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OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN e MÍNIMOS ESIXIBLES

OBXECTIVOS CONTIDOS

1
ª
A
V
A

1.Comprende-los conceptos da bioloxía celular e a súa 
articulación en leis, teorías e modelos, valorando o papel que 
estes desempeñan no seu desenvolvemento para aproximarse 
a unha interpretación científica da vida.
2.Utiliza-los coñecementos de bioloxía para explicar e propoñer
solucións a fenómenos, situacións e problemas da realidade 
diaria.
3.Utilizar con certa autonomía as estratexias características da 
investigación científica (considerar problemas, formular e 
contrastar hipóteses, planificar deseños experimentais, etc.), e 
os procedementos propios da bioloxía, para realizar pequenas 
investigacións e, en xeral, explorar situacións e fenómenos que
lles sexan descoñecidos.
4.Comprende-la natureza da bioloxía e as súas limitacións, así 
como as súas complexas interaccións coa tecnoloxía e a 
sociedade, valorando algúns aspectos da investigación 
científica como un medio para lograr unha mellora nas 
condicións de vida actuais.
5.Valora-la vantaxe de confrontar diferentes fontes de 
información para formarse unha opinión propia e crítica sobre 
distintos problemas actuais relacionados coa bioloxía.
6.Comprende-lo proceso cambiante e dinámico que subxace 
detrás de calquera ciencia e en particular da bioloxía, e a 
importancia nese proceso de actitudes abertas e flexibles.

Tema 1: NIVEIS DE ORGANIZACIÓN DOS SERES VIVOS
Tema 2: BIOELEMENTOS, AUGA E SALES MINERAIS
Tema 3: INTRODUCCIÓN ÁS BIOMOLÉCULAS
Tema 4: INTRODUCCIÓN Á CÉLULA
Tema 5: CICLO e DIVISIÓN CELULARES
Tema 6: TRANSPORTE CELULAR
Tema 7: METABOLISMO
TEMA 8: A FOTOSÍNTESE

2
ª
A
V
A

OS MESMOS QUE NA 1ª AVALIACIÓN

Tema  9:  XENÉTICA MENDELIANA
Tema 10: FLUXO DE INFORMACIÓN XENÉTICA
Tema 11: A REPLICACIÓN DO ADN
Tema 12: A TRANSCRIPCIÓN
Tema 13: O CÓDIGO XENÉTICO
Tema 14: A TRADUCCIÓN
Tema 15: REGULACIÓN DA EXPRESIÓN XÉNICA
Tema 16: AS MUTACIÓNS

3
ª
A
V
A

OS MESMOS QUE NA 1ª AVALIACIÓN

Tema 17:  TAXONOMÍA DOS MICROORGANISMOS
Tema 18: UTILIDADE DOS MICROORGANISMOS
Tema 19: ENXEÑERÍA XENÉTICA E SÚAS APLICACIÓNS
Tema 20: OS MICROORGANISMOS COMO AXENTES 
PATÓXENOS
Tema 21: INTRODUCCIÓN Á INMUNOLOXÍA
Tema 22: MECANISMOS DE DEFENSA  INESPECÍFICOS
Tema 23: MECANISMOS DE DEFENSA ESPECÍFICOS
Tema 24: A INMUNOESTIMULACIÓN: VACINAS E SOROS
Tema 25: ALTERACIÓNS DO SISTEMA INMUNITARIO
Tema 26:  A SIDA
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS ESIXIBLES

1
ª
A
V
A

1.Interpreta-la estructura interna dunha célula eucariota (animal ou 
vexetal) e dunha célula procariota, tanto ó microscopio óptico coma ó
electrónico, podendo identificar e representa-los seus orgánulos e 
describi-la función que desempeñan.
2.Relaciona-las macromoléculas coa súa función biolóxica na célula, 
recoñecendo as súas unidades constituíntes.
3.Enumera-las razóns polas que a auga e os sales minerais son 
fundamentais nos procesos celulares, indicando algúns exemplos 
das repercusións da súa ausencia.
4.Representar esquematicamente e analiza-lo ciclo celular e as 
modalidades de división do núcleo e do citoplasma, relacionando a 
meiose coa variabilidade xenética das especies.
5.Explica-lo significado biolóxico da respiración celular, indicando as 
diferencias entre a vía aerobia e a anaerobia, respecto á 
rendibilidade enerxética, ós productos finais orixinados e ó interese 
industrial destes últimos.
6.Diferenciar na fotosíntese as fases lumínica e escura, identificando 
as estructuras celulares nas que teñen lugar esas fases, os 
substratos necesarios, os productos finais e o balance enerxético 
obtido e valorando a súa importancia no mantemento da vida.
7.Analiza-los mecanismos de defensa que desenvolven os seres 
vivos ante a presencia dun antixeno deducindo, a partir destes 
coñecementos, cómo se pode incidir para reforzar ou estimula--las 
defensas naturais.
 8.Analiza-lo metabolismo celular como un proceso global.

