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BIOLOXÍA 2º de BACHARELATO 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida 
 

● B1.1.Determinar as propiedades fisicoquímicas dos 
bioelementos que os fan indispensables para a vida. 
Relacionar os enlaces químicos coa súa importancia 
biolóxica. 

● B1.2.Argumentar as razóns polas que a auga e os sales 
minerais son fundamentais nos procesos 
biolóxicos.B1.3.Recoñecer e identificar os tipos de 
moléculas que constitúen a materia viva, e relacionalos 
coas súas respectivas funcións biolóxicas na célula. 

● B1.4.Identificar os tipos de monómeros que forman as 
macromoléculas biolóxicas e os enlaces que os unen. 

● B1.5.Determinar a composición química e describir a 
función, a localización e exemplos das principais 
biomoléculas orgánicas. 

● B1.6.Comprender e diferenciar a función biocatalizadora 
dos enzimas, con valoración da súa importancia 
biolóxica. 

Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida 
 

● B1.1.1. Describe técnicas instrumentais e métodos 
físicos e químicos que permiten o illamento das 
moléculas e a súa contribución ao grande avance da da 
experimentación biolóxica. 

● B1.1.2. Clasifica os tipos de bioelementos relacionando 
cada un coa súa proporción e coa súa función  

● B1.1.3. Discrimina os enlaces químicos que permiten a 
formación de moléculas inorgánicas e orgánicas 
presentes nos seres vivos. 

● B1.2.1.Relaciona a estrutura química da auga coas súas 
funcións biolóxicas. 

● B1.2.2.Distingue os tipos de sales minerais, e relaciona 
a composición coa función. 

● B1.2.3.Contrasta e realiza experiencias dos procesos de 
difusión, osmose e diálise, e interpreta a súa relación 
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● B1.7.Sinalar a importancia das vitaminas para o 
mantemento da vida. 

 
 

coa concentración salina das células. 
● B1.3.1.Recoñece e clasifica os tipos de biomoléculas 

orgánicas, e relaciona a súa composición química coa 
súa estrutura e coa súa función. 

● B1.3.2.Deseña e realiza experiencias identificando en 
mostras biolóxicas a presenza de moléculas orgánicas. 

● B1.4.1.Identifica os monómeros e distingue os enlaces 
químicos que permiten a síntese das macromoléculas: 
enlaces O-glicosídico, enlace éster, enlace peptídico e 
enlace O-nucleosídico. 

● B1.5.1.Describe a composición e a función das 
principais biomoléculas orgánicas. 

● B1.6.1.Contrasta o papel fundamental dos enzimas 
como biocatalizadores, e relaciona as súas propiedades 
coa súa función catalítica. 

● B1.7.1.Identifica os tipos de vitaminas asociando a súa 
imprescindible función coas doenzas que preveñen. 

 

 

 

Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, estrutura e 
fisioloxía celular. 
 

● B2.1.Establecer as diferenzas estruturais e de 
composición entre células procariotas e eucarióticas. 

Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, estrutura e 
fisioloxía celular. 
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● B2.2.Interpretar e identificar a estrutura dunha célula 
eucariótica animal e dunha vexetal, representar os seus 
orgánulos e describir a súa función. 

● B2.3.Analizar o ciclo celular e diferenciar as súas fases. 
● B2.4.Distinguir e identificar os tipos de división celular, e 

desenvolver os acontecementos que teñen lugar en 
cada fase. 

● B2.5.Argumentar a relación da meiose coa variabilidade 
xenética das especies. 

● B2.6.Examinar e comprender a importancia das 
membranas na regulación dos intercambios celulares 
para o mantemento da vida, e realizar experiencias 
sobre a plasmolise e a turxescencia. 

● B2.7.Comprender e diferenciar os procesos de 
catabolismo e anabolismo, e establecer a relación entre 
ambos. 

● B2.8.Describir as fases da respiración celular, 
identificando rutas e produtos iniciais e finais. 

● B2.9.Diferenciar a vía aerobia da anaerobia. 
● B2.10.Pormenorizar os procesos que teñen lugar en 

cada fase da fotosíntese. 
● B2.11.Xustificar a importancia biolóxica da fotosíntese 

como proceso de biosíntese, individual para os 
organismos pero tamén global no mantemento da vida 
na Terra. 

