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1.ASPECTOS XERAIS DA PROGRAMACIÓN 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria aproba o DECRETO 86/2015, do 25 

de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 

Comunidade Autónomade Galicia. 

A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), modificou 

en distintos aspectos a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE), coa finalidade de 

desenvolver medidas que permitan seguir avanzando cara a un sistema educativo de calidade, inclusivo, 

que garanta a igualdade de oportunidades e faga efectiva a posibilidade de que cada alumno e alumna 

desenvolvan ao máximo as súas potencialidades. 

A seguinte programación didáctica atopase no marco da citada LOMCE e fará referencia ó decreto 

86/2015. Como se pode leer no D86/2015. 

Materias progamadas: 

 

- BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º ESO 

- BIOLOXÍA 2º BAC 

 

 

 

AS COMPETENCIAS CLAVE NA LOMCE: 

En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do 18 de decembro de 2006, do Parlamento 

Europeo e do Consello, sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, no decreto 

que desenvolve a LOMCE  incorpórase a clasificación e denominación das definidas pola Unión 

Europea.  

Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan 

para a súa realización e o seu desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a 

inclusión social e o emprego”.  

Este decreto baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias, integradas nos 

elementos curriculares. 

Unha competencia supón a combinación de habilidades prácticas, coñecementos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais e de comportamento 

que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz.  

 As competencias considéranse como coñecemento na práctica, un coñecemento adquirido a 

través da participación activa en prácticas sociais que, como tales, se poden desenvolver tanto no 

contexto educativo formal, a través do currículo, como nos contextos educativos non formais e 

informais. 

As competencias implican “un saber facer”que se aplica a unha diversidade de contextos 

educativos, sociais e profesionais. 

A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o seu 

dinamismo e o seu carácter integral: 
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- O proceso de ensino e aprendizaxe competencial débese abordar desde todas as materias de 

coñecemento e por parte das diversas instancias que conforman a comunidade educativa, tanto nos 

ámbitos formais como nos non formais e informais 

- O seu dinamismo reflíctese en que as competencias non se adquiren nun determinado momento e 

permanecen inalterables, senón que implican un proceso de desenvolvemento mediante o cal os 

individuos van adquirindo maiores niveis de desempeño no seu uso. 

O currículo das distintas materias constrúese a partir dos criterios de avaliación, 

ligándoos cos demais compoñentes do mesmo. Os criterios de avaliación relaciónanse directamente 

cos estándares de aprendizaxe, que non son máis que concrecións dos propios criterios, e eses 

estándares conéctansecoas competencias clave. Por outra banda, os criterios de avaliación 

describen o que se pretende lograr en cada disciplina, e, neste sentido, os contidos non son máis que 

os medios para os alcanzar. 

As competencias clave están ligadas a un desempeño eficaz nun contexto determinado. As 

situacións de aprendizaxe deseñadas para o seu desenvolvemento deben incorporar 

tarefasquecontextualicen as aprendizaxes eque permitan avanzar en máis dunha competencia ao 

mesmo tempo (actividades de aprendizaxe integradas).  

As competencias clave do currículo son as seguintes:  

Comunicación lingüística (CCL).  

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).  

Competencia dixital (CD).  

Aprender a aprender (CAA).  

Competencias sociais e cívicas (CSC).  

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

As competencias clave están estreitamente vinculadas aos obxectivos da Educación 

Secundaria Obligatoria e o Bacharelato edeben estar integradas nas propostas curriculares das 

diferentes áreas ou  materias.  Todas as áreas ou materias deben participar, desde o seu ámbito 

correspondente, no desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. 

 

Os criterios de avaliación serven de referencia para valorar o que o alumnado sabe facer 

en cada área ou materia. Estes criterios de evaluación desglósanse en estándares de aprendizaxe 

avaliables. Para valorar o desenvolvemento competencial do alumnado, serán estes estándares de 

aprendizaxe avaliables, como elementos de maior concreción, observables e medibles, os que, ao 

poñerse en relación coas competencias clave, permitirán graduar o rendimento ou desempeño 

alcanzado en cada unha delas.  

 O conxunto de estándares de aprendizaxe avaliables dunha área ou materia determinada dá 

lugar ao seu perfil de área ou materia. Este perfil permitirá identificar aquelas competencias que se 

desenvolven a través desa área ou materia 

O conxunto de estándares de aprendizaxe avaliables das diferentes áreas ou materias que se 

relacionan cunha mesma competencia da lugar ao perfil desa competencia (perfil de 

competencia). A elaboración deste perfil facilitará a avaliación competencial 
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A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar integrada coa avaliación dos 

contidos, na medida en que ser competente supón mobilizar os coñecementos, destrezas, actitudes e 

valores para dar resposta ás situacións plantexadas, dotar de funcionalidade aos aprendizaxes e 

aplicar o que se aprende desde un plantexamento integrador. Os niveis de desempeño das 

competencias pódense medir a través de indicadores de logro. 

 

OS CONTIDOS TRANSVERSAIS NA ESO 

 

Xunto ao coñecemento científico convén que os alumnos e alumnas se formen en todos os 

aspectos relativos á convivencia, como corresponde a unha sociedade evolucionada e democrática. 

Algúns dos contidos transversais que se tratarán son: educación moral e cívica, educación para a 

paz, educación para a saúde, educación para a igualdade de sexos, educación sexual, educación 

ambiental e educación do consumidor. O seu tratamento metodolóxico estará condicionado pola súa 

inclusión nas diferentes unidades didácticas das distintas materias programadas. 

-Educación moral e cívica: Trátase dun tema esencial para afrontar o resto de contidos transversais, 

que busca a consecución de valores éticos, baseados na democracia, a tolerancia, a solidariedadee 

a participación cidadá. 

-Educación para a paz: A creación de actitudes que estimulen o diálogo como vía privilexiada na 

resolución de conflictos entre persoas e grupos sociais é un obxectivo básico da educación. Deben 

adquirir actitudes pacíficas e valorar positivamente o coñecemento doutras culturas, etnias e 

relixións, apreciando tanto a propia liberdade como a dos demais. 

-Educación para a igualdade de sexos: A escola ha de ter unha postura activa para desterrar o 

tratamento discriminatorio que reciben as persoas en función do sexo. Pretendemos inculcar valores 

de respecto e tolerancia que eliminen este tipo de diferenciación na sociedade en todos os 

ambientes,desde a familia ata o traballo. 

-Educación do consumidor: O consumo é un elemento presente na nosa sociedade. Ë necesario 

dotar ao alumno duns instrumentos de análise e crítica que lle permitan adoptar unha actitude 

persoal fronte ás ofertas de todo tipo que recibe da sociedade de consumo . A toma de conciencia 

ante o exceso de consumo de produtos innecesarios debe comezar na escola. 

-Educación para a saúde e sexual: Deben crearse uns hábitos de hixiene física e mental que 

permitan un desenvolvemento persoal san, un aprecio do corpo e o seu benestar e unha mellor 

calidade de vida. A educación sexual debe incidir tanto na afectividade como nos problemas de 

saúde que pode comportar unha sexualidade non responsable. 

-Educación ambiental: A perspectiva ambiental da educación reclama un tratamento das 

aprendizaxes escolares que capacite aos alumnos para comprender as relacións co medio no que 

están inmersos e para dar resposta de forma participativa e solidaria aos problemas ambientais tanto 

no ámbito local como no nacional e internacional. 

Da mesma maneira, nas unidades didácticas das distintas materias traballaranse outros elementos 

transversais como a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 

tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, a educación cívica e constitucional. 

 

Este traballo realizarase mediante a realización de tarefas e actividades tales como: 
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  -Comprensión de textos de carácter científico 

  -Interpretación de imaxes, táboas e gráficos 

  -Busca de información en internet e noutros medios 

  -Xestión do consumo (enerxético, de auga, de diferentes recursos en xeral) 

  -Exposición de conclusións despois da análise de textos e imaxes 

  -Toma de conciencia sobre a importancia da biodiversidade 

-Toma de conciencia sobre os efectos das actividades humanas sobre o medioambiente 

-Prevención de enfermidades. Toma de contacto con actividades de risco para a saúde 

-O coidado do medio. Valoración da importancia do medio  

-As aplicacións sanitarias dos avances científicos 

-A influenza da dieta na saúde 

-Valoración dos hábitos de vida saúdables 

-Toma de conciencia da relación entre o consumo de drogas e a saúde 

-A violencia de xénero: concienciación e rexeitamento 

-A necesidade de ter un descanso axeitado 

-O risco das armas biolóxicas 

-A interpretación de mapas topográficos e meteorolóxicos 

-A importancia da conservación do patrimonio xeolóxico 

-Valoración dos riscos sísmicos e volcánicos 
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2.CONTEXTO 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO: 

O IES do Camiño sitúase no concello de Palas de Rei que conta con un número 

aproximado de 3800 habitantes. 

Os alumnos/as proceden maioritariamente do rural e cabe destacar a gran afluencia de 

peregrinos debida á situación desta poboación no camiño a Santiago de Compostela. 

A lingua materna e tamén a utilizada maioritariamenbte polos alumnos é o galego. 

No centro impártese todo o ciclo da ESO, FP Básica e tamén o Bacharelato. 

O noso alumnado é pouco conflitivo e adoita respectar as normas de convivencia 

establecidas no Regulamento de Réxime Interno. Non adoitamos ter casos de absentismo. 

Ademáis o programa TEI (Titoría entre iguais) serve para traballar na mellora da convivencia 

escolar asi como na concienciación do alumnado á hora de recoñecer e rexeitar o acoso 

escolar. 

2.2. OBXECTIVOS ADAPTADOS AO CONTEXTO  

ESO: 

Ser capaz de identificar o sentido xeral e comprender a información relevante dunha produción oral. 

Ser capaz de lograr unha produción oral axeitada a cada nivel e comprensible para quen escoita, sobre 
os diversos temas que imos vendo en cada curso. 

Ser capaz de identificar a idea xeral e os datos máis importantes dun texto escrito en calquera formato, 
axeitado para cada nivel de aprendizaxe, empregando todos os coñecementos e estratexias dos que 
dispoñemos, tal e como acontece coa comprensión oral, pero incluíndo ademais a ortografía. 

Desenvolver hábitos de estudo e de traballo individual e en equipo, para que aprendan a asumir as súas 
tarefas e responsabilidades. 

Respectar a multiculturalidade (antirracismo, antixenofobia, etc.) e a diversidade de opinión 
(antiviolencia) para resolver pacificamente os conflitos que poidan xurdir, practicando a tolerancia,a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos e promovendo o diálogo. 
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Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 
mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller, demandando a igualdade de 
trato e de oportunidades para todos. 

Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 

Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmos, a participación voluntaria, a iniciativa 
persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades, así como valorar o aprendido. 

Promover bos hábitos entre o alumnado, a través dos temas transversais tratados ao longo do curso, 
que favorezan e melloren o desenvolvemento persoal e social, tales como o coidado da alimentación e 
da saúde, a práctica do deporte, o respecto do medio ambiente, etc. 

Promover a lectura non só como vehículo de adquisición de cultura e coñecemento, senón tamén como 
fonte de lecer, espertando a sensibilidade do alumnado con lecturas que poidan gozar e que lles fagan 
reflexionar, educando así o seu sentido crítico. 

 

BACHARELATO: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 

cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de 

Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 

sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.  

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 

conflitos persoais, familiares e sociais. 

 c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 

valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra 

a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.  

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

 e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

 f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  
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g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

 h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento 

e na mellora do seu contorno social. 

 i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida. 

 l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio 

das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 

ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 

equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

 n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural. 

 ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 

impulsar condutas e hábitos saudables. 

 o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

 p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.  
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3. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º ESO 

TRIMESTRE SECUENCIACIÓN DE U.D. SESIÓNS 
ESTIMADAS 

 

1º 

 Unidade 1.  Estrutura e dinámica da Terra 

  Unidade 2. Tectónica e relevo 

  Unidade 3. A historia do noso planeta 

 

 

34 

 

2º 

  Unidade 4. Estrutura e dinámica dos ecosistemas 

  Unidade 5. A actividade humana e  medio ambiente 

  Unidade 6. A organización celular dos seres vivos 

 

 

34 

 

3º 

  Unidade 7. Herdanza e Xenética 

  Unidade 8. A información e a manipulación xenética 

  Unidade 9. A orixe e evolución da vida 
 

 

30 

 

 
BIOLOXÍA 2º BAC 

TRIMESTRE SECUENCIACIÓN DE U.D. SESIÓNS 
ESTIMADAS 

 

1º 

   u   Unidade 1. Os bioelementos, a auga e os sales minerais. 

Unidade 2. Os glícidos. 

      Unidade 3. Os lípidos. 

  Unidade 4. As proteínas 

  Unidade 5. Os ácidos nucleicos 

  Unidade 6. A célula, unidade estrutural e funcional. 

 Unidade 7. A membrana plasmática, o citosol e os orgánulos non 
membranosos. 

 Unidade 8. Os orgánulos celulares delimitados por membranas. 

 

 

46 

 

2º 

  Unidade 9. Ometabolismo, os enzimas e as vitaminas. 

  Unidade 10. O catabolismo. 

  Unidade 11. O anabolismo. 

Unidade 12. A reprodución e relación da célula. 

  Unidade 13. A xenética mendeliana. 

  Unidade 14. O ADN, portador da mensaxe xenética. 

  Unidade 15. As mutacións e a enxeñería xenética.  

 

 

44 
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3º 

  Unidade 16 . A evolución e a xenética de poboacións. 

  Unidade 17.  Os microorganismos 

  Unidade 18. Microorganismos, enfermidades e biotecnoloxía. 

  Unidade 19. O proceso inmunitario. 

  Unidade 20. Anomalías do sistema inmunitario. 

 

 

26 
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4. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE E 

ESTÁNDARES PARA CADA MATERIA. 

 

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º ESO 

 
Os bloques de contidos que se abordan na Bioloxía e Xeoloxía de 4º son os seguintes: 

 

 -Bloque 1. A evolución  da vida 

 -Bloque 2. A dinámica da Terra 

 -Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente 

 -Bloque 4. Proxecto de investigación 

 

 

As unidades didácticas propostas, coas súas correspondentes programacións de aula, son as 
seguintes: 

 

UNIDADE 1. ESTRUTURA E DINÁMICA DA TERRA 
CONTIDOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DE ETAPA CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. A DINÁMICA DA TERRA 

 A historia da Terra. 

 A orixe da Terra. O tempo xeolóxico: ideas 

históricas sobre a idade da Terra. Principios e 

procedimentos que permiten reconstruir a 

súa historia. Utilización do actualismo como 

método de interpretación. 

 Os eóns, eras xeolóxicas e periodos 

xeolóxicos: ubicación dos acontecimentos 

xeolóxicos e biolóxicos importantes. 

 Estructura e composición da Terra. Modelos 

xeodinámico e xeoquímico. 

 A tectónica de placas e as súas 

manifestacións. Evolución histórica: da deriva 

continental á  tectónica de placas. 

 A orixe do sistema solar e da 

Terra. A Terra e os seus 

compoñentes. 

 A sismoloxía e o estudo da 

estructura interna da Terra. 

 Modelo xeoquímico. 

 Modelo xeodinámico. 

 O motor interno da Terra. 

 Movimentos verticais da 

litosfera. 

 Movimentos horizontais da 

litosfera: a deriva continental e a 

expansión do fondo oceánico. 

 A tectónica de placas: principais 

postulados. 

B2-6. Comprender os diferentes modelos que explican 

a estructura e composición da Terra. 

B2-7. Combinar o modelo dinámico da estructura 

interna da Terra coa teoría da tectónica de placas. 

B2-8. Recoñecer as evidencias da deriva continental e 

da expansión do fondo oceánico. 

B2-9. Interpretar algúns fenómenos xeolóxicos 

asociados ao movimento da litosfera e relacionalos 

coa súa ubicación en mapas terrestres. Comprender 

os fenómenos naturais producidos nos contactos das 

placas. 

BLOQUE 3. ECOLOXÍA E MEDIO AMBIENTE 

 Impactos e valoración das actividades 

humanas nos ecosistemas. 

 A actividade humana e o medio ambiente. 

 Valoración das ferramentas e as 

técnicas de observación e estudio 

científico que contribúen a 

comprender o entorno e respetar 

e protexer a diversidade e a 

B3-8. Contrastar algunhas actuacións humanas sobre 

diferentes ecosistemas, valorar a súa influencia e 

argumentar as razóns de certas actuacións individuais 

e colectivas para evitar o seu deterioro. 
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sostenibilidade da vida. 

 Actitudes de respeto e cuidado 

hacia o medio ambiente. 

 

BLOQUE 4. PROXECTO 

DE INVESTIGACIÓN 

 Proxecto de 

investigación. 

 Localización, seleción, organización e exposición de información de textos e 

imaxes para completar actividades, traballos e proxectos (oralmente e/ou 

por escrito), manifestando a comprensión dos contidos da unidade. 

 Localización, seleción e organización de información nos medios dixitais. 

 Realización de proxectos de investigación e reflexión sobre os procesos e os 

resultados. 

 Interpretación e descripción de mapas batimétricos. 

 Elaboración participativa dun video sobre a tectónica de placas. 

 Actitudes de autonomía e iniciativa e responsabilidade na toma de 

decisións. 

 Actitudes de participación activa e cooperativa nos traballos, debates, 

actividades e proxectos grupais.  

 Valoración da capacidade para comprobar os datos a través da observación, 

as ferramentas e o traballo científico. 

 Integración e aplicación progresiva das habilidades, ferramentas e destrezas 

do método científico. 

B4-1. Planear, aplicar e integrar as 

destrezas e habilidades propias do 

traballo científico. 

B4-2. Elaborar hipóteses, e 

contrastalas a través da 

experimentación ou a observación e 

argumentación. 

B4-3. Discriminar e decidir sobre as 

fontes de información e os métodos 

empregados para a súa obtención. 

B4-4. Participar, valorar e respetar o 

traballo individual e en grupo. 

B4-5. Presentar e defender en 

público o proxecto de investigación 

realizado. 

BLOQUE 2.A DINÁMICA DA TERRA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES  INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Recoñecer, recopilar e 

contrastar feitos que mostren á Terra 

como un planeta cambiante. 