* Enumera-las razóns polas que a auga e os sales 
minerais son fundamentais nos procesos celulares, 
indicando algúns exemplos das repercusións da súa 
ausencia.
* Relaciona-las macromoléculas coa súa función 
biolóxica na célula, recoñecendo as súas unidades 
constituíntes.
* Interpreta-la estructura interna dunha célula eucariota
(animal ou vexetal) e dunha célula procariota, tanto ó 
microscopio óptico coma ó electrónico, podendo 
identificar e representa-los seus orgánulos e describi-la
función que desempeñan.
* Representar esquematicamente e analiza-lo ciclo 
celular e as modalidades de división do núcleo e do 
citoplasma, relacionando a meiose coa variabilidade 
xenética das especies
* Explica-lo significado biolóxico da respiración celular, 
indicando as diferencias entre a vía aerobia e a 
anaerobia, respecto á rendibilidade enerxética, ós 
productos finais orixinados e ó interese industrial 
destes últimos.
*Diferenciar na fotosíntese as fases lumínica e escura, 
identificando as estructuras celulares nas que teñen 
lugar esas fases, os substratos necesarios, os 
productos finais e o balance enerxético obtido e 
valorando a súa importancia no mantemento da vida.
* Analiza-lo metabolismo celular como un proceso 
global.

2
ª
A
V
A

1.Explica-lo papel do DNA como portador da información xenética e a
natureza do código xenético, relacionando as mutacións con 
alteracións na información e estudiando a súa repercusión na 
variabilidade dos seres vivos e na saúde das persoas.
2.Analizar algunhas aplicacións e limitacións da manipulación 
xenética en vexetais, animais e no ser humano e as súas 
implicacións éticas, valorando o interese da investigación do xenoma 
humano na prevención de enfermidades hereditarias e entendendo 
que o traballo científico está, como calquera actividade, sometido a 
presións sociais e económicas.

* Explica-lo papel do DNA como portador da 
información xenética e a natureza do código xenético, 
relacionando as mutacións con alteracións na 
información e estudiando a súa repercusión na 
variabilidade dos seres vivos e na saúde das persoas.
* Analizar algunhas aplicacións e limitacións da 
manipulación xenética en vexetais, animais e no ser 
humano e as súas implicacións éticas, valorando o 
interese da investigación do xenoma humano na 
prevención de enfermidades hereditarias e entendendo
que o traballo científico está, como calquera 
actividade, sometido a presións sociais e económicas.

3
ª
A
V
A

1.Determina-las características que definen os microorganismos, 
destacando o papel dalgúns deles nos ciclos bioxeoquímicos, nas 
industrias alimenticias, na industria farmacéutica e na mellora do 
ambiente, e analizando o poder patóxeno que poden ter nos seres 
vivos.
 2.Determina-las características que definen os virus, analizando a 
necesidade de células vivas para a súa reproducción.

* Determina-las características que definen os 
microorganismos, destacando o papel dalgúns deles 
nos ciclos bioxeoquímicos, nas industrias alimenticias, 
na industria farmacéutica e na mellora do ambiente, e 
analizando o poder patóxeno que poden ter nos seres 
vivos.
* Analiza-los mecanismos de defensa que desenvolven
os seres vivos ante a presencia dun antixeno 
deducindo, a partir destes coñecementos, cómo se 
pode incidir para reforzar ou estimula--las defensas 
naturais.
* Determina-las características que definen os virus, 
analizando a necesidade de células vivas para a súa 
reproducción
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Actitude (porcentaxes)

Conceptos e 
procedementos 
(porcentaxes)

90,00% Probas obxectivas escritas
Traballos / 
Expresión 
escrita

    Lecturas / Audicións

10% Asistencia   
Laboratorios /
Expresión oral

CRITERIOS e PROCEDEMENTO DA CUALIFICACIÓN
O principal instrumento seran as probas escritas que se levaran a cabo .
Realizaremos pequenos controis  dun tema o dous ,  e un exáme global de todolos temas que se explicaron durante a avaliación
E necesario obter ó final unha nota numérica coa que enxuizar ó alumno ,que debe ser reflexo do seu traballo continuado. Asi a  nota de
avaliación será a media dos controis dos temas e do exámen global de avaliación, tendo diferente peso específico unhas u outras en
función do seu contido e cantidade. Asi mesmo teranse en conta as diferentes chamadas orais, e os positivos ou negativos  dos traballos
que deberan realizar nas súas casas.
O remate do curso terán que ser quen de realizar unha proba global de coñecementos do toda a asignatura   .

Parecenos importante o exáme global pois teñen que entrenarse para a proba de reválida

Páxina 3


