
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros 
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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1. ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.1. Determinar as analoxías e as diferenzas na estrutura das células procariotas e eucariotas, e 
interpretar as relacións evolutivas entre elas. 

BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e a vexetal, e recoñece a función 
dos orgánulos celulares e a relación entre morfoloxía e función.  CAA, CMCCT. 

B1.2. Identificar o núcleo celular e a súa organización segundo as fases do ciclo celular, a través 
da observación directa ou indirecta. 

BXB1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función segundo as etapas do ciclo 
celular. CCL, CAA 

B1.4. Formular e identificar os principais procesos que teñen lugar na mitose e na meiose, e 
revisar o seu significado e a súa importancia biolóxica. 

BXB1.4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia ambos os procesos e distingue o 
seu significado biolóxico.   CMCCT, CAA. 

B1.5. Comparar os tipos e a composición dos ácidos nucleicos, e relacionalos coa súa función. BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus compoñentes. CAA, CSIEE. 

B1.6. Relacionar a replicación do ADN coa conservación da información xenética. BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN como portador da información xenética, e relaciónao co 
concepto de xene. CAA. 

B1.7. Comprender e ilustrar como se expresa a información xenética, utilizando o código xenético 
e resolvendo problemas sinxelos. 

BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do código xenético. CAA, 
CSIEE 

B1.8. Valorar e recoñecer o papel das mutacións na diversidade xenética, e comprender a relación 
entre mutación e evolución. 

BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos. CMCCT, CAA. 

B1.9. Formular os principios da xenética mendeliana, aplicando as leis da herdanza na resolución 
de problemas sinxelos, e recoñecer a base cromosómica das leis de Mendel. 

BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve problemas 
prácticos de cruzamentos con un ou dous caracteres. CMCCT, CAA, CCEC. 
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B1.10. Diferenciar a herdanza do sexo e a ligada ao sexo, e establecer a relación entre elas. BXB1.10.1. Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do sexo e a ligada ao sexo. CAA, 
CSIEE. 

B1.12. Identificar as técnicas da enxeñaría xenética: ADN recombinante e PCR. BXB1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética. CMCCT, CSIEE. 

B1.13. Comprender e describir o proceso da clonación. BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación terapéutica e 
reprodutiva.  CSC, CSIEE, CAA. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: Corrección de probas, exercicios e traballos propostos na aula virtual. 

Instrumentos: Ficha de alumno, táboas de valoración, rúbricas. 

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso. 

Superadas a 1ª e 2ª avaliación a nota final será a media de estas dúas avaliacións. 

A esta media sumarase ata un punto, pola realización e seguimento de todos os traballos 
propostos na terceira avaliación (facendo as correccións propostas nas correccións.) 

Recuperación das avaliacións: Os que non teñan algunha ou todas as avaliacións superadas a 
este momento, contarán con exercicios de reforzo e repaso e exames telemáticos. Tendo en 
conta para a nota final 20% traballos (pola realización e seguimento dos mesmos), 80% nota 
da probas telemática.  

Unha vez superadas estas avaliacións procederase ó calculo da nota final como se indica no 
punto anterior. 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

Proba escrita, presencial ou telemática. 

Alumnado de 
materia 
pendente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de avaliación:  

Non procede 

Criterios de cualificación: 

Non procede 

Procedementos e instrumentos de avaliación.  

Non procede 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre( recuperación, repasos, reforzo e no seu caso, ampliación) 

Actividades. Actividades de reforzo da segunda e primeira avaliación para alumnos coa avaliación 
pendente. Boletíns con diferentes exercicios de repaso. 

Actividades de ampliación dos contidos da primeira e segunda avaliación para 
alumnos coa avaliación aprobada. 

Repaso de contidos dados de Xeoloxía en 3º sobre composición e dinámica 
terrestre. Exercicio de ampliación para todos. 

Presentación do traballo de investigación proposto no primeiro trimestre. 

Metodoloxía 
(Alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

Todos teñen conectividade polo tanto as atividades colgaranse na aula virtual da 
clase (Classroom). 

Materiais e recursos Boletíns, fichas de traballo, vídeos, xogos. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Na aula virtual da materia. Classroom 

Publicidade Páxina web do centro 

 