B2-1.1. Identifica e describe feitos 

que mostren á Terra como un 

planeta cambiante, relacionándoos 

cos fenómenos que suceden na 

actualidade. 

 Explica a orixe do sistema solar, os 

compoñentes da Terra e a súa orixe. CMCT 

AA 

B2-6. Comprender os diferentes 

modelos que explican a estrutura e 

composición da Terra. 

B2-6.1. Analiza e compara os 

diferentes modelos que explican a 

estructura e composición da Terra. 

 Explica a estrutura da Terra segundo o 

modelo xeoquímico e segundo o 

modelo xeodinámico, analiza os dous 

modelos ecompáraos. 

CMCT 

AA 

B2-7. Combinar o modelo dinámico 

da estrutura interna da Terra coa 

teoría da tectónica de placas. 

B2-7.1. Relaciona as características 

da estrutura interna da Terra 

asociándoas cos fenómenos 

superficiais. 

 Explica os principios básicos da teoría 

da tectónica de placas e analiza os 

principais postulados que a sostieñen. 

CMCT 

AA 

B2-8. Recoñecer as evidencias da 

deriva continental e da expansión do 

fondo oceánico. 

B2-8.1. Expresa algunhas 

evidencias actuais da deriva 

continental e a expansión do fondo 

oceánico. 

 Identifica e explica distintas probas 

que apoian as hipóteses da deriva 

continental e da expansión do fondo 

oceánico.  

 Interpreta o magnetismo remanente. 

CL 

CMCT 

AA 

B2-9. Interpretar algúns fenómenos 

xeolóxicos asociados ao movimento 

da litosfera e relacionalos coa súa 

ubicación en mapas terrestres. 

B2-9.1. Coñece e explica 

razoadamente os movimentos 

relativos das placas litosféricas. 

 Explica os mecanismos responsables 

da dinámica interna da Terra. 

Identifica e explica os movimentos 

verticais e horizontais da litosfera e as 

CL 

CMCT 
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Comprender os fenómenos naturais 

producidos nos contactos das placas. 

causas que os provocan. AA 

B2-9.2. Interpreta as consecuencias 

que teñen no relevo os 

movimentos das placas. 

 Interpreta as consecuencias que teñen 

sobre o relevo os movimentos 

relativos das placas litosféricas. 

CMCT 

AA 

 

 

 

BLOQUE 3.ECOLOXÍA E MEDIO AMBIENTE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-8. Contrastar algunhas actuacións 

humanas sobre diferentes 

ecosistemas, valorar a súa influencia 

e argumentar as razóns de certas 

actuacións individuais e colectivas 

para evitar o seu deterioro. 

B3-8.2. Defende e conclúe sobre 

posibles actuacións para a mellora 

do medio ambiente. 

 Mostra condutas de respeto, 

responsabilidade e cuidado hacia o 

entorno natural e os seres vivos. 

 Valora as ferramentas e as técnicas 

de observación e estudio científico 

que contribúen a comprender o 

entorno e protexer a sostenibilidade 

da vida. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 4. PROXECTO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar as 

destrezas e habilidades propias do 

traballo científico. 

B4-1.1. Integra e aplica 

as destrezas propias dos 

métodos da ciencia. 

 Expresa, integra e aplica as destrezas e 

habilidades propias dos métodos científicos de 

forma progresiva. 

 Observa elabora e interpreta gráficos, imaxes, 

planos e mapas, e extrae datos concluíntes 

deles, de forma eficaz, que analiza e contrasta 

conforme aos obxetivos, expresando as 

características e os elementos principais en cada 

caso. 

CMCT 

AA 

B4-2. Elaborar hipóteses, e 

contrastalas a través da 

experimentación ou a observación e 

argumentación. 

B4-2.1. Utiliza 

argumentos xustificando 

as hipóteses que 

propon. 

 Localiza, seleciona, organiza e expón 

información adquirida en textos e imaxes para 

completar as súas actividades, traballos e 

proxectos. Expón conclusións xustificando e 

fundamentando os seus argumentos, e 

comunica dita información oralmente e/ou por 

escrito. 

 Valora a capacidade de comprobar os datos a 

través da observación, as herramientas e o 

trabajo científico. 

CL 

CMCT 

AA 

 

B4-3. Discriminar e decidir sobre as 

fontes de información e os métodos 

empregados para a súa obtención. 

B4-3.1. Utiliza 

diferentes fontes de 

información, 

apoiándose nas TIC, 

para a elaboración e 

presentación das súas 

 Utiliza as TIC para buscar, organizar e expoñer 

información relacionada coas actividades que se 

plantean. 

 Localiza, seleciona, organiza e expón 

información dos medios dixitais sobre procesos 

e fenómenos que impliquen transferencia de 

CL 

CMCT 

CD 

AA 
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investigacións. materia e enerxía; sobre a astenosfera e a 

polémica xerada; e sobre a tecnoloxía do sónar. 

B4-4. Participar, valorar e respetar o 

traballo individual e en grupo. 

B4-4.1. Participa, valora 

e respeta o traballo 

individual e grupal. 

 Manifesta autonomía na planificación e 

execución de accións e tarefas e ten iniciativa na 

toma de decisións. 

 Participa de forma activa e cooperativa nos 

traballos, debates, actividades e investigacións 

grupais, mostrando actitudes de empatía, 

respeto e integración. 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

B4-5. Presentar e defender en 

público o proxecto de investigación 

realizado. 

B4-5.1. Deseña 

pequenos traballos de 

investigación sobre 

animais e/ou plantas, os 

ecosistemas do seu 

entorno ou a 

alimentación e nutrición 

humana para a súa 

presentación e defensa 

na aula. 

 Realiza proxectos de investigación científica de 

forma individual ou cooperativa, aportando 

información de diversas fontes, siguindo as 

fases de identificación do obxetivo, 

planificación e elaboración.  

 Interpreta e describe mapas batimétricos. 

 Participa na realización dun video sobre a 

tectónica de placas. 

CMCT 

AA 

IE 

B4-5.2. Expresa con 

precisión e coherencia 

tanto verbalmente 

como por escrito as 

conclusións das súas 

investigacións. 

 Expón o proxecto e os resultados de forma 

oral e/ou escrita efaino de maneira clara, 

ordenada e precisa. 

CL 

CMCT 

AA 

 

UNIDADE 2. TECTÓNICA E RELEVO 
CONTIDOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. A DINÁMICA DA TERRA 

 Estructura e composición da Terra. 

Modelos xeodinámico e 

xeoquímico.  

 A tectónica de placas e as súas 

manifestacións: Evolución 

histórica: da Deriva Continental 

áTectónica de Placas. 

 Bordes converxentes.  

 Bordes diverxentes e bordes de cizalla. 

 Fenómenos intraplaca. Os puntos quentes. 

 Interacción entre a dinámica interna e 

externa. O ciclo das rochas. 

 Pregamentos. 

 Diaclasas e fallas. 

 A representación do relievo. Os mapas 

topográficos. 

 Realización dun perfil topográfico. 

B2-9. Interpretar algúns fenómenos xeolóxicos 

asociados ao movimento da litosfera e relacionalos 

coa súa ubicación en mapas terrestres. Comprender 

os fenómenos naturais producidos nos contactos 

das placas. 

B2-10. Explicar a orixe das cordilleiras, os arcos de 

illas e os oróxenos térmicos. 

B2-11. Contrastar os tipos de placas litosféricas 

asociando aos mesmos movimentos e 

consecuencias. 

B2-12 Analizar que o relevo, na súa orixe e 

evolución, éresultado da interacción entre os 
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procesos xeolóxicos internos e externos. 

BLOQUE 3. ECOLOXÍA E MEDIO 

AMBIENTE 

 Impactos e valoración das 

actividades humanas nos 

ecosistemas. 

 A actividade humana e o medio 

ambiente. 

 Valoración das ferramentas e as técnicas 

de observación e estudio científico que 

contribúen a comprender o entorno e 

respetar e protexer a diversidade e a 

sostenibilidade da vida. 

 Actitudes de respeto e cuidado hacia o 

medio ambiente. 

B3-8. Contrastar algunhas actuacións humanas 

sobre diferentes ecosistemas, valorar a súa 

influencia e argumentar as razóns de certas 

actuacións individuais e colectivas para evitar o seu 

deterioro. 

 
BLOQUE 4. PROXECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 Proxecto de investigación. 

 Localización, seleción, organización e exposición de información 

de textos e imaxes para completar actividades, traballos e 

proxectos (oralmente e/ou por escrito), manifestando a 

comprensión dos contidos da unidade. 

 Localización, seleción e organización de información nos medios 

dixitais. 

 Realización de proxectos de investigación e reflexión sobre os 

procesos e os resultados. 

 Elaboración dun montaxe ou presentación para reproducir 

cráteres de impacto. 

 Actitudes de autonomía e iniciativa e responsabilidad na toma 

de decisións. 

 Actitudes de participación activa e cooperativa nos traballos, 

debates, actividades e proxectos grupais. 

 Valoración da capacidade para comprobar os datos a través da 

observación, as ferramentas e o traballo científico. 

 Integración e aplicación progresiva das habilidades, ferramentas 

e destrezas do método científico. 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar as 

destrezas e habilidades propias do 

traballo científico. 

B4-2. Elaborar hipóteses, e 

contrastalas a través da 

experimentación ou a observación e 

argumentación. 

B4-3. Discriminar e decidir sobre as 

fontes de información e os métodos 

empregados para a súa obtención. 

B4-4. Participar, valorar e respetar o 

traballo individual e en grupo. 

B4-5. Presentar e defender en público 

o proxecto de investigación realizado. 

BLOQUE 2. A DINÁMICA DA TERRA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-9. Interpretar algúns fenómenos 

xeolóxicos asociados ao movimento da 

litosfera e relacionalos coa súa 

ubicación en mapas terrestres. 

Comprender os fenómenos naturais 

producidos nos contactos das placas. 

B2-9.1. Coñece e explica 

razoadamente os 

movimentos relativos das 

placas litosféricas. 

 Explica los bordes divergentes, 

describiendo el origen de las dorsales 

oceánicas y las cordilleras submarinas, y 

explica características de los bordes de 

cizalla. 

CL 

CMCT 

AA 

B2-9.2. Interpreta as 

consecuencias que ten no 

relevo os movimentos das 

placas. 

 Recoñece as consecuencias que teñen 

sobre o relevo os movimentos relativos 

das placas litosféricas. 

CMCT 

AA 

B2-10. Explicar a orixe das cordilleiras, 

os arcos de illas e os oróxenos 

térmicos. 

B2-10.1. Identifica as causas 

que orixinan os principais 

relevos terrestres. 

 Explica os bordes converxentes: describe 

a orixe das cordilleiras, os arcos de illas e 

os oróxenos térmicos. 

CMCT 
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B2-11. Contrastar os tipos de placas 

litosféricas asociando aos mesmos 

movimentos e consecuencias. 

B2-11.1. Relaciona os 

movimentos das placas con 

distintos procesos 

tectónicos. 

 Explica tipos de deformación das rochas. 

 Describe os pregues identificando os seus 

elementos principais e clasificándoos en 

tipos. 

 Distingue tipos de deformaciones fráxiles 

e complexas. 

 Explica as diaclasas a as fallas 

identificando tipos básicos. 

 Explica os cabalgamentos e os mantos de 

corrimento. 

CMCT 

AA 

 

B2-12. Analizar que o relevo, na súa 

orixe e evolución, é resultado da 

interacción entre os procesos 

xeolóxicos internos y externos. 

B2-12.1. Interpreta a 

evolución do relevo baixo a 

influencia da dinámica 

externa e interna. 

 Explica a interacción entre a dinámica 

interna e externa: creación do relevo, 

modelado e destrución de placas. 

CMCT 

AA 

BLOQUE 3. ECOLOXÍA E MEDIO AMBIENTE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-8. Contrastar algunhas actuacións 

humanas sobre diferentes ecosistemas, 

valorar a súa influencia e argumentar as 

razóns de certas actuacións individuais e 

colectivas para evitar o seu deterioro. 

B3-8.1. Argumenta sobre as 

actuacións humanas que 

teñen unha influencia 

negativa sobre os 

ecosistemas: 

contaminación, 

desertización, agotamento 

de recursos,... 

 Escribe un tuit o texto breve para 

promover la protección de los atolones. CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B3-8.2. Defiende e conclúe 

sobre posibles actuacións 

para a mellora do medio 

ambiente. 

 Mostra conductas de respeto, 

responsabilidade e cuidado hacia o 

entorno natural. 

 Valora as ferramentas e as técnicas de 

observación e estudio científico que 

contribúen a comprender o entorno e 

protexer a sostenibilidade da vida. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 4. PROXECTO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar as 

destrezas E habilidades propias de 

traballo científico. 

B4-1.1. Integra e aplica as 

destrezas propias dos 

métodos da ciencia. 

 Expresa, integra e aplica, de forma 

progresiva, destrezas, técnicas, 

ferramentas, habilidades e terminoloxía 

propias dos métodos científicos. 

 Observa, elabora e interpreta gráficos, 

planos e mapas, e extrae datos 

concluíntes deles, de forma eficaz, que 

analiza e contrasta conforme aos 

objetivos, expresando as características e 

os elementos principais. 

CMCT 

AA 
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B4-2. Elaborar hipóteses, e contrastalas 

a través da experimentación ou a 

observación e argumentación. 

B4-2.1. Utiliza argumentos 

xustificando as hipóteses 

que propón. 

 Localiza, seleciona, organiza e expón 

información adquirida en textos e imaxes 

para completar as súas actividades, 

traballos e proxectos. Expón conclusións 

xustificando e fundamentando os seus 

argumentos, e comunica dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

 Valora a capacidade de comprobar os 

datos a través da observación, as 

ferramentas e o traballo científico. 

CL 

CMCT 

AA 

B4-3. Discriminar e decidir sobre as 

fontes de información e os métodos 

empregados para a súa obtención. 

B4-3.1. Utiliza diferentes 

fontes de información, 

apoiándose nas TIC, para a 

elaboración e presentación 

das súas investigacións. 

 Utiliza as TIC para buscar, organizar e 

expoñer información relacionada coas 

actividades que se plantean. 

 Localiza, seleciona, organiza e expón 

información de Internet sobre os 

fenómenos da interplaca. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

 

B4-4. Participar, valorar e respetar o 

traballo individual e en grupo. 

B4-4.1. Participa, valora e 

respeta o traballo 

individual e grupal. 

 Manifiesta autonomía na planificación e 

execución de accións e tarefas e ten 

iniciativa na toma de decisións. 

 Participa de forma activa e cooperativa 

nos traballos, debates, actividades e 

investigaciones grupais, mostrando 

actitudes de empatía, respeto e 

integración. 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B4-5. Presentar e defender en público o 

proxecto de investigación realizado. 

B4-5.1. Diseña pequenos 

traballos de investigación 

sobre animais e/ou 

plantas, os ecosistemas do 

seu entorno ou a 

alimentación e nutrición 

humana para a súa 

presentación e defensa na 

aula. 

 Realiza proxectos de investigación 

científica de forma individual ou 

cooperativa, aportando información de 

diversas fontes, seguindo as fases de 

identificación do obxetivo, planificación e 

elaboración. 

 Elabora un montaxe ou presentación para 

reproducir cráteres de impacto. 

CMCT 

AA 

IE 

B4-5.2. Expresa con 

precisión e coherencia 

tanto verbalmente como 

por escrito as conclusións 

das súas investigacións. 

 Expón o proxecto e os resultados de 

forma oral e/ou escrita e faino de maneira 

clara, ordenada e precisa. 

CL 

CMCT 

AA 
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UNIDADE 3. A HISTORIA DO NOSO PLANETA 

 

BLOQUE 4. PROXECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 Proxecto de investigación. 

 Localización, seleción, organización e exposición de 

información de textos e imaxes para completar actividades, 

traballos e proxectos (oralmente e/ou por escrito), 

manifestando a comprensión dos contidos da unidade. 

 Localización, seleción e organización de información nos 

medios dixitais. 

 Realización de proxectos de investigación e reflexión sobre 

os procesos e os resultados. 

 Interpretación de icnitas. 

 Elaboración cooperativa dunha escala de tempo xeolóxico. 

 Actitudes de autonomía e iniciativa e responsabilidade na 

toma de decisións. 

 Actitudes de participación activa e cooperativa nos traballos, 

debates, actividades e proxectos grupais. 

 Valoración da capacidade para comprobar os datos a través 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar as 

destrezas e habilidades propias de 

traballo científico. 

B4-2. Elaborar hipóteses, e 

contrastalas a través da 

experimentación ou a observación e 

argumentación. 

B4-3. Discriminar e decidir sobre as 

fontes de información e os métodos 

empregados para a súa obtención. 

B4-4. Participar, valorar e respetar o 

traballo individual e en grupo. 

B4-5. Presentar e defender en 

público o proxecto de investigación 

realizado. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES  CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. A DINÁMICA DA TERRA 

 A historia da Terra. 

 A orixe da Terra. O tempo 

xeolóxico: ideas históricas sobre 

a idade da Terra. Principios e 

procedimentos que permiten 

reconstruir a súa historia. 

Utilización do actualismo como 

método de interpretación. 

 Os eóns, eras xeolóxicas e 

periodos xeolóxicos: ubicación 

dos acontecimentos xeológicos 

e biolóxicos importantes. 

  Ideas históricas sobre a idade da Terra. 

 Actualismo e uniformismo. 

 Que nos din os fósiles?. 

 A medida do tempo xeolóxico. 

 Xeocronoloxía relativa. 

 Xeología histórica. 

 Precámbrico. O pasado máis remoto. 

 Paleozoico. A diversidade da vida. 

 Mesozoico. A era dos réptiles. 

 Cenozoico. A era dos mamíferos. 

 Uso do método radiométrico do potasio-argón. 

 Interpretación dun corte xeolóxico sinxelo. 

B2-1. Recoñecer, recopilar e 

contrastar feitos que mostren á 

Terra como un planeta cambiante. 

B2-2. Rexistrar e reconstruir algúns 

dos cambios máis notables da 

historia da Terra, asociándoos coa 

súa situación actual. 

B2-3. Interpretar cortes xeolóxicos 

sinxelos e perfiles topográficos 

como procedimento para o estudio 

dunha zona ou terreno. 

B2-4. Categorizar e integralos 

procesos xeolóxicos máis 

importantes da historia da terra. 

