visualizar algúns dos contidos básicos da
materia, así como familiarizalo co laboratorio de química.
Traballos tutelados
O alumno realizará un traballo sobre a ampliación dalgún tema do temario. O progreso deste
traballo será supervisado en titorías.
Sesión maxistral

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

O alumno realizará un traballo sobre a ampliación dalgún tema do temario. O progreso deste traballo
será supervisado nas titorías. O alumno disporá de correccións de exercicios e cuestións a través da
plataforma Tema. Utilizarase a plataforma Tema para poñer a disposición dos alumnos todo o material
utilizado na aula, no laboratorio, para amosar as correccións de exercicios e cuestións e, ademais,
como complemento as titorías realizadas no despacho.

Prácticas de
laboratorio

O alumno realizará un traballo sobre a ampliación dalgún tema do temario. O progreso deste traballo
será supervisado nas titorías. O alumno disporá de correccións de exercicios e cuestións a través da
plataforma Tema. Utilizarase a plataforma Tema para poñer a disposición dos alumnos todo o material
utilizado na aula, no laboratorio, para amosar as correccións de exercicios e cuestións e, ademais,
como complemento as titorías realizadas no despacho.

Traballos tutelados O alumno realizará un traballo sobre a ampliación dalgún tema do temario. O progreso deste traballo
será supervisado nas titorías. O alumno disporá de correccións de exercicios e cuestións a través da
plataforma Tema. Utilizarase a plataforma Tema para poñer a disposición dos alumnos todo o material
utilizado na aula, no laboratorio, para amosar as correccións de exercicios e cuestións e, ademais,
como complemento as titorías realizadas no despacho.
Avaliación
Prácticas de laboratorio

Descrición
Realizarase un exame de prácticas ao ﬁnalizar as
mesmas

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
20
CB3
CB4
CG1

Resultados de aprendizaxe: RA1-RA3.

CG2
CE1
CT1
CT3
CT4
CT5
CT10
Traballos tutelados

Realización do traballo

5

CG1
CG2

Resultados de aprendizaxe: RA1-3.

CT4
CT5

Probas de resposta longa, de O exame ﬁnal constará de catro problemas
desenvolvemento
representativos da materia impartida, de 4 cuestións
curtas e de 10 preguntas tipo test (verdadeiro/falso).

70

CB3
CB4
CE1

Resultados de aprendizaxe: RA1-3.

CT1
CT3
CT5

Probas de tipo test

Resolución dos cuestionarios relativos a cada tema e
exercicios
Resultados de aprendizaxe: RA1-3.

5

CE1
CT4
CT5

Outros comentarios sobre a Avaliación
Los alumnos que por motivos laborales no puedan asistir a clase deberán realizar las actividades propuestas a través de la
plataforma de teledocencia y realizar la prueba ﬁnal presencial.
Las fechas de la prueba presencial son:
Convocatoria Fin de Carrera: 1 de Octubre de 2015, 10 h.
Convocatoria 1ª Edición: 14 de Enero de 2016, 10 h.
Convocatoria 2ª Edición: 8 de Julio de 2016, 10 h.

Bibliografía. Fontes de información
R.H. Petrucci, Fundamentos de Química, 8, 2009
R. Chang, Química, 9, 2007
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P. Atkins, L. Jones, Química, 2, 1998
B.H. Mahan, Química, 1, 1986
E. Quiñoá Cabana, Nomenclatura y formulación de los compuestos inorgánicos, 2, 2006
M.R. Fernández, J.A. Hidalgo, 1000 problemas de química general : estados de agregación, estructura atómica,
transformaciones químicas, 1, 1990

Recomendacións
Materias que continúan o temario
Química: Ampliación de química/O01G261V01203
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