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Ademais do desenvolvemento da práctica a realizar, as cuestións a resolver
durante a mesma  son imprescindibles para avaliar se o alumno/a, unha vez rema-
tada a realización da práctica, comprendeu o que estivo facendo e para recalcar
tamén aqueles aspectos que o profesor/a considere máis importantes.

No Congreso de ENCIGA amosarémosvos un libro de prácticas que elabo-
ramos e no que contemplamos algúns dos aspectos que consideramos máis intere-
santes para un traballo proveitoso no laboratorio.

Aspectos básicos a contemplar nun libro de prácticas

· Material de laboratorio. Recoñecemento e manexo

· Material metálico
· Material de vidro
· Material cerámico

· Material de caucho
· Material de plástico

· Material de cortiza
· Normas de seguridade

· Precaucións a tomar

· Posibles intoxicacións
· Actuacións en caso de accidente

· Manexo de area, auga, disolucións, antídotos, etc.

FÍSICA E QUÍMICA

O LIBRO DE PRÁCTICAS DE QUÍMICA NA
ENSINANZA SECUNDARIA OBRIGATORIA
E NO BACHARELATO
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· Técnicas básicas

· Limpeza de material
· Manexo dos reactivos

· Manexo dos productos
· Eliminación de residuos
· Pesada

· Montaxes
· Medida de volumes

· Separación de substancias
· Separación dunha mestura con substancias sólidas

- Disolución

- Sublimación
· Separación dunha mestura de substancias sólidas en líquidos

- Decantación
- Filtración
- Destilación

- Evaporación
- Secado

· Separación dunha mestura con substancias líquidas
- Decantación nun funil
- Destilación

· Prácticas de separación e identificación de substancias

· Estudio das disolucións
· Síntese de compostos químicos
· Determinación de compostos e compoñentes en mostras naturais

Este libro intenta facer máis fácil a nosa/vosa tarefa.  Nel podedes atopar
unha ampla selección de prácticas coas que traballar os máis importantes concep-
tos de Química. Comprobaredes que moitas destas prácticas están  relacionadas
co mundo agrícola e coidamos que, dada a importancia que ten este mundo en
Galicia, este pode ser un aspecto moi motivador para introducir os distintos temas
nos nosos alumnos/as.