B2-5. Recoñecer e datar os eóns, 

eras e periodos xeolóxicos, 

utilizando o coñecimento dos fósiles 

guía. 

BLOQUE 3. ECOLOXÍA E MEDIO 

AMBIENTE 

 Impactos e valoración das 

actividades humanas nos 

ecosistemas. 

 A actividade humana e o medio 

ambiente.  

 Reflexións críticas sobre os efectos adversos das actividades 

humanas. A desaparición actual de especies. Causas e 

consecuencias. 

 Valoración das ferramentas a as técnicas de observación e 

estudio científico que contribúen a comprender o entorno e 

respetar e proteger a diversidade e a sostenibilidade da 

vida. 

 Actitudes de respeto e cuidado hacia o medio ambiente. 

B3-8. Contrastar algunhas 

actuacións humanas sobre 

diferentes ecosistemas, valorar a 

súa influencia e argumentar as 

razóns de certas actuacións 

individuais e colectivas para evitar o 

seu deterioro. 
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da observación, as ferramentas e o traballo científico. 

 Integración e aplicación progresiva das habilidades, 

ferramentas e destrezas do método científico. 

BLOQUE 2. A DINÁMICA DA TERRA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Recoñecer, recopilar e 

contrastar feitos que mostren 

á Terra como un planeta 

cambiante. 

B2-1.1. Identifica e describe feitos 

que mostren á Terra como un 

planeta cambiante, relacionándoos 

cos fenómenos que suceden na 

actualidade. 

 Expresa opinións sobre as formas en que o 

coñecemento da historia terrestre 

contribúe a mellorar as condicións actuais 

de vida das persoas. 

 Expresa ideas fundamentais sobre a idade 

da Terra e os autores principais que as 

desenvolven, valorando a importancia do 

tempo en xeoloxía. 

 Explica o actualismo e o uniformismo de 

forma razoada. 

CL 

CMCT 

AA 

B2-2. Rexistrar e reconstruir 

algúns dos cambios máis 

notables da historia da Terra, 

asociándoos coa súa situación 

actual. 

B2-2.1. Reconstrúe algúns cambios 

notables na Terra, mediante a 

utilización de modelos temporais a 

escala e recoñecendo as unidades 

temporais na historia xeolóxica. 

 Explica a xeocronoloxía, e identifica e 

describe técnicas absolutas e relativas. 

 Explica e aplica o uso do método 

radiométrico do potasio-argón. 

CMCT 

AA 

B2-3. Interpretar cortes 

xeolóxicos sinxelos e perfiles 

topográficos como 

procedimento para o estudio 

dunha zona ou terreno. 

B2-3.1. Interpreta un mapa 

topográfico e fai perfiles 

topográficos. 

 Interpreta e describe un corte xeolóxico, 

ordena os estratos, describe a secuencia 

de acontecimentos xeolóxicos, e explica os 

principios a ter en conta na súa 

interpretación. 

CMCT 

AA 

CEC 

B2-3.2. Resolve problemas simples 

de datación relativa, aplicando os 

principios de superposición de 

estratos, superposición de procesos 

e correlación. 

 Explica os principios fundamentais da 

xeocronoloxía relativa (de superposición 

de estratos, superposición de procesos e 

correlación) e resolve problemas sinxelos 

de datación aportando conclusións 

propias. 

CMCT 

AA 

 

B2-4. Categorizar e integrar os 

procesos xeolóxicos máis 

importantes da historia da 

terra. 

B2-4.1. Discrimina os principais 

acontecimentos xeolóxicos, 

climáticos e biolóxicos que tiveron 

lugar ao longo da historia da terra, 

recoñecendo algúns animais e 

plantas características de cada era. 

 Identifica e describe as etapas e os 

intervalos dun xeocalendario de forma 

razoada. 

 Explica, categoriza e integra os procesos 

xeolóxicos máis relevantes e identifica e 

clasifica seres vivos e fósiles de cada era. 

CMCT 

B2-5. Recoñecer e datar os 

eóns, eras e periodos 

xeolóxicos, utilizando o 

coñecimento dos fósiles guía. 

B2-5.1. Relaciona algún dos fósiles 

guía máis característico coa súa era 

xeolóxica. 

 Explica os fósiles como unha ferramenta 

para coñecer o pasado, e identifica, aplica 

e describe diversas estratexias de 

investigación. 

 Relaciona algún dos fósiles guía máis 

característico coa súa era xeolóxica. 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 3. ECOLOXÍA E MEDIO AMBIENTE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-8. Contrastar algunhas 

actuacións humanas sobre 

diferentes ecosistemas, 

valorar a súa influencia e 

argumentar as razóns de 

certas actuacións individuais e 

colectivas para evitar o seu 

deterioro. 

B3-8.1. Argumenta sobre as 

actuacións humanas que teñen unha 

influencia negativa sobre os 

ecosistemas: contaminación, 

desertización, agotamento de 

recursos,... 

 Localiza e expón, de forma reflexiva e 

crítica, información sobre a actual 

desaparición de especies, argumentando 

os efectos adversos das actividades 

humanas. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B3-8.2. Defende e conclúe sobre 

posibles actuacións para a mellora do 

medio ambiente. 

 Mostra conductas de respeto, 

responsabilidade e cuidado hacia o 

entorno natural. 

 Valora as ferramentas e as técnicas de 

observación e estudio científico que 

contribúen a comprender o entorno e 

protexer a sostenibilidade da vida. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 4. PROXECTO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Planear, aplicar, e 

integrar destrezas e 

habilidades propias do 

traballo científico. 

B4-1.1. Integra e 

aplica as destrezas 

propias dos métodos 

da ciencia. 

 Expresa, integra e aplica as destrezas e habilidades 

propias dos métodos científicos de forma progresiva. 

 Observa, elabora e interpreta gráficos, planos e mapas, 

e extrae datos concluíntes deles, de forma eficaz, que 

analiza e contrasta conforme aos obxetivos, expresando 

as características e os elementos principais en cada 

caso. 

CMCT 

AA 

B4-2. Elaborar hipóteses, e 

contrastalas a través da 

experimentación ou a 

observación e argumentación. 

B4-2.1. Utiliza 

argumentos 

xustificando as 

hipóteses que propón. 

 Localiza, selecciona, organiza e expón información 

adquirida en textos e imaxes para completar as súas 

actividades, traballos e proxectos. Expón conclusións 

xustificando e fundamentando os seus argumentos, e 

comunica dita información oralmente e/ou por escrito. 

 Valora a capacidade de comprobar os datos a través da 

observación, as ferramentas e o traballo científico. 

CL 

CMCT 

AA 

 

B4-3. Discriminar e decidir 

sobre as fontes de 

información e os métodos 

empregados para a súa 

obtención. 

B4-3.1. Utiliza 

diferentes fontes de 

información, 

apoiándose nas TIC, 

para a elaboración e 

presentación das 

investigaciones. 

 Utiliza as TIC para buscar, organizar e expoñer 

información relacionada coas actividades que se 

plantean. 

 Localiza, seleciona, organiza e expón información de 

Internet sobre científicos quecontribuiron ao 

coñecemento da idade da Terra; sobre os <<fósiles 

vivintes>>; sobre as cordilleiras formadas durante a 

oroxenia alpina; sobre José Cabanilles, e sobre a palabra 

<<testáceos>>. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B4-4. Participar, valorar e 

respetar o traballo individual e 

en grupo. 

B4-4.1. Participa, 

valora e respeta o 

traballo individual e 

 Manifiesta autonomía na planificación e execución de 

accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

 Participa de forma activa e cooperativa nos traballos, 

CMCT 

AA 
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grupal. debates, actividades e investigacións grupais, 

mostrando actitudes de empatía, respeto e integración. 

SC 

IE 

 

B4-5. Presentar e defender en 

público o proxecto de 

investigación realizado. 

B4-5.1. Deseña pequenos 

traballos de investigación sobre 

animais e/ou plantas, os 

ecosistemas do seu entorno ou a 

alimentación e nutrición humana 

para a súa presentación e defensa 

na aula. 

 Realiza proxectos de investigación científica 

de forma individual ou cooperativa, 

aportando información de diversas fontes, 

siguiendo as fases de identificación do 

obxetivo, planificación e elaboración. 

 Interpreta, identifica, describe e clasifica 

icnitas. 

 Realiza, de forma participativa, unha escala 

de tiempo xeolóxico. 

CMCT 

AA 

IE 

B4-5.2. Expresa con precisión e 

coherencia tanto verbalmente 

como por escrito as conclusiones 

das súas investigacións. 

 Expón o proxecto e os resultados de forma 

oral e/ou escrita e faino de maneira clara, 

ordenada e precisa. 

CL 

CMCT 

AA 

 

 

 

 

UNIDADE 4. ESTRUTURA E DINÁMICA DOS ECOSISTEMAS 
CONTIDOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES  CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. ECOLOXÍA E MEDIO 

AMBIENTE 

 Estructura dos ecosistemas. 

 Compoñentes do ecosistema: 

comunidade e biotopo. 

 Relacións tróficas: cadeas e redes. 

 Hábitat e nicho ecolóxico. 

 Factores limitantes e adaptacións. 

Límite de tolerancia. 

 Autorregulación do ecosistema, da 

poboación e da comunidade. 

 Dinámica do ecosistema. 

 Ciclo de materia e flujo de enerxía. 

 Pirámides ecolóxicas. 

 Ciclos bioxeoquímicos y sucesións 

ecolóxicas. 

 Impactos e valoración das actividades 

 A estructura dun ecosistema. 

 Factores abióticos e adaptacións. 

 Límites de tolerancia e factores 

limitantes. 

 Hábitat e nicho ecolóxico. 

 As relacións bióticas. 

 As poblacións nos ecosistemas. 

 As relacións alimentarias. 

 Pirámides tróficas. 

 Enerxía e materia nos ecosistemas. 

 Ciclos bioxeoquímicos nos ecosistemas. 

 Ciclo do carbono. 

 Ciclo do nitrógeno. 

 Ciclos do fósforo e do xofre. 

 Evolución dos ecosistemas. 

 Valoración das ferramentas e as técnicas 

de observación e estudio científico que 

B3-1. Categorizar aos factores ambientais e a súa 

influencia sobre os seres vivos. 

B3-2. Recoñecer o concepto de factor limitante e 

límite de tolerancia. 

B3-3. Identificar as relaciones intra e 

interespecíficas como factores de regulación dos 

ecosistemas. 

B3-4. Explicar os conceptos de biotopo, 

poboación, comunidade, ecotono, cadeas e redes 

tróficas. 

B3-5. Comparar adaptacións dos seres vivos a 

diferentes medios, mediante a utilización de 

exemplos. 

B3-6. Expresar como se produce a transferencia 

de materia e enerxía ao longo dunha cadea ou 

rede trófica e deducir as consecuencias prácticas 

na xestión sostenible dalgúns recursos por parte 

do ser humano. 

B3-7. Relacionar as pérdidas enerxéticas 

producidas en cada nivel trófico co aproveitmento 
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humanas nos ecosistemas. 

 A actividade humana e o medio 

ambiente. 

contribúen a comprender o entorno e 

respetar e protexer a diversidade e a 

sostenibilidade da vida. 

 Actitudes de respeto e cuidado hacia o 

medio ambiente. 

dos recursos alimentarios do planeta desde un 

punto de vista sostible. 

B3-8.Contrastar algunhas actuacións humanas 

sobre diferentes ecosistemas, valorar a súa 

influencia e argumentar as razóns de certas 

actuacións individuais e colectivas para evitar o 

seu deterioro. 

 
BLOQUE 4. PROXECTO 

DE INVESTIGACIÓN 

 Proxecto de 

investigación. 

 Localización, seleción, organización e exposición de información de 

textos e imaxes para completar actividades, traballos e proxectos 

(oralmente e/ou por escrito), manifestando a comprensión dos 

contenidos da unidade. 

 Localización, seleción e organización de información nos medios 

dixitais. 

 Realización de proxectos de investigación e reflexión sobre os 

procesos e os resultados. 

 Como medir factores abióticos en ecosistemas terrestres e acuáticos. 

 Elaboración dun póster científico sobre Parques Naturais. 

 Actitudes de autonomía e iniciativa e responsabilidade na toma de 

decisións. 

 Actitudes de participación activa e cooperativa nos traballos, debates, 

actividades e proxectos grupais. 

 Valoración da capacidade para comprobar os datos a través da 

observación, as ferramentas e o traballo científico. 

 Integración e aplicación progresiva das habilidades, ferramentas e 

destrezas do método científico. 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar as 

destrezas e habilidades propias do 

traballo científico. 

B4-2. Elaborar hipóteses, e 

contrastalas a través da 

experimentación ou a observación e 

argumentación. 

B4-3. Discriminar e decidir sobre as 

fontes de información e os métodos 

empregados para a súa obtención. 

B4-4. Participar, valorar e respetar o 

traballo individual e en grupo. 

B4-5. Presentar e defender en público 

o proxecto de investigación realizado. 

BLOQUE 3. ECOLOXÍA E MEDIO AMBIENTE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-1. Categorizar aos factores 

ambientais e a súa influencia 

sobre os seres vivos. 

B3-1.1. Recoñece os factores 

ambientales que condicionan o 

desenvolvemento dos seres vivos nun 

ambiente determinado, valorando a 

súa importancia na conservación do 

mesmo. 

 Define o concepto de hábitat  nicho 

ecolóxico. 

 Explica características xerais da 

evolución dos ecosistemas e define 

a sucesión ecolóxica aportando 

exemplos. 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B3-2. Recoñecer o concepto de 

factor limitante e límite de 

tolerancia. 

B3-2.1. Interpreta as adaptacións dos 

seres vivos a un ambiente 

determinado, relacionando a 

adaptación co factor ou factores 

ambientais desencadeantes do 

mesmo. 

 Explica a influencia dos factores 

abióticos sobre os ecosistemas e 

identifica as principais adaptacións 

dos organismos ao medio. 

 Identifica e describe os límites de 

tolerancia e os factores limitantes, e 

diferencia organismos euroicos e 

estenoicos. 

CMCT 

AA 

B3-3. Identificar as relaciones B3-3.1. Recoñece e describe distintas  Identifica e describe tipos de CL 
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intra e interespecíficas como 

factores de regulación dos 

ecosistemas. 

relacións e a súa influencia na 

regulación dos ecosistemas. 

relacións bióticas: intraespecíficas e 

interespecíficas. 

CMCT 

AA 

 

B3-4. Explicar os conceptos de 

biotopo, poboación, comunidade, 

ecotono, cadeas e redes tróficas. 

B3-4.1. Analiza as relaciones entre 

biotopo e biocenose, avaliando a súa 

importancia para manter o equilibrio 

do ecosistema. 

 Explica o concepto de ecosistema e os 

seus compoñentes definindo o 

biotopo e a biocenose. Identifica o 

biotopo e a biocenose dun 

ecosistema dado determinando os 

factores abióticos e bióticos. 

 Define a ecosfera, os ecotonos (ou 

límites entre ecosistemas) e os 

biomas. Diferencia e describe medios 

terrestres e acuáticos, e describe 

factores e características xerais das 

relacións entre os seres vivos e o 

medio físico. 

CMCT 

AA 

B3-5. Comparar adaptacións dos 

seres vivos a diferentes medios, 

mediante a utilización de 

exemplos. 

B3-5.1. Recoñece os diferentes niveis 

tróficos e as súas relacións nos 

ecosistemas, valorando a importancia 

que teñen para a vida en xeral o 

mantemento das mesmas. 

 Describe os procesos que rixen a 

dinámica dos ecosistemas e identifica 

os niveles tróficos dun ecosistema 

dado. 

 Identifica e explica os tipos de 

pirámides tróficas (de números, de 

biomasa e de enerxía). 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B3-6. Expresar como se produce a 

transferencia de materia e enerxía 

ao longo dunha cadea ou rede 

trófica e deducir as consecuencias 

prácticas na xestión sostible 

dalgúns recursos por parte do ser 

humano. 

B3-6.1. Compara as consecuencias 

prácticas na xestión sostible dalgúns 

recursos por parte do ser humano, 

valorando críticamente  a súa 

importancia. 

 Explica o fluxo de enerxía e o ciclo da 

materia nun ecosistema. CMCT 

AA 

SC 

IE 

B3-7. Relacionar as pérdidas 

enerxéticas producidas en cada 

nivel trófico co aproveitamento 

dos recursos alimentarios do 

planeta desde un punto de vista 

sostible. 

B3-7.1. Establece a relación entre as 

transferencias de enerxía dos niveis 

tróficos e a súa eficiencia enerxética. 

 Explica e describe os ciclos 

bioxeoquímicos nos ecosistemas. 
CMCT 

AA 

 

B3-8. Contrastar algunhas 

actuacións humanas sobre 

diferentes ecosistemas, valorar a 

súa influencia e argumentar as 

razóns de certas actuacións 

individuais e colectivas para evitar 

o seu deterioro. 

B3-8.1. Argumenta sobre as 

actuacións humanas que teñen unha 

influencia negativa sobre os 

ecosistemas: contaminación, 

desertización, agotamento de 

recursos,... 

 Valora e refire a necesidade de manter 

o equilibrio natural dos ecosistemas 

para protexer a diversidade e a 

sostenibilidade da vida. 

 Expresa a relevancia das relacións de 

interdependencia entre os seres 

vivosexpón reflexións sobre os efectos 

adversos da acción humana sobre os 

ecosistemas. 

 Localiza, seleciona, organiza e expón 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

CD 
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información sobre a chuvia ácida. 

B3-8.2. Defende e conclúe sobre 

posibles actuacións para a mellora do 

medio ambiente. 

 Muestra conductas de respeto, 

responsabilidade e cuidado hacia o 

entorno natural. 

 Valora as ferramentas e as técnicas de 

observación e estudio científico que 

contribúen a comprender o entorno e 

protexer a diversidade e a 

sostenibilidade da vida. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 4. PROXECTO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar as 

destrezas e habilidades propias do 

traballo científico. 

B4-1.1. Integra e aplica as destrezas 

propias dos métodos da ciencia. 

 Expresa, integra e aplica as destrezas e 

habilidades propias dos métodos 

científicos de forma progresiva. 