● B2.12.Argumentar a importancia da quimiosíntese. 

● BB2.1.1.  Compara unha célula procariota con unha 
eucariótica, e identifica  os orgánulos citoplasmático 
presentes nelas. 

● BB2.2.1.  Esquematiza os orgánulos citoplasmáticos 
e recoñece as súas  estructuras. BB2.2.2.  Analiza a 
relación entre a composición química, a estrutura e a 
 ultraestructura  dos orgánulos celulares, e a 
súa función.  

● BB2.3.1.  Identifica as fases do ciclo celular, e 
explica os principais  procesos que acontecen en 
cada unha.  

● BB2.4.1.  Recoñece en microfotografías e esquemas 
as fases da mitose e da  meiose, e indica os 
acontecementos básicos que se producen en cada 
 unha. 

● BB2.4.2.  Establece as analoxías e as diferenzas 
máis significativas entre  mitose e meiose.   

● BB2.5.1.  Resume a relación da meiose coa 
reprodución sexual, o aumento da  variabilidade 
xenética e a posibilidade de evolución das especies.   

● BB2.6.1.  Compara e distingue os tipos e os subtipos 
de transporte a través  das membranas, e explica 
detalladamente as características de cada  un. 

● BB2.7.1.  Define e interpreta os procesos catabólicos 
 e os anabólicos,  así como os intercambios 
enerxéticos asociados a eles. 

● BB2.8.1.  Sitúa, a nivel celular e a nivel de orgánulo, 
o lugar onde se  produce cada un destes procesos, e 
diferencia en cada caso as rutas  principais de 
degradación e de síntese, e os encimas e as 
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 moléculas máis importantes responsables dos 
devanditos procesos.   

● BB2.9.1.  Contrasta as vías aeróbicas e anaeróbicas, 
e establece a súa  relación co seu rendemento 
enerxético.   

● BB2.9.2.  Valora a importancia das fermentacións en 
numerosos procesos  industriais, e recoñece as 
súas aplicacións.   

● BB2.10.1.Identifica  e clasifica os tipos de organismos 
fotosintéticos. 

● BB2.10.2.  Localiza a nivel subcelular onde se leva a 
cabo cada fase, e destaca  os procesos que teñen lugar. 

● BB2.11.1.  Contrasta a importancia biolóxica da 
fotosíntese para o mantemento  da vida na Terra. 

● BB2.12.1.  Valora o papel biolóxico dos organismos 
quimiosintéticos.   

Bloque 3. Xenética e evolución 

● B3.1.  Analizar o papel do ADN  como portador da 
información xenética.   

● B3.2.  Distinguir as etapas da replicación e os encimas 
implicados nela.   

● B3.3.  Establecer a relación do ADN  coa síntese de 
proteínas.   

● B3.4.  Determinar as características e as funcións dos 
ARN.   

● B3.5.  Elaborar e interpretar esquemas dos procesos  de 
replicación, transcrición e tradución, e a regulación da 
 expresión xénica.   

Bloque 3. Xenética e evolución 

● BB3.1.1.  Describe a estrutura e a composición 
química do ADN,  e recoñece a súa importancia 
biolóxica como molécula responsable  do 
almacenamento, a conservación e a transmisión da 
información  xenética.   

● BB3.2.1.  Diferencia as etapas da replicación e 
identifica os encimas  implicados nela.   

● BB3.3.1.  Establece a relación do ADN  co 
proceso da síntese de proteínas.   
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● B3.6.  Definir o concepto de mutación e distinguir os 
principais tipos e  axentes mutaxénicos.   

● B3.7.  Relacionar mutación e cancro. Destacar a 
importancia das mutacións  na evolución das 
especies.   

● B3.8.  Desenvolver os avances máis recentes no ámbito 
da enxeñaría  xenética, así como as súas 
aplicacións.   

● B3.9.  Analizar os progresos no coñecemento do 
xenoma humano e a súa  influencia nos novos 
tratamentos.   

● B3.10.  Formular os principios da xenética 
mendeliana, aplicando as leis da  herdanza na 
resolución de problemas, e establecer a relación entre 
 as proporcións da descendencia e a información 
xenética.   