 Observa e interpreta gráficos, planos e 

mapas, e extrae datos concluíntes deles, 

de forma eficaz, que analiza e contrasta 

conforme aos obxetivos, expresando as 

características e os elementos principais 

de cada caso. 

CMCT 

AA 

B4-2. Elaborar hipóteses, e 

contrastarlas a través da 

experimentación ou a observación e 

argumentación. 

B4-2.1. Utiliza argumentos 

xustificando as hipótesis que 

propón. 

 Localiza, seleciona, organiza e expón 

información adquirida en textos e 

imaxes para completar as súas 

actividades, traballos e proxectos. Expón 

conclusións xustificando e 

fundamentando os seus argumentos, e 

comunica dita información oralmente 

e/ou por escrito. 

 Valora a capacidade de comprobar os 

datos a través da observación, as 

ferramentas e o traballo científico. 

CL 

CMCT 

AA 

B4-3. Discriminar e decidir sobre as 

fontes de información e os métodos 

empregados para a súa obtención. 

B4-3.1. Utiliza diferentes fontes de 

información, apoiándose nas TIC, 

para a elaboración e presentación 

das súas investigacións. 

 Utiliza as TIC para buscar, organizar e 

expoñer información relacionada coas 

actividades que se plantean. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

 

B4-4. Participar, valorar e respetar o 

traballo individual e en grupo. 

B4-4.1. Participa, valora e respeta o 

traballo individual e grupal. 

 Manifiesta autonomía na planificación e 

execución de accións e tarefas e ten 

iniciativa na toma de decisións. 

 Participa de forma activa e cooperativa 

nos traballos, debates, actividades e 

investigacións grupais, mostrando 

actitudes de empatía, respeto e 

integración. 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B4-5. Presentar e defender en B4-5.1. Deseña pequenos  Realiza proxectos de investigación científica de CMCT 
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público o proxecto de investigación 

realizado. 

traballos de investigación 

sobre animais e/ou plantas, 

os ecosistemas do seu 

entorno ou a alimentación e 

nutrición humana para a súa 

presentación e defensa na 

aula. 

forma individual ou cooperativa, aportando 

información de diversas fontes, seguindo as 

fases de identificación do obxetivo, 

planificación e elaboración. 

 Describe e analiza formas de medir os factores 

abióticos en sistemas terrestres e acuáticos. 

 Deseña e elabora, de forma cooperativa, un 

póster científico sobre parques nacionais. 

AA 

IE 

B4-5.2. Expresa con precisión 

e coherencia tanto 

verbalmente como por 

escrito as conclusións das 

súas investigacións. 

 Expón o proxecto e os resultados de forma oral 

e/ou escrita e faino de maneira clara, ordenada 

e precisa. 

CL 

CMCT 

AA 

 
 

 

 

UNIDADE 5. A ACTIVIDADE HUMANA E O MEDIO 
AMBIENTE 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES  CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. ECOLOXÍA E MEDIO 

AMBIENTE 

 Impactos e valoración das 

actividades humanas nos 

ecosistemas. 

 A superpoboación e as súas 

consecuencias: deforestación, 

sobreexplotación, incendios, etc.. 

 A actividade humana e o medio 

ambiente. 

 Os recursos naturais e os seus 

tipos. Consecuencias ambientais 

do consumo humano de enerxía. 

 Os residuos e a súa xestión. 

Coñecemento de técnicas sinxelas 

para coñecer o grao de 

contaminación e depuración do 

medio ambiente. 

 Os recursos naturais. 

 Impactos e actividades humanas sobre os 

ecosistemas. 

 Impactos negativos sobre a atmósfera. 

 Impactos negativos sobre a hidrosfera. 

 Impactos negativos sobre o solo. 

 Impactos negativos sobre a biosfera. 

 A sobrepoboación e as súas consecuencias. 

 Desenvolvemento sostible. 

 Os residuos. 

 A xestión dos residuos. 

 A reciclaxe. 

 Fontes de enerxía renovables. 

B3-7. Relacionar as perdas enerxéticas producidas en 

cada nivel trófico co aproveitamento dos recursos 

alimentarios do planeta desde un punto de vista 

sostible. 

B3-8. Contrastar algunhas actuacións humanas sobre 

diferentes ecosistemas, valorar a súa influencia e 

argumentar as razóns de certas actuacións individuais 

e colectivas para evitar e seu deterioro. 

B3-9. Concretar distintos procesos de tratamento de 

residuos. 

B3-10. Contrastar argumentos a favor da recollida 

selectiva de residuos e a súa repercusión a nivel 

familiar e social. 

B3-11. Asociar a importancia que teñen para o 

desenvolvemento sostible, a utilización de enerxías 

renovables. 

 



28 

 

BLOQUE 4. PROXECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 Proxecto de investigación. 

 Localización, seleción, organización e 

exposición de información de textos e 

imaxes para completar actividades, 

traballos e proxectos (oralmente e/ou por 

escrito), manifestando a comprensión dos 

contidos da unidade. 

 Localización, seleción e organización de 

información nos medios dixitales. 

 Realización de proxectos de investigación e 

reflexión sobre os procesos e os 

resultados. 

 Aprender a separar residuos. 

 Medir a pegada ecolóxica. 

 Actitudes de autonomía e iniciativa e 

responsabilidade na toma de decisións. 

 Actitudes de participación activa e 

cooperativa nos traballos, debates, 

actividades e proxectos grupais. 

 Valoración da capacidade para comprobar 

os datos a través da observación, as 

ferramentas e o traballo científico. 

 Integración e aplicación progresiva das 

habilidades, ferramentas e destrezas do 

método científico. 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar as destrezas e 

habilidades propias do traballo científico. 

B4-2. Elaborar hipóteses, e contrastalas a través da 

experimentación ou a observación e argumentación. 

B4-3. Discriminar e decidir sobre as fontes de 

información e os métodos empregados para a súa 

obtención. 

B4-4. Participar, valorar e respetar o traballo 

individual e en grupo. 

B4-5. Presentar e defender en público o proxecto de 

investigación realizado. 

 

BLOQUE 3. ECOLOXÍA E MEDIO AMBIENTE 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-8. Contrastar algunhas 

actuacións humanas sobre 

diferentes ecosistemas, 

valorar a súa influencia e 

argumentar as razóns de 

certas actuacións 

individuais e colectivas 

para evitar o seu 

deterioro. 

B3-8.1. Argumenta 

sobre as actuacións 

humanas que teñen 

unha influencia negativa 

sobre os ecosistemas: 

contaminación, 

desertización, 

agotamento de 

recursos,... 

 Identifica e describe impactos negativos das actuacións 

humanas sobre a atmósfera, a hidrosfera, o solo e a 

biosfera. 

 Explica consecuencias medioambientales da 

sobrepoboación mundial. 

 Hace hipótesis sobre causas y consecuencias das 

condicións de desigualdade no aceso aos recursos naturais 

entre persoas, pobos e países, e sobre as influencias do 

desenvolvemento económico sobre o medioambiente. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B3-8.2. Defende  

conclúe sobre posibles 

actuacións para a 

mellora do medio 

ambiente. 

 Expresa opinións sobre os convenios internacionais en 

materia medioambiental. Identifica e describe impactos 

positivos das actuacións humanas sobre o medio 

ambiente. 

 Define o desenvolvemento sostible e identifica e defende 

actuacións dirixidas a alcanzalo. 

 Mostra condutas de respeto, responsabilidade e cuidado 

hacia o entorno natural. 

 Valora as ferramentas e as técnicas de observación e 

estudio científico que contribúen a comprender o entorno 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 
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e protexer a sostenibilidade da vida. 

 

B3-9. Concretar distintos 

procesos de tratamento 

de residuos. 

B3-9.1. Describe os 

procesos de tratamento 

de residuos e valorando 

críticamente a recollida 

selectiva dos mesmos. 

 Diferencia tipos de residuos. Describe como se realiza a 

xestión de residuos e explica a regla das tres R. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

B3-10. Contrastar 

argumentos a favor da 

recollida selectiva de 

residuos e súa repercusión 

a nivel familiar e social. 

B3-10.1. Argumenta os 

pros e os contras da 

reciclaxe e da 

reutilización de recursos 

materiais. 

 Explica vantaxas da reciclaxe e identifica, describe e aplica 

formas adecuadas de separación de residuos sólidos. 

 Describe e asume actitudes de responsabilidade no uso e 

consumo dos recursos tecnolóxicos explicando a reciclaxe 

deste tipo de produtos. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B3-11. Asociar a 

importancia que teñen 

para o desenvolvemento 

sostible, a utilización de 

enerxías renovables. 

B3-11.1. Destaca a 

importancia das 

enerxías renovables 

para o desenvolvemento 

sostible do planeta. 

 Explica os recursos renovables e non renovables 

identificando tipos. 

 Identifica fontes de enerxía renovables, explica as súas 

características e clasifica tipos argumentando vantaxas nas 

súas formas de uso. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 4. PROXECTO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Planear, aplicar, e 

integrar as destrezas e 

habilidades propias do 

traballo científico. 

B4-1.1. Integra e aplica 

as destrezas propias dos 

métodos da ciencia. 

 Expresa, integra e aplica as destrezas e habilidades propias 

dos métodos científicos de forma progresiva. 

 Observa, elabora e interpreta imaxes, gráficos, planos e 

mapas, e extrae datos concluíntes deles, de forma eficaz, 

que analiza e contrasta conforme aos obxetivos, 

expresando as características e os elementos principais de 

cada caso. 

CMCT 

AA 

B4-2. Elaborar hipótesis, e 

contrastalas a través da 

experimentación ou a 

observación e 

argumentación. 

B4-2.1. Utiliza 

argumentos xustificando 

as hipóteses que 

propón. 

 Localiza, seleciona, organiza e expón información 

adquirida en textos e imaxes para completar as súas 

actividades, traballos e proxectos. Expón conclusións 

xustificando e fundamentando os seus argumentos, e 

comunica dita información oralmente e/ou por escrito. 

 Valora a capacidade de comprobar os datos a través da 

observación, as ferramentas e o traballo científico. 

CL 

CMCT 

AA 
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B4-3. Discriminar e decidir 

sobre as fontes de 

información e os métodos 

empregados para a súa 

obtención. 

B4-3.1. Utiliza diferentes 

fontes de información, 

apoiándose nas TIC, 

para a elaboración e 

presentación das súas 

investigacións. 

 Utiliza as TIC para buscar, organizar e expoñer información 

relacionada coas actividades que se plantean. 

 Localiza e expón información sobre as enerxías renovables 

máis usadas en España, sobre o comercio xusto, sobre os 

residuos biodegradables e sobre os buratos de ozono. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

 

B4-4. Participar, valorar e 

respetar o traballo 

individual e en grupo. 

B4-4.1. Participa, valora 

e respeta o traballo 

individual e grupal. 

 Manifiesta autonomía na planificación e execución de 

acións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

 Participa de forma activa e cooperativa nos traballos, 

debates, actividades e investigacións grupais, mostrando 

actitudes de empatía, respeto e integración. 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B4-5. Presentar e 

defender en público o 

proxecto de investigación 

realizado. 

B4-5.1. Diseña 

pequenos traballos de 

investigación sobre 

animais e/ou plantas, os 

ecosistemas do seu 

entorno ou a 

alimentación e nutrición 

humana para a súa 

presentación e defensa 

na aula. 

 Realiza proxectos de investigación científica de forma 

individual ou cooperativa, aportando información de 

diversas fontes, seguindo as fases de identificación do 

obxetivo, planificación e elaboración. 

 Explica a pegada ecolóxica e mide a súa propia pegada. 

 Participa na realización dunha ecoauditoría ambiental. 

CMCT 

AA 

IE 

B4-5.2. Expresa con 

precisión e coherencia 

tanto verbalmente 

como por escrito as 

conclusións das súas 

investigacións. 

 Expone o proxecto e os resultados de forma oral e/ou 

escrita e faino de maneira clara, ordenada e precisa. CL 

CMCT 

AA 
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UNIDADE 6. A ORGANIZACIÓN CELULAR DOS SERES VIVOS 
CONTIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES  CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. A EVOLUCIÓN DA VIDA 

 A célula. 

 Ciclo celular. 

 A teoría celular. 

 Tipos celulares e a sua relación 

evolutiva. 

 A célula eucariota. 

 O núcleo celular. 

 O ciclo celular. 

 Os cromosomas. 

 A división celular. 

 A meiose. 

B1-1.Determinar as analoxías e diferencias na 

estructura das células procariotas e eucariotas, 

interpretando as relacións evolutivas entre elas. 

B1-2. Identificar o núcleo celular e a súa organización 

segundo as fases do ciclo celular a través da 

observación directa ou indirecta. 

B1-3. Comparar a estructura dos cromosomas e da 

cromatina. 

B1-4. Formular os principais procesos que teñen lugar 

na mitos e a meiose e revisar o seu significado e 

importancia biolóxica. 

BLOQUE 3. ECOLOXÍA E MEDIO AMBIENTE 

 Impactos E valoración das actividades 

humanas nos ecosistemas. 

 A actividade humana e o medio 

ambiente. 

 Valoración das ferramentas e as 

técnicas de observación e estudio 

científico que contribúen a 

comprender o entorno e respetar 

e protexer a diversidade e a 

sostenibilidade da vida. 

 Actitudes de respeto e cuidado 

hacia o medio ambiente. 

B3-8. Contrastar algunhas actuacións humanas sobre 

diferentes ecosistemas, valorar a súa influencia e 

argumentar as razóns de certas actuacións individuais 

e colectivas para evitar o seu deterioro. 

 
BLOQUE 4. PROXECTO DE INVESTIGACIÓN 

 Proxecto de investigación. 

 Localización, seleción, 

organización e exposición de 

información de textos e imaxes 

para completar actividades, 

traballos e proxectos (oralmente 

e/ou por escrito), manifestando a 

comprensión dos contidos da 

unidade. 

 Localización, seleción e 

organización de información nos 

medios dixitais. 

 Realización de proxectos de 

investigación e reflexión sobre os 

procesos e os resultados. 

 Observar e explicar, mediante 

una presentación dixital, as fases 

da mitose. 

 Realizar e interpretar cariotipos. 

 Actitudes de autonomía e 

iniciativa e responsabilidade na 

toma de decisións. 

 Actitudes de participación activa 

e cooperativa nos traballos, 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar as destrezas e 

habilidades propias do traballo científico. 

B4-2. Elaborar hipóteses, e contrastalas a través da 

experimentación ou a observación e argumentación. 

B4-3. Discriminar e decidir sobre as fontes de 

información e os métodos empregados para a súa 

obtención. 

B4-4. Participar, valorar e respetar o traballo 

individual e en grupo. 

B4-5. Presentar e defender en público o proxecto de 

investigación realizado. 
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debates, actividades e proyectos 

grupais. 

 Valoración da capacidade para 

comprobar os datos a través da 

observación, as ferramentas e o 

traballo científico. 

 Integración e aplicación 

progresiva das habilidades, 

ferramentas e destrezas do 

método científico. 

BLOQUE 1. A EVOLUCIÓN DA VIDA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1.Determinar as analoxías 

ediferencias na estructura das 

células procariotas e eucariotas, 

interpretando as relacións 

evolutivas entre elas. 

B1-1.1. Compara a célula 

procariota e eucariota, a 

animal e a vexetal, 

recoñecendo a función dos 

orgánulos celulares e a 

relación entre morfoloxía e 

función. 

 Explica os postulados da teoría celular. 

Describe a célula e identifica as súas partes 

sinalando a súa función. 

 Diferencia os tipos de células e identifica a 

orixe da célula eucariota. 

 Identifica e describe a relación entre 

morfoloxía e función dos órganos celulares e 

diferencia entre células animais e vexetais. 

CMCT 

AA 

B1-2. Identificar o núcleo celular e 

a súa organización segundo as 

fases do ciclo celular a través da 

observación directa ou indirecta. 

B1-2.1. Distingue os 

diferentes compoñentes do 

núcleo e a súa función 

segundo as distintas etapas 

do ciclo celular. 

 Describe o núcleo da célula, os seus 

compoñentes e a súa función. 

 Explica o significado das fases do ciclo celular. 
CMCT 

B1-3. Comparar a estructura dos 

cromosomas e da cromatina. 

B1-3.1. Recoñece as partes 

dun cromosoma 

utilizándoo para construir 

un cariotipo. 

 Explica os cromosomas, diferencia tipos e 

clasifícaos. 

 Identifica e diferencia as partes dun 

cromosoma determinando o seu significado 

biolóxico. 

CMCT 

 

B1-4. Formular os principais 

procesos que teñen lugar na mitose 

e a meiose e revisar o seu 

significado e importancia biolóxica. 

B1-4.1. Recoñece as fases 

da mitosemeiose, 

diferenciando ambos 

procesos e distinguindo o 

seu significado biolóxico. 

 Explica a división celular. 

 Identifica as fases da mitose e valora a súa 

importancia biolóxica. 

 Describe os acontecimentos que teñen lugar 

en cada unha das etapas da meiose. 

 Relaciona a meiose coa variabilidade 

xenética. 

CMCT 

AA 

BLOQUE 3. ECOLOXÍA E MEDIOAMBIENTE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
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B3-8. Contrastar algunhas 

actuacións humanas sobre 

diferentes ecosistemas, valorar a 

súa influencia e argumentar as 

razóns de certas actuacións 

individuais e colectivas para evitar o 

seu deterioro. 

B3-8.2. Defende e conclúe 

sobre posibles actuacións 

para a mellora do medio 

ambiente. 

 Mostra conductas de respeto, 

responsabilidade e coidado hacia o entorno 

natural e os seres vivos. 

 Valora as ferramentas e as técnicas de 

observación e estudio científico que 

contribúen a comprender o entorno e 

protexer a sostenibilidade da vida. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 4. PROXECTO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar as 

destrezas e habilidades propias do 

traballo científico. 

B4-1.1. Integra e aplica as 

destrezas propias dos 

métodos da ciencia. 

 Expresa, integra e aplica as destrezas e 

habilidades propias dos métodos científicos de 

forma progresiva. 

 Observa e interpreta gráficos, imaxes, planos e 

mapas, e extrae datos concluíntes deles, de 

forma eficaz, que analiza e contrasta 

conforme aos obxetivos, expresando as 

características e os elementos principais de 

cada caso. 

CMCT 

AA 

B4-2. Elaborar hipóteses, e 

contrastalas a través da 

experimentación ou a observación e 

argumentación. 

B4-2.1. Utiliza 

argumentos xustificando 

as hipóteses que propón. 

 Localiza, seleciona, organiza e expón 

información adquirida en textos e imaxes para 

completar as súas actividades, traballos e 

proxectos. Expón conclusións xustificando e 

fundamentando os seus argumentos, e 

comunica dita información oralmente e/ou 

por escrito. 

 Valora a capacidade de comprobar os datos a 

través da observación, as ferramentas e o 

traballo científico. 

CL 

CMCT 

AA 

B4-3. Discriminar e decidir sobre as 

fontes de información e os métodos 

empregados para a súa obtención. 

B4-3.1. Utiliza diferentes 

fontes de información, 

apoiándose nas TIC, para 

a elaboración e 

presentación das súas 

investigaciones. 

 Utiliza as TIC para buscar, organizar e expoñer 

información relacionada coas actividades que 

se plantean. 

 Localiza, seleciona, organiza y expón 

información sobre os científicos 

determinantes na teoría celular e sobre as 

células do corpo humano. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

 
B4-4. Participar, valorar e respetar o 

traballo individual e en grupo. 

B4-4.1. Participa, 

valora e respeta o 

traballo individual e 

grupal. 

 Manifesta autonomía na planificación e 

execución de accións e tarefas e ten iniciativa e 

responsabilidade na toma de decisións. 

 Participa de forma activa e cooperativa nos 

traballos, debates, actividades e investigacións 

grupais, mostrando actitudes de empatía, 

respeto e integración. 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B4-5. Presentar e defender en 

público o proxecto de investigación 

B4-5.1. Deseña 

pequenos traballos de 

 Realiza proxectos de investigación científica de 

forma individual ou cooperativa, aportando 
CMCT 
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realizado. investigación sobre 

animais e/ou plantas, 

os ecosistemas do seu 

entorno ou a 

alimentación e 

nutrición humana para 

a súa presentación e 

defensa na aula. 

información de diversas fontes, seguindo as fases 

de identificación do obxetivo, planificación e 

elaboración. 

 Realiza e interpreta cariotipos. 

 Elabora una presentación digital sobre a mitose. 

AA 

IE 

B4-5.2. Expresa con 

precisión e coherencia 

tanto verbalmente 

como por escrito as 

conclusións das súas 

investigaciones. 

 Expón o proxecto e os resultados de forma oral 

e/ou escrita e faino de maneira clara, ordenada e 

precisa. 

CL 

CMCT 

AA 

 

UNIDADE 7. HERDANZA E XENÉTICA 
CONTIDOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES  CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. A EVOLUCIÓN DA VIDA 

 ADN e Xenética molecular. 

 Proceso de replicación do ADN. 

 Concepto de xen. 

 Expresión da información 

xenética. Código xenético. 

 A herdanza e transmisión de 

caracteres. Introdución e 

desenvolvemento das Leis de 

Mendel. 

 Base cromosómica das leis de 

Mendel. 

 Aplicacións das leis de Mendel. 

 Enxeñería Xenética: técnicas y 

aplicacións. Biotecnoloxía. 

Bioética. 

  Mendel e o estudio da herdanza. 

 O nacemento da xenética. 

 As leis de Mendel. 

 Dominancia incompleta e codominancia 

 A teoría cromosómica. 

 Xenética humana. 

 A determinación xenética do sexo. 

 Trastornos de orixe xenética. 

 Prevención e diagnóstico de trastornos 

xenéticos. 

 Realización dun cruzamiento proba. 

 Resolución dun problema con duos caracteres. 

 Resolución de problemas sobre a herdanza 

ligada ao cromosoma X. 

B1-6. Relacionar a replicación dol ADN coa  

conservación da información xenética. 

B1-7. Comprender como se expresa a 

información xenética, utilizando o código 

xenético. 

B1-9. Formular os principios básicos da Xenética 

Mendeliana, aplicando as leis da herdanza na 

resolución de problemas sinxelos. 

B1-10. Diferenciar a herdanza do sexo e a ligada 

ao sexo, establecendo a relación que se da entre 

elas. 

B1-11. Coñecer algunhas enfermidades 

hereditarias,a súa prevención e alcance social. 

B1-12. Identificar as técnicas da Enxeñería 

Xenética: ADN recombinante e PCR. 

B1-14. 14. Recoñecer as aplicacións da 

Enxeñería Xenética: OMX (organismos 

modificados xenéticamente). 

 

BLOQUE 4. 

PROXECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 Proxecto de 

investigación. 

 Localización, seleción, organización e exposición de información de textos 

e imaxes para completar actividades, traballos e proxectos (oralmente 

e/ou por escrito), manifestando a comprensión dos contidos da unidade. 

 Localización, seleción e organización de información nos medios dixitales. 

 Realización de proxectos de investigación e reflexión sobre os procesos e 

os resultados. 

 Interpretación e elaboración de árbores xenealóxicas. 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar as 

destrezas e habilidades propias do 

traballo científico. 

B4-2. Elaborar hipóteses, e contrastaras 

a través da experimentación ou a 

observación e argumentación. 

B4-3. Discriminar e decidir sobre as 

fontes de información e os métodos 
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 Elaboración dun cómic sobre Mendel. 

 Actitudes de autonomía e iniciativa e responsabilidade na toma de 

decisións. 

 Actitudes de participación activa e cooperativa nos traballos, debates, 

actividades e proxectos grupais. 

 Valoración da capacidade para comprobar os datos a través da 

observación, as ferramentas e o traballo científico. 

 Integración e aplicación progresiva das habilidades, ferramentas e 

destrezas do método científico. 

empregados para a súa obtención. 

B4-4. Participar, valorar e respetar o 

traballo individual e en grupo. 

B4-5. Presentar e defender en público o 

proxecto de investigación realizado. 

BLOQUE 1. A EVOLUCIÓN DA VIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-6. Relacionar a replicación do 

ADN coa conservación da 

información xenética. 

B1-6.1. Recoñece a función 

do ADN como portador da 

información xenética, 

relacionándoo co concepto 

de xen. 

 Define la genética, los genes y el ADN. 

 Explica el nacimiento de la genética. CMCT 

AA 

B1-7. Comprender como se expresa 

a información xenética, utilizando o 

código xenético. 

B1-7.1. Ilustra os 

mecanismos da expresión 

xenética por medio do 

código xenético. 

 Explica la dominancia incompleta y la 

codominancia. CMCT 

AA 

B1-9. Formular os principios básicos 

de Xenética Mendeliana, aplicando 

as leis da herdanza na resolución de 

problemas sinxelos. 

B1-9.1. Recoñece os 

principios básicos da 

Xenética mendeliana, 

resolvendo problemas 

prácticos de cruzamentos 

cun o duos caracteres. 

 Describe o método utilizado por Mendel nas 

súas investigacións e explica conceptos 

básicos da xenética mendeliana. 

 Interpreta as leis de Mendel en relación aos 

conceptos da xenética moderna. Describe e 

interpreta o principio da uniformidade, da 

segregación, e da segregación independente. 

 Aplica as leis de Mendel na resolución de 

problemas sinxelos. 

 Realiza un cruzamiento proba. 

 Resolve un problema con dous caracteres. 

CMCT 

AA 

B1-10. Diferenciar a herdanza do 

sexo e a ligada ao sexo, establecendo 

a relación que se da entre elas. 

B1-10.1. Resolve problemas 

prácticos sobre a herdanza 

do sexo y la hedanza ligada 

ao sexo. 

 Describe a teoría cromosómica da herdanza. 

 Identifica a herdanza de caracteres na especie 

humana. 

 Describe a herdanza do sexo e a ligada a él. 

CMCT 

AA 

 

B1-11. Coñecer algunhas 

enfermidades hereditarias, a súa 

prevención e alcance social. 

Identifica as enfermidades 

hereditarias máis frecuentes 

e o seu alcance social. 

 Identifica, clasifica e describe trastornos de 

orixe xenética. 

 Resolve problemas sobre a herdanza ligada 

ao cromosoma X. 

 Manifesta actitudes de cooperación, empatía, 

respeto e solidaridade hacia as persoas con 

algunha lesión, dificultade, trastorno o 

enfermidade. 

CMCT 

SC 
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B1-12. Identificar as técnicas da 

Enxeñería Xenética: ADN 

recombinante e PCR. 

B1-12.1. Diferencia técnicas 

de traballo en enxeñería 

xenética. 

 Describe técnicas para diagnosticar trastornos 

xenéticos. CMCT 

B1-14. 14. Recoñecer as aplicacións 

da Enxeñería Xenética: OMX 

(organismos modificados 

xenéticamente). 

B1-14.1. Analiza as 

implicacións éticas, sociais e 

medioambientais da 

Enxeñería Xenética. 

 Expresa reflexións e valoracións acerca das 

relacións entre a xenética e a ética. 

CMCT 

SC 

IE 

BLOQUE 4. PROXECTO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar as 

destrezas e habilidades propias do 

traballo científico. 

B4-1.1. Integra e aplica as 

destrezas propias dos 

métodos da ciencia. 

 Expresa, integra e aplica as destrezas e 

habilidades propias dos métodos científicos de 

forma progresiva. 

 Observa, elabora e interpreta gráficos, imaxes, 

planos e mapas, e extrae datos concluíntes 

deles, de forma eficaz, que analiza e contrasta 

conforme aos obxetivos, expresando as 

características e os elementos principais en 

cada caso. 

CMCT 

AA 

B4-2. Elaborar hipóteses, e 

contrastalas a través da 

experimentación ou a observación e 

argumentación. 

B4-2.1. Utiliza argumentos 

xustificando as hipóteses 

que propón. 

 Localiza, seleciona, organiza e expón 

información adquirida en textos e imaxes para 

completar as súas actividades, traballos e 

proxectos. Expón conclusións xustificando e 

fundamentando os seus argumentos, e 

comunica dita información oralmente e/ou 

por escrito. 

 Valora a capacidade de comprobar os datos a 

través da observación, as ferramentas e o 

traballo científico. 

CL 

CMCT 

AA 

 

B4-3. Discriminar e decidir sobre as 

fontes de información e os métodos 

empregados para a súa obtención. 

B4-3.1. Utiliza diferentes 

fontes de información, 

apoiándose nas TIC, para a 

elaboración e 

presentación das súas 

investigacións. 

 Utiliza as TIC para buscar, organizar e expoñer 

información relacionada coas actividades que 

se plantean. 

 Localiza, seleciona, organiza e expón 

información de Internet sobre a 

autofecundación dos guisantes, sobre a 

pigmentación dos coellos do Himalaia, sobre 

as investigacións coa mosca do vinagre, e 

sobre o gen SRY. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B4-4. Participar, valorar e respetar o 

traballo individual e en grupo. 

B4-4.1. Participa, valora e 

respeta o traballo 

individual e grupal. 

 Manifiesta autonomía na planificación e 

ejecución de accións e tarefas e ten iniciativa 

na toma de decisións. 

 Participa de forma activa e cooperativa nos 

traballos, debates, actividades e 

investigacións grupais, mostrando actitudes 

de empatía, respeto e integración. 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 



37 

 

B4-5. Presentar e defender en público 

o proxecto de investigación realizado. 

B4-5.1. Deseña pequenos 

traballos de investigación 

sobre animais e/ou 

plantas, os ecosistemas do 

seu entorno ou a 

alimentación e nutrición 

humana para a súa 

presentación e defensa na 

aula. 

 Realiza proxectos de investigación científica 

de forma individual ou cooperativa, 

aportando información de diversas fontes, 

seguindo as fases de identificación do 

obxetivo, planificación e elaboración. 

 Interpreta e elabora árbores xenealóxicos. 

 Realiza, de forma participativa, un cómic 

sobre os estudios de Mendel. 

CMCT 

AA 

IE 

B4-5.2. Expresa con 

precisión e coherencia 

tanto verbalmente como 

por escrito as conclusións 

das súas investigacións. 

 Expone o proxecto e os resultados de forma 

oral e/ou escrita faino de maneira clara, 

ordenada e precisa. 

CL 

CMCT 

AA 

 

UNIDADE 8. A INFORMACIÓN E A MANIPULACIÓN 
XENÉTICA 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES  CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. A EVOLUCIÓN DA VIDA 

 ADN e Xenética molecular. 

 Proceso de replicación do ADN. 

 Concepto de xen. 

 Expresión da información xenética. Código 

xenético. 

 Mutacións. Relacións coa evolución. 

 A herdanza e transmisión de caracteres. 

Introdución e desenvolvemento das Leis de 

Mendel. 

 Base cromosómica de las leyes de Mendel. 

 Aplicacións das leis de Mendel. 

 Enxeñería Xenética: técnicas e aplicacións. 

Biotecnoloxía. Bioética. 

 O ADN e os ácidos nucleicos. 

 A replicación do ADN. 

 Do ADN ás proteínas. 

 Como se expresa a información 

xenética. 

 Descifrar o código xenético. 

 As mutacións. 

 Biotecnoloxía e enxeñería 

xenética. 

 Técnicas de enxeñería xenética. 

 Aplicaciones biotecnolóxicas. 

 A clonación e as células nai. 

 O Proxecto Xenoma Humano. 

 Bioética. 

 Reflexións e conclusións razoadas 

e críticas sobre as implicacións 

éticas e sociais dos avances en 

biotecnoloxía. 

B1-6. Relacionar a replicación do ADN coa 

conservación da información xenética. 

B1-7. Comprender como se expresa a información 

xenética, utilizando o código xenético. 

B1-8. Valorar o papel das mutacións na diversidade 

xenética, comprendendo a relación entre mutación e 

evolución. 

B1-9.Formular os principios básicos de Xenética 

Mendeliana, aplicando as leis da herdanza na 

resolución de problemas sinxelos. 

B1-10. Diferenciar a herdanza do sexo e a ligada ao 

sexo, establecendo a relación que se da entre elas. 

B1-12. Identificar as técnicas da Enxeñería Xenética: 

ADN recombinante e PCR. 

B1-13. Comprender o proceso da clonación. 

B1-14. Recoñecer as aplicacións da Enxeñería 

Xenética: OMX (organismos modificados 

xenéticamente). 

B1-15. Valorar as aplicacións da tecnoloxía do ADN 

recombinante na agricultura, a gandería, o medio 

ambiente e a saúde. 
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BLOQUE 3. ECOLOXÍA E MEDIO AMBIENTE 

 Impactos e valoración das actividades 

humanas nos ecosistemas. 

A actividade humana e o medio ambiente. 

 Valoración das ferramentas e as 

técnicas de observación e estudio 

científico que contribúen a 

comprender o entorno e respetar 

e protexer a diversidade e a 

sostenibilidade da vida. 

 Actitudes de respeto e cuidado 

hacia o medio ambiente. 

B3-8. Contrastar algunhas actuacións humanas sobre 

diferentes ecosistemas, valorar a súa influencia e 

argumentar as razóns de certas actuacións individuais 

e colectivas para evitar o seu deterioro. 

 

BLOQUE 4. PROXECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 Proxecto de investigación. 

 Localización, seleción, organización e exposición de 

información de textos e imaxes para completar actividades, 

traballos e proxectos (oralmente e/ou por escrito), 

manifestando a comprensión dos contidos da unidade. 

 Localización, seleción e organización de información nos 

medios dixitais. 

 Realización de proxectos de investigación e reflexión sobre os 

procesos e os resultados. 

 Interpretación de pegadas xenéticas. 

 Elaboración dunha revista científica. 

 Actitudes de autonomía e iniciativa e responsabilidade na 

toma de decisións. 

 Actitudes de participación activa e cooperativa nos traballos, 

debates, actividades e proxectos grupais. 

 Valoración da capacidade para comprobar os datos a través da 

observación, as ferramentas e o traballo científico. 

 Integración e aplicación progresiva das habilidades, 

ferramentas e destrezas do método científico. 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar as 

destrezas e habilidades propias do traballo 

científico. 

B4-2. Elaborar hipóteses, e contrastalas a 

través da experimentación ou a observación 

e argumentación. 

B4-3. Discriminar e decidir sobre as fontes 

de información e os métodos empregados 

para a súa obtención. 

B4-4. Participar, valorar e respetar ol 

traballo individual e en grupo. 

B4-5. Presentar e defender en público o 

proxecto de investigación realizado. 

BLOQUE 1. A EVOLUCIÓN DA VIDA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-5. Comparar os tipos e a 

composición dos ácidos nucleicos, 

relacionándoos coa súa función. 

B1-5.1. Distingue os distintos ácidos 

nucleicos e enumera os seus 

compoñentes. 

 Describe a función, a composición 

química e a estructura do ADN e ol 

ARN. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-6. Relacionar a replicación do 

ADN coa conservación da 

información xenética. 

B1-6.1. Recoñece a función do ADN 

como portador da información xenética, 

relacionándoo co concepto de xen. 

 Describe o mecanismo da 

replicación. 

 Relaciona o xen, a proteína e o 

carácter. 

CMCT 

AA 

B1-7. Comprender como se expresa 

a información xenética, utilizando o 

código xenético. 

B1-7.1. Ilustra os mecanismos da 

expresión xenética por medio do código 

xenético. 

 Describe o proceso de transcripción 

e traducción do ADN e manexa o 

código xenético. 

CMCT 

AA 

B1-8. Valorar o papel das mutacións 

na diversidade xenética, 

comprendendo a relación entre 

mutación e evolución. 

B1-8.1. Recoñece e explica en que 

consisten as mutacións e os seus tipos. 

 Define o concepto de mutación e 

clasifica as mutacións en función de 

diferentes criterios. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-12. Identificar as técnicas da B1-12.1. Diferencia técnicas de traballo  Explica os conceptos de CMCT 
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Enxeñería Xenética: ADN 

recombinante e PCR. 

en enxeñería xenética. biotecnoloxía e enxeñería xenética. 

 Identifica e describe as ferramentas 

e os pasos dun proxecto sinxelo de 

enxeñería xenética. 

 Explica a función da PCR e algunhas 

das súas utilidades. 

B1-13. Comprender o proceso da 

clonación. 

B1-13.1. Describe as técnicas de 

clonación animal, distinguindo 

clonación terapéutica e reproductiva. 

 Explica a clonación e as súas 

aplicacións. 

 Define as células nai e valora a súa 

importancia en mediciña. 