● B3.11.  Diferenciar evidencias do proceso 
evolutivo.   

● B3.12.  Recoñecer e diferenciar os principios da 
teoría darwinista e  neodarwinista.   

● B3.13.  Relacionar o xenotipo e as frecuencias 
xénicas coa xenética de  poboacións e a súa influencia 
na evolución.   

● B3.14.  Recoñecer e indicar a importancia da 
mutación e a recombinación  como motores da 
evolución.   

● B3.15.  Analizar os factores que incrementan a 
biodiversidade e a súa  influencia no proceso de 
especiación. 
   

● BB3.4.1.  Diferencia os tipos de ARN  e a 
función de cada un nos  procesos de transcrición e 
tradución.   

● BB3.4.2.  Recoñece e indica as características 
fundamentais do código  xenético, e aplica ese 
coñecemento  á resolución de problemas de 
xenética molecular.   

● BB3.5.1.  Interpreta e explica esquemas dos 
procesos de replicación,  transcrición e tradución.   

● BB3.5.2.  Resolve exercicios prácticos de 
replicación, transcrición e  tradución, e de aplicación do 
código xenético.   

● BB3.5.3.  Identifica e distingue os encimas principais 
relacionados cos  procesos de transcrición e 
tradución.   

● BB3.6.1.  Describe o concepto de mutación e 
establece a súa relación cos  fallos na transmisión 
da información xenética.   

● BB3.6.2.  Clasifica as mutacións e identifica os 
axentes mutaxénicos máis  frecuentes.   

● BB3.7.1.  Asocia a relación entre a mutación e o 
cancro, e determina os  riscos que implican algúns 
axentes mutaxénicos.   

● BB3.7.2.  Destaca a importancia das mutacións na 
evolución e na aparición  de novas especies.   

● BB3.8.1.  Resume e realiza investigacións sobre as 
técnicas desenvolvidas  nos procesos de 
manipulación xenética para a obtención de 
 organismos transxénicos.   

● BB3.9.1.  Recoñece e indica os descubrimentos 
máis recentes sobre o xenoma  humano e as súas 
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 aplicacións en enxeñaría xenética, e valora as  súas 
implicacións éticas e sociais.   

● BB3.10.1.  Analiza e predí aplicando os principios da 
xenética mendeliana,  os resultados de exercicios 
de transmisión de caracteres  autosómicos, 
 caracteres ligados ao sexo e influídos polo sexo. 
  

● BB3.11.1.  Argumenta evidencias que demostran o 
feito evolutivo.   

● BB3.12.1.  Identifica os principios da teoría darwinista 
e neodarwinista,  e compara as súas diferenzas.   

● BB3.13.1.  Distingue os factores que inflúen nas 
frecuencias xénicas.   

● BB3.13.2.  Comprende e aplica modelos de estudo 
das frecuencias xénicas na  investigación privada e 
en modelos teóricos.   

● BB3.14.1.  Ilustra a relación entre mutación e 
recombinación, o aumento da  diversidade e a súa 
influencia na evolución dos seres vivos.   

● BB3.15.1.  Distingue tipos de especiación e identifica 
os factores que  posibilitan a segregación dunha 
especie orixinal en dúas especies  diferentes. 

Bloque 4. O mundo dos microorganismos e súas 
aplicacións. Biotecnoloxía 

● B4.1.  Diferenciar os tipos de microorganismos en 
función da súa  organización celular. 
   

Bloque 4. O mundo dos microorganismos e súas 
aplicacións. Biotecnoloxía 

● BB4.1.1.  Clasifica os microorganismos no grupo 
taxonómico ao que pertencen. 
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● B4.2.  Describir as características estruturais e 
funcionais dos grupos de  microorganismos.  

● BB4.2.1.  Analiza a estrutura e a composición dos 
microorganismos e  relaciónaas coa súa función.  

 
 
 

2. Avaliación e cualificación 

Recuperación das 
avaliacións 
suspensas 

Para o alumnado ca materia suspensa  lle proporcionan tarefas para recuperar, que deberá entregar 
dentro do prazo indicado pola profesora. Debido a que a situación sanitaria non permite a realización da 
probas presenciais, o alumna será convocado de maneira telemática, para realizar unha proba da materia 
desa avalición suspensa. O peso da nota final será dun  40%  a media das tarefas realizadas, tendo en 
conta que as tarefas non entregadas puntúan coma un cero e dun 60 % da proba a través de medios 
telemáticos, preferiblemente por videoconferencia a través de cisco - webex.  