CL 

CMCT 

 
B1-14. 14. Recoñecer as aplicacións 

da Enxeñería Xenética: OMX 

(organismos modificados 

xenéticamente). 

B1-14.1. Analiza as implicacións 

éticas, sociais e medioambientais 

da Enxeñería Xenética. 

 Explica o proxecto do xenoma humano, os 

seus antecedentes e desenvolvemento e 

as súas características principais, 

valorando a importancia da Declaración 

Universal do Xenoma e os Dereitos 

Humanos. 

 Expone reflexións e conclusións razoadas 

e críticas sobre as implicacións éticas e 

sociais dos avances en biotecnoloxía. 

 Expón reflexiones críticas sobre as causas 

e as consecuencias das situaciones 

discriminatorias por motivos xenéticos, 

mostrando actitudes de respeto, empatía 

e integración hacia todas as persoas. 

CMCT 

SC 

IE 

B1-15. Valorar las aplicaciones da 

tecnoloxía do ADN recombinante na 

agricultura, a gandería, o medio 

ambiente e a saúde. 

B1-15.1. Interpreta críticamente 

as consecuencias dos avances 

actuais no campo da 

biotecnoloxía. 

 Describe as aplicacións da biotecnoloxía 

moderna en diversos campos: mediciña, 

medio ambiente, agricultura e gandería. 

 Interpreta críticamente as consecuencias 

dos avances actuais no campo da 

biotecnoloxía. 

CMCT 

SC 

IE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

BLOQUE 3. ECOLOXÍA E MEDIO AMBIENTE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-8. Contrastar algunhas actuacións 

humanas sobre diferentes 

ecosistemas, valorar a súa influencia 

e argumentar as razóns de certas 

actuacións individuais e colectivas 

para evitar o seu deterioro. 

B3-8.2. Defiende e conclúe sobre 

posibles actuacións para a 

mellora do medio ambiente. 

 Mostra conductas de respeto, 

responsabilidade e cuidado hacia o 

entorno natural e os seres vivos. 

 Valora as ferramentas e as técnicas de 

observación e estudio científico que 

contribúen a comprender o entorno e 

protexer a sostenibilidade da vida. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 4. PROXECTO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar as 

destrezas e habilidades propias de 

traballo científico. 

B4-1.1. Integra e aplica as 

destrezas propias dos métodos 

da ciencia. 

 Expresa, integra e aplica as destrezas e 

habilidades propias dos métodos científicos 

de forma progresiva. 

 Observa e interpreta gráficos, imaxes, planos 

e mapas, e extrae datos concluíntes deles, de 

forma eficaz, que analiza e contrasta 

conforme aos obxetivos, expresando as 

características e os elementos principais en 

cada caso. 

CMCT 

AA 

B4-2. Elaborar hipóteses, e 

contrastalas a través da 

experimentación ou a observación e 

argumentación. 

B4-2.1. Utiliza argumentos 

xustificando as hipóteses que 

propón. 

 Localiza, seleciona, organiza e expón 

información adquirida en textos e imaxes 

para completar as súas actividades, traballos 

e proxectos. Expón conclusións xustificando 

e fundamentando os seus argumentos, e 

comunica dita información oralmente e/ou 

por escrito. 

 Valora a capacidade de comprobar os datos a 

través da observación, as ferramentas e o 

traballo científico. 

CL 

CMCT 

AA 

 

B4-3. Discriminar e decidir sobre as 

fontes de información e os métodos 

empregados para a súa obtención. 

B4-3.1. Utiliza diferentes fontes 

de información, apoiándose nas 

TIC, para a elaboración e 

presentación das súas 

investigacións. 

 Utiliza as TIC para buscar, organizar e 

expoñer información relacionada coas 

actividades que se plantean. 

 Localiza, seleciona, organiza e expón 

información de Internet sobre a 

contribución de Rosalind Franklin respecto á 

estructura do ADN, sobre os aminoácidos; e 

sobre a lexislación española respecto aos 

productos transxénicos. 

 Analiza e comenta unha noticia actual 

relacionada coa biotecnoloxía. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B4-4. Participar, valorar e respetar o 

traballo individual e en grupo. 

B4-4.1. Participa, valora e 

respeta o traballo individual e 

grupal. 

 Manifesta autonomía na planificación e 

ejecución de accións e tarefas r ten 

iniciativa na toma de decisións. 

CMCT 

AA 
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 Participa de forma activa e cooperativa nos 

traballos, debates, actividades e 

investigacións grupais, mostrando actitudes 

de empatía, respeto e integración. 

SC 

IE 

 

B4-5. Presentar e defender en 

público o proxecto de investigación 

realizado. 

B4-5.1. Deseña pequenos 

traballos de investigación sobre 

animais e/ou plantas, os 

ecosistemas do seu entorno ou 

a alimentación e nutrición 

humana para a súa presentación 

e defensa na aula. 

 Realiza proxectos de investigación científica 

de forma individual ou cooperativa, 

aportando información de diversas fontes, 

seguindo as fases de identificación do 

obxetivo, planificación e elaboración. 

 Interpreta pegadas xenéticas. 

 Participa na realización de unha revista 

científica. 

CMCT 

AA 

IE 

B4-5.2. Expresa con precisión e 

coherencia tanto verbalmente 

como por escrito conclusións 

das súas investigacións. 

 Expón o proxecto e os resultados de forma 

oral e/ou escrita faino de maneira clara, 

ordenada e precisa. 

CL 

CMCT 

AA 

 

 

UNIDADE 9. A ORIXE E EVOLUCIÓN DA VIDA 
CONTIDOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES  CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. A EVOLUCIÓN DA 

VIDA 

 Orixe e evolución dos seres 

vivos. Hipóteses sobre a orixe 

da vida na Terra. 

 Teorías da evolución. O feito e 

os mecanismos da evolución. 

 A evolución humana: proceso 

de hominización. 

 A orixe da vida. 

 A orixe da biodiversidade. 

 Lamarck e a herdanza dos caracteres adquiridos. 

 Darwin e Wallace. A seleción natural. 

 Bases xenéticas da variabilidade. 

 Mecanismos evolutivos máis comúns. 

 Probas a favor da evolución. 

 Adaptación e especiación. 

 Modelos evolucionistas actuais. 

 Hominización. 

 Evolución humana. 

 Interpretación dunha árbore filoxenética. 

B1-16. Coñecer as probas da evolución. Comparar 

lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. 

B1-17. Comprender os mecanismos da evolución 

destacando a importancia da mutación e a 

seleción. Analizar o debate entre gradualismo, 

saltacionismo e neutralismo. 

B1-18. Interpretar árbores filoxenéticas, incluíndo 

o humano. 

B1-19. Describir a hominización. 

BLOQUE 3. ECOLOXÍA E MEDIO 

AMBIENTE 

 Impactos e valoración das 

actividades humanas nos 

ecosistemas. 

 A actividade humana e o 

medio ambiente. 

 Valoración das ferramentas e as técnicas de 

observación e estudio científico que contribúen a 

comprender o entorno e respetar e protexer a 

diversidade e a sostenibilidade da vida. 

 Actitudes de respeto e cuidado hacia o medio 

ambiente e os seres vivos. 

B3-8. Contrastar algunhas actuacións humanas 

sobre diferentes ecosistemas, valorar a súa 

influencia e argumentar as razóns de certas 

actuacións individuais e colectivas para evitar o 

seu deterioro. 
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BLOQUE 4. PROXECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 Proxecto de investigación. 

 Localización, seleción, organización e exposición de 

información de textos e imaxes para completar 

actividades, traballos e proxectos (oralmente e/ou 

por escrito), manifestando a comprensión dos 

contidos da unidade. 

 Localización, seleción e organización de información 

nos medios dixitais. 

 Realización de proxectos de investigación e reflexión 

sobre os procesos e os resultados. 

 Interpretación da distancia evolutiva entre especies. 

 Elaboración dun póster sobre a evolución dos cans. 

 Actitudes de autonomía e iniciativa e 

responsabilidade na toma de decisións. 

 Actitudes de participación activa e cooperativa nos 

traballos, debates, actividades e proxectos grupais.  

 Valoración da capacidade para comprobar os datos 

a través da observación, as ferramentas e o traballo 

científico. 

 Integración e aplicación progresiva das habilidades, 

ferramentas e destrezas do método científico. 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar as destrezas e 

habilidades propias do traballo científico. 

B4-2. Elaborar hipóteses, e contrastalas a través 

da experimentación ou a observación e 

argumentación. 

B4-3. Discriminar e decidir sobre as fontes de 

información e os métodos empregados para a súa 

obtención. 

B4-4. Participar, valorar e respetar o traballo 

individual e en grupo. 

B4-5. Presentar e defender en público o proxecto 

de investigación realizado. 

 

BLOQUE 1. A EVOLUCIÓN DA VIDA 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-16. Coñecer as probas 

da evolución. Comparar 

lamarckismo, darwinismo 

e neodarwinismo. 

B1-16.1. Distingue as 

características diferenciadoras 

entre lamarckismo, darwinismo e 

neodarwinismo. 

 Valora a importancia dos experimentos contra a 

xeración espontánea. 

 Explica os enfoques teóricos actuais sobre a 

orixe da vida e as ideas precursoras do 

evolucionismo. 

 Identifica e explica os principios das teorías de 

Lamarck e de Darwin establecendo paralelismos, 

comparacións e relacións entre elas. 

CMCT 

SC 

IE 

B1-17. Comprender os 

mecanismos da evolución 

destacando a importancia 

da mutación e a seleción. 

Analizar o debate entre 

gradualismo, 

saltacionismo e 

neutralismo. 

B1-17.1. Establece a relación 

entre variabilidade xenética, 

adaptación e seleción natural. 

 Describe os factores responsables da 

variabilidade nunha poboación. Describe e 

clasifica tipos de mutacións. 

 Identifica e explica os principais mecanismos 

evolutivos determinando os tipos de probas que 

os argumentan: anatómicas, bioxeográficas, 

paleontolóxicas e bioquímicas. 

 Explica a adaptación e a especiación. 

 Explica e compara modelos teóricos evolutivos 

actuais: teoría sintética, neutralista, do equilibrio 

puntuado e simbioxénese. 

CMCT 

AA 
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B1-18. Interpretar árbores 

filoxenéticas, incluíndo a 

humana. 

B1-18.1. Interpreta árbores 

filoxenéticas. 

 Describe a función, os compoñentes e as 

características das árbores filoxenéticas. 

 Observa, interpreta, elabora e explica árbores 

filoxenéticas, incluíndo a humana. 

CMCT 

AA 

B1-19. Describir a 

hominización. 

B1-19.1. Recoñece e describe as 

fases da hominización. 

 Explica a hominización identificando e 

expoñendo as adquisicións fundamentais dos 

homínidos bípedos e describindo a 

complexidade da evolución dos humanos 

modernos. 

 Identifica as principais especies de homínidos 

bípedos da península ibérica. 

CL 

CMCT 

AA 

BLOQUE 3. ECOLOXÍA E MEDIO AMBIENTE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-8. Contrastar algunhas 

actuacións humanas sobre 

diferentes ecosistemas, valorar a 

súa influencia e argumentar as 

razóns de certas actuacións 

individuais e colectivas para evitar 

o seu deterioro. 

B3-8.2. Defende e conclúe 

sobre posibles actuacións 

para a mellora do medio 

ambiente. 

 Muestra conductas de respeto, 

responsabilidade e cuidado hacia o entorno 

natural e os seres vivos. 

 Valora as ferramentas e as técnicas de 

observación e estudio científico que 

contribúen a comprender o entorno e 

protexer a sostenibilidade da vida. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 
 

BLOQUE 4. PROXECTO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar as 

destrezas e habilidades propias do 

traballo científico. 

B4-1.1. Integra e aplica as 

destrezas propias dos 

métodos da ciencia. 

 Expresa, integra e aplica as destrezas e 

habilidades propias dos métodos científicos 

de forma progresiva. 

 Observa, elabora e interpreta gráficos, 

imaxes, planos e mapas, e extrae datos 

concluíntes deles, de forma eficaz, que 

analiza e contrasta conforme aos obxetivos, 

expresando as características e os elementos 

principais en cada caso. 

CMCT 

AA 

B4-2. Elaborar hipóteses, e 

contrastalas a través da 

experimentación ou a observación e 

argumentación. 

B4-2.1. Utiliza argumentos 

xustificando as hipóteses 

que propón. 

 Localiza, seleciona, organiza e expón 

información adquirida en textos e imaxes 

para completar as súas actividades, traballos 

e proxectos. Expón conclusións xustificando 

e fundamentando os seus argumentos, e 

comunica dita información oralmente e/ou 

por escrito. 

 Valora a capacidade de comprobar os datos 

a través da observación, as ferramentas e o 

traballo científico. 

CL 

CMCT 

AA 
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B4-3. Discriminar e decidir sobre as 

fontes de información e os 

métodos empregados para a súa 

obtención. 

B4-3.1. Utiliza diferentes 

fontes de información, 

apoiándose nas TIC, para a 

elaboración e presentación 

das súas investigacións. 

 Utiliza as TIC para buscar, organizar e 

expoñer información relacionada coas 

actividades que se plantean. 

 Localiza, selecciona, organiza e expón 

información dos medios dixitais sobre os 

mitos e lendas da orixe da vida; sobre a 

seleción artificial; sobre a historia evolutiva 

dun depredador; sobre as hibridacións entre 

especies do xénero Phantera; e sobre a cova 

de El Sidrón. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B4-4. Participar, valorar e respetar 

o traballo individual e en grupo. 

B4-4.1. Participa, valora e 

respeta o traballo individual e 

grupal. 

 Manifesta autonomía na planificación e 

ejecución de accións e tarefas e ten 

iniciativa na toma de decisións. 

 Participa de forma activa e cooperativa nos 

traballos, debates, actividades e 

investigacións grupais, mostrando actitudes 

de empatía, respeto e integración. 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

B4-5. Presentar  defender en 

público o proxecto de 

investigación realizado. 

B4-5.1. Deseña pequenos 

traballos de investigación 

sobre animais e/ou plantas, os 

ecosistemas do seu entorno 

ou a alimentación e nutrición 

humana para a súa 

presentación e defensa na 

aula. 

 Realiza proxectos de investigación científica 

de forma individual ou cooperativa, 

aportando información de diversas fontes, 

seguindo as fases de identificación do 

obxetivo, planificación e elaboración. 

 Interpreta a distancia evolutiva entre 

especies. 

 Participa na elaboración dun poster sobre a 

evolución dos cans. 

CMCT 

AA 

IE 

B4-5.2. Expresa con precisión 

e coherencia tanto 

verbalmente como por escrito 

as conclusións das súas 

investigacións. 

 Exópon o proyecto e os resultados de forma 

oral e/ou escrita e faino de maneira clara, 

ordenada e precisa. 

CL 

CMCT 

AA 

RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE 
DOS PERFÍS COMPETENCIAIS 

 

 BIO-XEO 4º ESO 

COMPETENCIAS Nº Estándares Peso % 

CMCCT 

 

22 21.79% 

CAA 

 

35 34,65% 

CCL 

 

13 12,87% 

CSC 12 11,88% 
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CD 

 

3 2,97% 

CSIEE 

 

13 12,87% 

CCEC 

 

3 2,97% 

TOTAL 101 100% 

 

Comunicación lingüística (CCL) 

Esta competencia é o resultado da acción comunicativa nun contexto social e cultural determinado. É 
unha competencia complexa xa que inclúe tanto aspectos propiamente lingüísticos como sociais, culturais 
e prácticos.  

Procuraremos desenvolver a capacidade de comprensión cando se fan lecturas de textos científicos e o 
alumnado aprende a diferencialos doutros que non o son, cando se contrastan materiais escritos e 
audiovisuais de diferentes fontes, tanto descritivos como argumentativos, nun proceso que pasa pola 
identificación dos conceptos e ideas principais, a interpretación do papel que desempeñan segundo o 
contexto e as relacións que se establecen entre eles. Na resolución de problemas débese estimular a 
lectura comprensiva a través da contextualización da situación, da identificación dos conceptos que 
aparecen e das relacións que se establecen entre os ditos conceptos e os datos. 

No ensino da área a expresión oral e escrita busca a coherencia e precisión no uso da linguaxe, tanto no 
nivel descritivo como no interpretativo. Trabállase a expresión cando se emiten hipóteses, contrástanse 
ideas, acláranse significados sobre conceptos ou procesos científicos en contextos diferentes, realízanse 
sínteses, elabóranse mapas conceptuais, extráense conclusións, realízanse informes ou organízanse 
debates onde se fomenten actitudes que favorezan a mellora na expresión oral e escrita, a confianzapara 
expresarse en público, o saber escoitar, o contrastar opinións e ter en conta as ideas dos demais. 

 

Estándares Grao mínimo 
de consecución 

 BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico 
e exprésase con corrección, tanto oralmente como por escrito. 

 

90% 

 BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso 
utilizando diversos soportes. 

80% 

 BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha 
opinión propia e argumentar sobre problemas relacionados. 

70% 

 BXB6.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 60% 

 BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas 
investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

60% 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e      tecnoloxía (CMCCT) 
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A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas 
ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto.  

A principal contribución vai a ser nesta competencia, dado que o coñecemento científico se cuantifica 
grazas á linguaxe matemática. O emprego de números, símbolos, operacións e relacións entre eles forman 
parte da metodoloxía científica e constitúen unha base importante para a comprensión de leis e 
principios. 

Na realización de investigacións sinxelas, traballos prácticos ou resolucións de problemas desenvólvense 
capacidades para identificar e manexar variables, para organizar e representar datos obtidos de maneira 
experimental, para a interpretación gráfica das relacións entre eles, para realizar operacións con números 
e símbolos, para atopar as solucións correctas, para cuantificar as leis e principios científicos e para utilizar 
estratexias básicas na resolución. Nas ciencias da natureza emprégase o razoamento matemático como 
apoio cara a unha mellor comprensión das relacións entre conceptos e desenvólvense unha serie de 
destrezas coma a utilización do instrumental de laboratorio eo respecto as normas de seguridade deste 
espazo. 

 

Estándares Grao 
mínimo de 

consecución 

 BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e 
exprésase con corrección, tanto oralmente como por escrito. 

 

80% 

 BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e 
coida os instrumentos e o material empregado. 

100% 

 BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 
experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento 
como material básico de laboratorio, argumenta o proceso experimental 
seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados. 

 

60% 

 BXB2.1.1. Diferenza a materia viva da inerte partindo das características 
particulares de ambas. 

70% 

 BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre 
célula procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal. 

 

60% 

 BXB2.2.1. Recoñece e diferenza a importancia de cada función para o 
mantemento da vida. 

50% 

 BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición 
heterótrofa, e deduce a relación entre elas. 

50% 

 BXB3.1.2. Diferenza os tipos celulares e describe a función dos orgánulos 
máis importantes. 

60% 

 BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano e 
asóciaos á súa función. 

70% 
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 BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e as infeccións máis comúns, e relaciónaas 
coas súas causas. 

60% 

 BXB3.4.2. Distingue e explica os mecanismos de transmisión das doenzas 
infecciosas. 

50% 

 BXB3.7.1. Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e valora o 
papel das vacinas como método de prevención das doenzas. 

60% 

 BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación. 80% 

 BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e 
recoñece hábitos nutricionais saudables. 

50% 

 BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os 
órganos, os aparellos e os sistemas implicados na función de nutrición, e 
relaciónao coa súa contribución no proceso. 

 

60% 

 BXB3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas 
funcións de nutrición. 

70% 

 BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, 
circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu funcionamento. 

 

80% 

 BXB3.17.1. Diferenza as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos 
e os sistemas implicados na nutrición, e asóciaas coas súas causas. 

 

50% 

 BXB3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de cada sistema 
implicados nas funcións de relación. 

60% 

 BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na función de relación, e 
identifica o órgano ou a estrutura responsables de cada proceso. 

 

50% 

 BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos 
órganos dos sentidos en que se atopan. 

60% 

 BXB3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e 
relaciónaas coas súas causas, cos factores de risco e coa súa prevención. 

 

60% 

 BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas 
segregadas e a súa función. 

60% 

 BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que teña lugar na vida cotiá no que se 
evidencie claramente a integración neuroendócrina. 

 

80% 
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 BXB3.22.1. Localiza os principais ósos e músculos do corpo humano en 
esquemas do aparello locomotor. 

90% 

 BXB3.23.1. Diferenza os tipos de músculos en función do seu tipo de 
contracción, e relaciónaos co sistema nervioso que os controla. 

 

60% 

 BXB3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do aparello reprodutor 
masculino e feminino, e especifica a súa función. 

80% 

 BXB3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica que 
glándulas e que hormonas participan na súa regulación. 

 

70% 

 BXB3.26.2. Identifica os acontecementos fundamentais da fecundación, do 
embarazo e do parto 

 

70% 

 BXB3.27.1. Discrimina os métodos de anticoncepción humana. 90% 

 BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e 
argumenta sobre a súa prevención. 

 

50% 

 BXB3.28.1. Identifica as técnicas de reprodución asistida máis frecuentes. 60% 

 BXB4.1.1. Identifica a influencia do clima e das características das rochas 
que condicionan os tipos de relevo e inflúen neles. 

70% 

 BXB4.2.1. Relaciona a enerxía solar cos procesos externos, e xustifica o 
papel da gravidade na súa dinámica. 

70% 

 BXB4.2.2. Diferenza os procesos de meteorización, erosión, transporte e 
sedimentación, e os seus efectos no relevo. 

80% 

 BXB4.3.1. Analiza a actividade de erosión, transporte e sedimentación 
producida polas augas superficiais, e recoñece algún dos seus efectos no 
relevo. 

 

80% 

 BXB4.4.1. Valora e analiza a importancia das augas subterráneas e os riscos 
da súa sobreexplotación. 

70% 

 BXB4.5.1. Relaciona os movementos da auga do mar coa erosión, o 
transporte e a sedimentación no litoral, e identifica algunhas formas 
resultantes características. 

 

80% 

 BXB4.6.1. Asocia a actividade eólica cos ambientes en que esta actividade 
xeolóxica pode ser relevante. 

60% 

 BXB4.7.1. Analiza a dinámica glaciar e identifica os seus efectos sobre o 80% 
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relevo. 

 BXB4.9.1. Identifica a intervención de seres vivos en procesos de 
meteorización, erosión, transporte e sedimentación. 

50% 

 BXB4.10.1. Diferenza un proceso xeolóxico externo dun interno e identifica 
os seus efectos no relevo. 

90% 

 BXB4.11.1. Coñece e describe como se orixinan os sismos e os efectos que 
xeran. 

70% 

 BXB4.11.2. Relaciona os tipos de erupción volcánica co magma que as 
orixina, e asóciaos co seu grao de perigo. 

90% 

 BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos son máis 
frecuentes e de maior magnitude. 

70% 

 BXB5.1.1. Recoñece que o solo é o resultado da interacción entre os 
compoñentes bióticos e abióticos, e sinala algunha das súas interaccións. 

 

50% 

 BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade de 
protexelo. 

60% 

 BXB6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método científico. 100% 

 BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas TIC, para a 
elaboración e a presentación das súas investigacións. 

90% 

 BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 100% 

Competencia dixital (CD) 

A competencia dixital implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e da 
comunicación para favorecer o seu uso na redonda laboral, potenciar a aprendizaxe, xestionar o tempo 
libre e contribuír á participación na sociedade. 

A área de ciencias da natureza contribúe ao seu desenvolvemento, xa que se traballan habilidades para 
identificar, contextualizar, relacionar e sintetizar a información procedente de diferentes fontes e 
presentada en diversas linguaxes propias das tecnoloxías da información e comunicación, como os 
buscadores pola internet, documentos dixitais, foros, chats, mensaxaría, xornais dixitais, revistas 
divulgativas na web, presentacións electrónicas e simulacións interactivas. Cando se traballa a 
críticareflexiva sobre as informacións de tipo científico que achegan as tecnoloxías da información e a 
comunicación, foméntanse actitudes favorables ao emprego delas evitando o seu emprego 
indiscriminado. 

Cando se apoia a aprendizaxe de modelos teóricos por medio de simulacións, cando se traballan 
representacións de datos por medio de programas informáticos, cando se realizan experiencias virtuais 
para contrastalas coas reais, cando se representan estruturas moleculares, atómicas, anatómicas, 
xeolóxicas, situacións problemáticas coa axuda dos ordenadores, desde a área estase a contribuír á 
competencia dixital. 
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Estándares Grao 
mínimo de 

consecución 

 BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter 
científico a partir da utilización de diversas fontes. 

90% 

 BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando 
diversos soportes. 

80% 

 BXB3.12.1. Deseña hábitos nutricionais saudables mediante a elaboración 
de dietas equilibradas, utilizando táboas con grupos de alimentos cos 
nutrientes principais presentes neles e o seu valor calórico. 

 

60% 

 BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas TIC, para a 
elaboración e a presentación das súas investigacións. 

90% 

 BXB6.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou 
plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición 
humana, para a súa presentación e defensa na aula. 

 

60% 

Aprender a aprender (CAA) 

A competencia aprender a aprender caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na 
aprendizaxe. É unha competencia fundamental para facilitar a aprendizaxe ao longo da vida . 

O seudesenvolvemento desde os ámbitos científico e tecnolóxico, nun mundo en continuo e acelerado 
cambio, implica espertar inquedanzas e motivacións cara á aprendizaxe permanente. Cando afloran as 
ideas previas do alumnado sobre os contidos científicos, favorécese esta competencia xa que se está a 
promover que as alumnas e os alumnos sexan conscientes do seus propios coñecementos e limitacións. 
Pódese empregar a historia da ciencia para que os estudantes non caian no desánimo de estar case 
sempre errados nas súas concepcións, cando ata os máis grandes científicos experimentaron erros e 
resistencias ás novas ideas. 

Estándares Grao 
mínimo de 

consecución 

 BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter 
científico a partir da utilización de diversas fontes. 

90% 

 BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha 
opinión propia e argumentar sobre problemas relacionados. 

 

70% 

 BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 
experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como 
material básico de laboratorio, argumenta o proceso experimental seguido, 
describe as súas observacións e interpreta os seus resultados. 

 

 

60% 

 BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a 70% 
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relación entre eles.  

 BXB3.1.2. Diferenza os tipos celulares e describe a función dos orgánulos 
máis importantes. 

90% 

 BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida 
saudable e identifica os principais trastornos da conduta alimentaria. 

 

80% 

 BXB3.24.1. Identifica os factores de risco máis frecuentes que poden afectar 
o aparello locomotor e relaciónaos coas lesións que producen. 

 

60% 

 BXB4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu contorno máis próximo e 
identifica algúns dos factores que condicionaron a súa modelaxe. 

 

50% 

 BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos son máis 
frecuentes e de maior magnitude. 

 

90% 

 BXB5.13.1. Valora e describe o risco sísmico e, de ser o caso, volcánico 
existente na zona en que habita, e coñece as medidas de prevención que 
debe adoptar. 

 

100% 

 BXB6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método científico. 100% 

 BXB6.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 80% 

 BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 100% 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo en relación á saúde, tanto física como 
mental, e ao estilo de vida saudable que a favorece. A competencia cívica baséase no coñecemento dos 
conceptos de democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos civís. 

Trataremos de dotar o alumnado das habilidades necesarias para comprender a problemática actual en 
relación coa súa persoa, co resto da sociedade e co planeta. A aproximación do currículo á situación 
concreta na cal se vive facilita a participación activa do alumnado en actividades que impliquen esa 
cidadanía responsable. 

As ciencias da natureza contribúen a coñecer e aceptar o funcionamento do corpo, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e ser críticos cos hábitos sociais pouco 
saudables e a contribuír á conservación e mellora do ambiente. 

Os debates históricos sobre as diferentes concepcións dos fenómenos que afectan as persoas serven para 
traballar habilidades sociais relacionadas coa participación, cooperación e poñerse en lugar dos outros, 
aceptar diferenzas, respectar os valores, crenzas e a diversidade de culturas 
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Estándares Grao mínimo 
de 

consecución 

 BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e 
coida os instrumentos e o material empregado. 

100% 

 BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica 
con exemplos as eleccións que realiza ou pode realizar para promovela 
individual e colectivamente. 

 

80% 

 BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida saudable e identifícaos como 
medio de promoción da súa saúde e da das demais persoas. 

 

80% 

 BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das 
doenzas infecciosas máis comúns. 

60% 

 BXB3.6.1. Establece diferenzas entre as doenzas que afectan as rexións 
dun mundo globalizado, e deseña propostas de actuación. 

 

50% 

 BXB3.7.1. Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e valora o 
papel das vacinas como método de prevención das doenzas. 

 

60% 

 BXB3.8.1. Detalla a importancia da doazón de células, sangue e órganos 
para a sociedade e para o ser humano. 

90% 

 BXB3.9.1. Detecta as situacións de risco para a saúde relacionadas co 
consumo de substancias tóxicas e estimulantes, como tabaco, alcohol, 
drogas, etc., contrasta os seus efectos nocivos e propón medidas de 
prevención e control. 

 

90% 

 BXB3.10.1. Identifica as consecuencias de seguir condutas de risco coas 
drogas, para o individuo e a sociedade. 

90% 

 BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida 
saudable e identifica os principais trastornos da conduta alimentaria. 

 

70% 

 BXB3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e 
relaciónaas coas súas causas, cos factores de risco e coa súa prevención. 

 

60% 

 BXB3.24.1. Identifica os factores de risco máis frecuentes que poden 
afectar o aparello locomotor e relaciónaos coas lesións que producen. 

 

60% 

 BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e 
argumenta sobre a súa prevención. 
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60% 

 BXB3.29.1. Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade 
e a das persoas do seu contorno. 

80% 

 BXB4.4.1. Valora e analiza a importancia das augas subterráneas e os 
riscos da súa sobreexplotación. 

 

60% 

 BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades humanas na 
transformación da superficie terrestre. 

50% 

 BXB5.13.1. Valora e describe o risco sísmico e, de ser o caso, volcánico 
existente na zona en que habita, e coñece as medidas de prevención que 
debe adoptar. 

70% 

 BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade de 
protexelo. 

50% 

 BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 100% 

Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE) 

Esta competencia implica a capacidade de transformar as ideas en actos, para o que se require, adquirir 
conciencia da situación que se quere intervir ou resolver e planificar e xestionar os coñecementos, 
destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con criterio propio, coa fin de alcanzar o obxectivo 
previsto. 

Para estes finstrataremos de espertar no alumnado a súa capacidade creadora e de innovación centrada 
no desenvolvemento da creatividade, o autocoñecemento, a autonomía, o esforzo e a iniciativa cando 
realizan diferentes tarefas tales como a preparación e exposición de traballos  individuais ou cooperativos 
ou na organización e elaboración do seu propio portafolio. 

 

Estándares Grao 
mínimo de 

consecución 

 BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, 
utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como material básico 
de laboratorio, argumenta o proceso experimental seguido, describe as súas 
observacións e interpreta os seus resultados. 

 

90% 

 BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas 
infecciosas máis comúns. 

60% 

 BXB3.6.1. Establece diferenzas entre as doenzas que afectan as rexións dun 
mundo globalizado, e deseña propostas de actuación. 

 

50% 

 BXB3.9.1. Detecta as situacións de risco para a saúde relacionadas co consumo 
de substancias tóxicas e estimulantes, como tabaco, alcohol, drogas, etc., 
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contrasta os seus efectos nocivos e propón medidas de prevención e control. 100% 

 BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 100% 

 BXB6.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou 
plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición 
humana, para a súa presentación e defensa na aula. 

 

60% 

Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

A competencia articúlase arredor de aspectos tales como o coñecemento dasmanifestacións culturais e 
artísticas valorándoas como unha fonte de enriquecemento persoal e como parte do patrimonio dos 
pobos e o desenvolvemento da propia capacidade estética e creadora vinculada ao dominio das 
capacidades relacionadas con distintos códigos artísticos e culturais. 

Desde a área de ciencias contribúese a desenvolver esta competencia cando se promove a presentación 
das ideas ou traballos en formatos diversos, onde se lles deixa ás alumnas e aos alumnos a liberdade de 
elixir ditos formatos estéticos e artísticos, cando se utilizan os museos de ciencias para espallar os xeitos 
de pensar ou facer doutras culturas, ou nas exposicións relacionadas co ámbito científico, como medio de 
coñecer, comprender e desfrutar do coñecemento científico. 

Estándares Grao 
mínimo de 

consecución 

 BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e 
argumenta sobre a súa prevención. 

70% 

 BXB3.29.1. Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade e a 
das persoas do seu contorno. 

70% 

 BXB4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu contorno máis próximo e 
identifica algúns dos factores que condicionaron a súa modelaxe. 

 

50% 

 BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades humanas na 
transformación da superficie terrestre. 

60% 

 BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas 
investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

90% 
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BIOLOXÍA- 2ºBACHARELATO 

 
Introdución: 
 

No 2.º curso de Bacharelato, o obxectivo da materia de Bioloxía é favorecer e fomentar a 

formación científica do alumnado, partindo da súa vocación polo estudo das ciencias. Consolídase o 

método científico como ferramenta habitual de traballo, fomentando no alumnado o estímulo da súa 

curiosidade, da capacidade de razoar, da formulación de hipóteses e deseños experimentais, da 

interpretación de datos e da resolución de problemas, facendo que este alumnado alcance as 

competencias necesarias para seguir estudos posteriores.  

Analízanse os grandes avances e descubrimentos da Bioloxía, xa que non só posibilitaron a 

mellora das condicións de vida da cidadanía e o avance da sociedade, senón que ao mesmo tempo 

xeraron controversias que, polas súas implicacións de distinta natureza, non se poden obviar.  

Os continuos retos das ciencias constitúen o motor do desenvolvemento de novas técnicas 

de investigación no campo da biotecnoloxía ou da enxeñaría xenética, e de novas ramas do 

coñecemento como a xenómica, a proteómica, ou a biotecnoloxía, de maneira que producen 

continuas transformacións na sociedade, abrindo ademais novos horizontes froito da colaboración 

con outras disciplinas. 

Os contidos de Bioloxía en 2.º de Bacharelato estrutúranse en cinco bloques: 

 *Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida 

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

 *Bloque 3. Xenética e evolución 

 *Bloque 4. O mundo dos microorganismos e as dúas aplicacións.Biotecnoloxía 

 *Bloque 5. O sistema inmunitario. A Inmunoloxía e as súas aplicacións 

 

Durante o desenvolvemento destes contidos preténdese afondar nos coñecementos 

previos adquiridos en cursos anteriores, tomando como eixe vertebrador a célula, a súa composición 

química, a estrutura e ultraestrutura e as súas funcións. O primeiro bloque céntrase no estudo da 

base molecular e fisicoquímica da vida, con especial atención ao estudo dos bioelementos, e 

enlaces químicos que posibilitan a formación das biomoléculas inorgánicas e orgánicas. O segundo 

bloque fixa a súa atención na célula como un sistema complexo integrado, analizando a influencia 

do progreso técnico no estudo da estrutura, a ultraestrutura e a fisioloxía celular. O terceiro céntrase 

no estudo da xenética molecular e os novos desenvolvementos desta no campo da enxeñaría 

xenética, coas repercusións éticas e sociais derivadas da devandita manipulación xenética, e 

relaciónase o estudo da xenética co feito evolutivo. No cuarto abórdase o estudo dos 

microorganismos e a biotecnoloxía, así como as aplicacións desta e da microbioloxía en campos 

variados como a industria alimentaria e farmacéutica, a biorremediación, etc. O quinto, céntrase na 

inmunoloxía e as súas aplicacións, profundando no estudo do sistema inmune humano, as súas 

disfuncións e as súas deficiencias. 

Pódese concluír que a materia de Bioloxía achega ao alumnado uns coñecementos 

fundamentais para a súa formación científica, así como unhas destrezas que lle permitirán seguir 

profundizando ao longo da súa formación, todo iso sustentado nos coñecementos previamente 

adquiridos e fortalecendo a súa formación cívica como cidadáns  libres e responsables. 

 

As unidades didácticas propostas, coas súas correspondentes programacións de aula, 
son as seguintes: 
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UNIDADE 1. OS BIOELEMENTOS, A AUGA E OS SALES 

MINERAIS 
CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E 

FISICOQUÍMICA DA VIDA 

 Compoñentes químicos da 

vida. Concepto de 

bioelemento. Tipos, 

propiedades e funcións dos 

bioelementos. 