Como mellorar a 
nota 

O alumnado realizará actividades de repaso, reforzo e ampliación no 3º trimestre. 
Poderase incrementar a nota ata 1 punto máis da nota media das avaliacións, en función da entrega das 
tarefas telemáticas propostas no terceiro trimestre, dentro do prazo indicado polo profesorado. Se fará a 
media de todos os traballos realizados, tendo en conta que os traballos non entregados se contarán coma 
un cero, esa media se multiplicará por 0,1 e esa será apuntuación que se engadirá a media das duas 
primeiras avaliacións. 

Procedementos de 
avaliación 

Os procedementos de avaliación que se levarán a cabo no terceiro trimestre serán : 
 
- Observación do traballo e actividades e participación nas clases virtuais. 
- Supervisión sistemática do traballo realizado polo alumnado. 
- Valoracións por escrito do traballo. 
- Observación do esforzo e traballo realizado nas actividades establecidas para entregar. 
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- Valoración da capacidade do alumnado para traballar por si mesmo. 
 

Instrumentos de 
avaliación 

Os instrumentos de avaliación utilizados no terceiro trimestre son: 
- Para a supervisión do traballo, exercicios enviados por correo electrónico. 
- Para a valoración por escrito do traballo, se poderán facer probas escritas das que mandará unha foto 
ao rematar de facelas, exames vías Webex, probas mediante aplicacións interactivas, formularios de 
tarefas relacionadas cos contidos traballados,... 
- Elaboración de informes das prácticas virtuais. 
- Traballos de investigación e procura de información guiados polo profesor. Con textos e presentacións 
compartidas a través de DRIVE... 

Cualificación final 

ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS DO CURSO APROBADAS: Farase a media aritmética das 
notas das dúas avaliacións. 
Poderán incrementar a nota ata 1 punto máis da nota media das avaliacións, en función da entrega das 
tarefas telemáticas propostas no terceiro trimestre, dentro do prazo indicado polo profesorado. Tal e como 
se indica no segundo apartado de este epígrafe. 
ALUMNADO CUNHA  OU DUAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS: fará a recuperación tal como se indica no 
primeiro apartado deste punto.  A nota final será a media da nota da avaliación aprobada e da nota da 
recuperación. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

No caso de non superar o curso na avaliación ordinaria, o alumnado poderá facer unha proba 
extraordinaria nas datas que as autoridades educativas establezan. Na proba extraordinaria o alumnado 
deberá examinarse de toda a materia impartida de modo presencial durante o curso (ata o 12 de marzo). 
A proba puntuarase de 0 a 10 puntos .Supérase o curso se a puntuación é igual ou maior a 5 puntos. 
Nesta proba non se ten en conta a cualificación de aula. 

Avaliación de 
materias 

pendentes 

Non hai pendentes 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

As actividades do 3º trimestre son enviadas a través do correo electrónico a cada alumno. Así como 
explicadas a través de clases por videoconferencia. 
As tarefas de Bioloxía do terceiro trimestre  se envían todas as semanas tendo en conta a carga horaria 
da asignatura. 
Combínanse tarefas de repaso e reforzo, con tarefas de ampliación de contidos.  
 

Metodoloxía 

Utilízase a metodoloxía que permiten as diferentes ferramentas dixitais: dende actividades escritas, 
prácticas virtuais, vídeos, monólogos científicos, formularios de autocorrección Google, elaboración 
conxunta de presentacións dixitais, … 
Clases  por videoconferencia a través de CiscoWebex  

Materiais e 
recursos 

Apuntamentos e presentacións feitas pola profesora. 
Utilízanse diferentes ferramentas dixitais: CiscoWebex, correo electrónico e as ferramentas de Google : 
Gmail, Formularios Google, presentacións, documentos de texto, debuxos, ... 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e 
ás familias 

  A información se fai chegar a través de videoconferencias , correo electrónico e Hangouts. 

Publicidade  Este documento será pendurado na páxina web do centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