 Os enlaces químicos e a súa 

importancia en bioloxía. 

 Biomoléculas: concepto, 

clasificación e técnicas de 

separación. 

 Biomoléculas inorgánicas. 

Estrutura e propiedades 

fisicoquímicas da auga que a 

fan unha molécula 

imprescindible para a vida. 

Funcións dos sales minerais. 

 Fisicoquímica das dispersións 

acuosas. Difusión, osmose e 

diálise. 

 Biomoléculas orgánicas: 

concepto, clasificación, 

estrutura, propiedades e 

funcións biolóxicas de 

glícidos, lípidos, prótidos e 

ácidos nucleicos. 

 Os átomos e as moléculas; os enlaces químicos: enlace 

iónico, enlace covalente, enlace de hidróxeno, enlace 

por forzas de Van der Waals. 

 Os bioelementos ou elementos bioxénicos; 

características dos bioelementos primarios; propiedades 

e funcións dos bioelementos. 

 Os principios inmediatos ou biomoléculas constitúen a 

materia viva. 

 O experimento de Miller e Urey. 

 A auga como elemento fundamental para as reaccións 

que permiten a vida; propiedades da auga; funcións da 

auga nos seres vivos. 

 Debate sobre a auga e a diversidade biolóxica. 

 Os sales minerais precipitados ou disoltos. 

 Determinación da existencia de sales minerais nos 

esqueletos. 

 As disolucións verdadeiras; propiedades: difusión, 

osmose, estabilidade do grao de acidez ou pH. 

 Determinación da acidez ou basicidade dun medio. 

 Distintas técnicas que nos dan información sobre as 

biomoléculas orgánicas: centrifugación, diálise, 

cromatografía, electroforese, espectrofotometría. 

 Realización dunha diálise. 

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. 

B1.5.Determinar a 

composición química e 

describir a función, a 

localización e exemplos das 

principais biomoléculas 

orgánicas. 

BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E FISICOQUÍMICA DA VIDA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1.1.Determinar as propiedades 

fisicoquímicas dos bioelementos que 

os fan indispensables para a vida. 

Relacionar os enlaces químicos coa 

súa importancia biolóxica. 

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 experimentación biolóxica. 

 Coñece e describe as técnicas que se 

utilizan para separar substancias. 

CAA 

CMCCT 
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B1.1.2. Clasifica os tipos de 

bioelementos relacionando cada 

un coa súa proporción e coa súa 

función biolóxica. 

 Explica por que é indispensable a 

presenza de bioelementos aínda que 

aparezan en proporcións ínfimas. 

 Diferencia os grupos de bioelementos e 

explica por que un grupo permite que 

se constrúa a materia viva e outro 

permite que se obteña enerxía a partir 

de materia orgánica. 

 Identifica o bioelemento imprescindible 

na contracción muscular. 

CAA 

B1.1.3. Discrimina os enlaces 

químicos que permiten a 

formación de moléculas 

inorgánicas e orgánicas 

presentes nos seres vivos. 

 Determina o átomo máis 

electronegativo de entre dous átomos. 

 Explica por que non é posible a 

existencia de hidróxeno na atmosfera. 

CMCT 

CMCCT 

CD 

 

B1.2. Argumentar as razóns polas 

que a auga e os sales minerais son 

fundamentais nos procesos 

biolóxicos. 

 

B1.2.1. Relaciona a estrutura 

química da auga coas súas 

funcións biolóxicas. 

 Analiza o comportamento líquido da 

auga. 

 Explica as propiedades e as funcións da 

auga. 

CAA 

B1.2.2.Distingue os tipos de 

sales minerais, e relaciona a 

composición coa función. 

 Pescuda a existencia de sales minerais 

nos esqueletos. 

 Explica a que se debe a flexibilidade 

dos ósos nos seres que acaban de nacer 

e a fraxilidade nos ósos de organismos 

vellos. 

CMCCT 

B1.2.3.Contrasta e realiza 

experiencias dos procesos de 

difusión, osmose e diálise, e 

interpreta a súa relación coa 

concentración salina das células. 

 Explica os procesos de osmose nos 

seres vivos e a estabilidade do grao de 

acidez ou pH. 

 Pescuda a acidez ou basicidade dun 

medio. 

CMCCT 

CAA 

CD 

 

B1.3. Recoñecer e identificar os 

tipos de moléculas que constitúen a 

materia viva, e relacionalos coas 

súas respectivas funcións 

biolóxicas na célula. 

 

B1.3.1. Recoñece e clasifica os 

tipos de biomoléculas orgánicas, 

e relaciona a súa composición 

química coa súa estrutura e coa 

súa función. 

 Analiza e clasifica os diferentes tipos 

de biomoléculas. 

 Indica a diferenza entre materia viva e 

materia orgánica. 

CAA 

CSIEE 

B1.3.2. Deseña e realiza 

experiencias identificando en 

mostras biolóxicas a presenza 

de moléculas orgánicas. 

 Realiza unha diálise e explica os 

resultados obtidos. CSIEE 

CMCCT 

B1.3.3.Contrasta e relaciona os 

procesos de diálise, 

centrifugación e electroforese, e 

interpreta a súa relación coas 

biomoléculas orgánicas. 

 Contrasta e describe as técnicas que se 

utilizan para separar substancias: 

centrifugación, diálise e electroforese. 

CAA 

CMCCT 

CD 

B1.5. Determinar a composición 

química e describir a función, a 

localización e exemplos das 

principais biomoléculas orgánicas. 

B1.5.1. Describe a composición 

e a función das principais 

biomoléculas orgánicas. 

 Busca información sobre os métodos de 

separación da materia viva e explícaos. 
CCL 
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UNIDADE 2. OS GLÍCIDOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR 

E FISICOQUÍMICA DA VIDA 

 Compoñentes químicos da vida. 

Concepto de bioelemento. Tipos, 

propiedades e funcións dos 

bioelementos. 

 Os enlaces químicos e a súa 

importancia en bioloxía. 

 Biomoléculas orgánicas: 

concepto, clasificación, estrutura, 

propiedades e funcións biolóxicas 

de glícidos, lípidos, prótidos e 

ácidos nucleicos. 

 Enzimas: concepto, clasificación, 

propiedades e funcións. Catálise 

enzimática. Activación e 

inhibición enzimática. 

Alosterismo. 

 O grupo aldehído ou cetona que conteñen os 

glícidos; clasificación dos glícidos. 

 Os monosacáridos: os glícidos máis simples; 

triosas; tetrosas; pentosas; hexosas; ciclación das 

hexosas; diferentes conformacións das hexosas. 

 A luz polarizada e a mutorrotación. 

 Os enlaces O-glicosídico e N-glicosídico que unen 

monosacáridos. 

 Os disacáridos: formados pola unión de dous 

monosacáridos. 

 Os polisacáridos: cadeas de azucres simples; 

quitina, celulosa, o amidón; polímeros de amidón; 

glicóxeno. 

 Os glícidos asociados a outros tipos de moléculas. 

 As diversas funcións que desempeñan os glícidos. 

 Recoñecemento de glícidos no laboratorio. 

 Lectura e comprensión do texto Como se relaciona 

a calidade dos alimentos cos polisacáridos? 

 O traballo do analista de microbioloxía de 

alimentos. 

B1.1.Determinar as propiedades 

fisicoquímicas dos bioelementos que 

os fan indispensables para a vida. 

Relacionar os enlaces químicos coa 

súa importancia biolóxica. 

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 

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1.1.Determinar as 

propiedades 

fisicoquímicas dos 

bioelementos que os 

fan indispensables 

para a vida. 

Relacionar os 

enlaces químicos coa 

súa importancia 

biolóxica. 

 

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 

experimentación biolóxica. 

 Observa e interpreta curvas de glucemia e de 

insulina. 

 Describe o proceso que leva a cabo para relacionar 

a calidade dos alimentos cos polisacáridos. 

CAA 

CMCCT 

B1.1.2. Clasifica os tipos de 

bioelementos relacionando cada un 

coa súa proporción e coa súa 

función biolóxica. 

 Identifica os grupos funcionais que forman os 

glícidos. 

 Clasifica os monosacáridos segundo a posición do 

grupo carbonilo. 

 Clasifica os monosacáridos segundo o número de 

átomos de carbono en triosas, tetrosas, pentosas e 

hexosas. 

CAA 

B1.1.3. Discrimina os enlaces 

químicos que permiten a 

formación de moléculas 

inorgánicas e orgánicas presentes 

nos seres vivos. 

 Debuxa e define o enlace entre unha molécula de -

glicopiranosa e unha molécula de β-frutofuranosa e 

explica se é mono ou dicarbonílico, α ou β. 

 Recoñece os nomes químicos de disacáridos. 

 Debuxa a estrutura de tetrasacáridos constituídos 

por glicosas unidas mediante uns enlaces dados. 

CMCCT 

CD 
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B1.3. Recoñecer e 

identificar os tipos 

de moléculas que 

constitúen a materia 

viva, e relacionalos 

coas súas respectivas 

funcións biolóxicas 

na célula. 

 

B1.3.1. Recoñece e clasifica os 

tipos de biomoléculas orgánicas, e 

relaciona a súa composición 

química coa súa estrutura e coa súa 

función. 

 Clasifica os glícidos en monosacáridos, 

oligosacáridos e polisacáridos e identifica que tipo 

se emprega para almacenar enerxía. 

 Describe características da estrutura dos 

monosacáridos: determina as moléculas e determina 

cando son dextroxiras ou levoxiras; deduce a 

estrutura molecular da D-treosa; calcula e debuxa 

L-cetopentosas; comprende a ciclación dos 

monosacáridos. 

 Determina o tipo de moléculas ás que se asocian os 

glícidos e a función que desempeñan. 

 Recoñece as características dos polisacáridos. 

CAA 

CSIEE 

 

B1.3. Recoñecer e 

identificar os tipos 

de moléculas que 

constitúen a materia 

viva, e relacionalos 

coas súas respectivas 

funcións biolóxicas 

na célula. 

 

B1.3.2. Deseña e realiza 

experiencias identificando en 

mostras biolóxicas a presenza de 

moléculas orgánicas. 

 Explica como se realiza a análise para comprobar a 

redución de azucres dos monosácaridos co reactivo 

Fehling. 

 Investiga e describe a composición do reactivo 

Fehling. 

 Explica como se interconverten moléculas en 

disolución. 

 Recoñece glícidos no laboratorio; describe as 

dispersións dos polisacáridos e escribe a reacción 

de hidrólise da sacarosa. 

CSIEE 

CMCCT 

B1.4. Identificar os 

tipos de monómeros 

que forman as 

macromoléculas 

biolóxicas e os 

enlaces que os unen. 

B1.4.1. Identificar os tipos de 

monómeros que forman as 

macromoléculas biolóxicas e os 

enlaces que os unen. 

 Identifica os monosacáridos como os glícidos máis 

simples. 
CMCCT 

CD 

B1.5.Determinar a 

composición 

química e describir a 

función, a 

localización e 

exemplos das 

principais 

biomoléculas 

orgánicas. 

 

B1.5.1. Describe a composición e 

a función das principais 

biomoléculas orgánicas. 

 Explica por que a sacarosa non reduce o reactivo 

Fehling. 

 Observa e describe a ciclación das hexosas e da 

molécula D-ribosa. 

 Identifica a composición química dos glícidos. CCL 

 

B1.6.Comprender e 

diferenciar a función 

biocatalizadora dos 

enzimas, con 

valoración da súa 

importancia 

biolóxica. 

B1.6.1.Contrasta o papel 

fundamental dos enzimas como 

biocatalizadores, e relaciona as 

súas propiedades coa súa función 

catalítica. 

 Explica a diferenza entre os enzimas amilasas e o 

R-desramificantes. 

 Realiza un esquema da vía metabólica da dixestión 

dun glicóxeno ata chegar a glicosas. 

 Explica as consecuencias da acumulación de 

glicosa en células animais. 

CAA 

CMCCT 
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UNIDADE 3. OS LÍPIDOS 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. A BASE 

MOLECULAR E 

FISICOQUÍMICA DA VIDA 

 Compoñentes químicos da 

vida. Concepto de 

bioelemento. Tipos, 

propiedades e funcións dos 

bioelementos. 

 Os enlaces químicos e a súa 

importancia en bioloxía. 

 Biomoléculas orgánicas: 

concepto, clasificación, 

estrutura, propiedades e 

funcións biolóxicas de 

glícidos, lípidos, prótidos e 

ácidos nucleicos. 

 Enzimas: concepto, 

clasificación, propiedades e 

funcións. Catálise 

enzimática. Activación e 

inhibición enzimática. 

Alosterismo. 

 

 Os lípidos, moléculas insolubles en auga; clasificación 

e exemplos dos lípidos. 

 Os ácidos graxos saturados e insaturados; propiedades 

dos ácidos graxos. 

 Os lípidos simples ou holípidos, ésteres de ácidos 

graxos e alcohol; aciglicéridos ou graxas; céridos ou 

ceras. 

 Os lípidos complexos: fosfolípidos e esfingolípidos; 

fosfoglicéridos; fosfoesfingolípidos; 

glicoesfingolípidos; comportamento antipático dos 

lípidos complexos. 

 Os lípidos insaponificables, derivados de hidrocarburos 

insaturados; prostaglandinas; isoprenoides ou terpenos; 

esteroides. 

 Funcións dos lípidos. 

 Lectura e comprensión do texto Como podemos 

controlar o nivel de colesterol no noso corpo? Os 

ácidos graxos omega 3. 

 O traballo do dietista-nutricionista. 

 Saponificación dun aceite. 

 Recoñecemento da capacidade emulxente dos xabóns. 

B1.1.Determinar as propiedades 

fisicoquímicas dos bioelementos que os 

fan indispensables para a vida. Relacionar 

os enlaces químicos coa súa importancia 

biolóxica. 

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. 

B1.7. Sinalar a importancia das vitaminas 

para o mantemento da vida. 

BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E FISICOQUÍMICA DA VIDA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1.1.Determinar as propiedades 

fisicoquímicas dos bioelementos que 

os fan indispensables para a vida. 

Relacionar os enlaces químicos coa 

súa importancia biolóxica. 

 

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 

experimentación biolóxica. 

 Explica como se sintetizan as 

prostaglandinas. 

 Identifica lípidos que resultan de 

cadeas hidrocarbonadas e da 

polimerización de moléculas. 

CA 

CMCCT 

B1.1.2. Clasifica os tipos de 

bioelementos relacionando cada un 

coa súa proporción e coa súa función 

biolóxica. 

 Recoñece a proporción dos 

elementos que constitúen algúns 

compostos. 
CAA 

B1.1.3. Discrimina os enlaces 

químicos que permiten a formación 

de moléculas inorgánicas e orgánicas 

presentes nos seres vivos. 

 Identifica os enlaces Van der Waals 

que se forman nas unións entre 

ácidos graxos. 

CMCCT 

CD 

 



61 

 

B1.3. Recoñecer e identificar os 

tipos de moléculas que constitúen a 

materia viva, e relacionalos coas 

súas respectivas funcións biolóxicas 

na célula. 

 

B1.3.1. Recoñece e clasifica os 

tipos de biomoléculas orgánicas, e 

relaciona a súa composición 

química coa súa estrutura e coa súa 

función. 

 Clasifica os lípidos segundo 

presenten ou non ácidos graxos e 

describe as súas propiedades. 

 Clasifica os lípidos en simples e 

complexos e explica as súas 

características, propiedades e 

funcións. 

 Identifica compostos pola súa 

composición química e a súa 

estrutura. 

 Constrúe un diacilglicérido mediante 

a esterificación de moléculas. 

 Escribe a fórmula de triglicéridos. 

 Determina a que lípidos corresponden 

a estrutura, a función e as 

características dalgunhas moléculas. 

CAA 

CSIEE 

B1.3.2. Deseña e realiza 

experiencias identificando en 

mostras biolóxicas a presenza de 

moléculas orgánicas. 

 Recoñece a reacción química que se 

produce entre un aceite ou graxa e un 

sal e explica como se crea unha capa 

de glicerina. 

 Comproba e explica a capacidade 

emulxente dos xabóns. 

CSIEE 

CMCCT 

 

B1.4. Identificar os tipos de 

monómeros que forman as 

macromoléculas biolóxicas e os 

enlaces que os unen. 

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. 

 Identifica os enlaces de hidróxeno 

entre os grupos carboxilos. 
CMCCT 

CD 

B1.5.Determinar a composición 

química e describir a función, a 

localización e exemplos das 

principais biomoléculas orgánicas. 

 

B1.5.1. Describe a composición e a 

función das principais biomoléculas 

orgánicas. 

 Realiza un esquema dos tipos de 

lípidos e as súas funcións 

biolóxicas. 

 Explica a función transportadora 

das lipoproteínas. 

 Realiza un estudo sobre os 

beneficios do omega 3 na saúde. 

CCL 

B1.6.Comprender e diferenciar a 

función biocatalizadora dos enzimas, 

con valoración da súa importancia 

biolóxica. 

B1.6.1.Contrasta o papel 

fundamental dos enzimas como 

biocatalizadores, e relaciona as súas 

propiedades coa súa función 

catalítica. 

 Identifica as vitaminas que 

pertencen aos lípidos 

insaponificables. 

 Investiga sobre as consecuencias da 

hipervitaminose das vitaminas D e 

A. 

CAA 

CMCCT 

B1.7. Sinalar a importancia das 

vitaminas para o mantemento da 

vida. 

B1.7.1.Identifica os tipos de 

vitaminas asociando a súa 

imprescindible función coas doenzas 

que preveñen. 

 Identifica as vitaminas que 

pertencen aos lípidos 

insaponificables. 

 Investiga sobre as consecuencias 

das hipervitaminosis das vitaminas 

D e A. 

CAA 

CCEC 
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UNIDADE 4. AS PROTEÍNAS. 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS 

CURRICULARES DO 

CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. A BASE 

MOLECULAR E 

FISICOQUÍMICA DA VIDA 

 Compoñentes químicos 

da vida. Concepto de 

bioelemento. Tipos, 

propiedades e funcións 

dos bioelementos. 

 Os enlaces químicos e a 

súa importancia en 

bioloxía. 

 Biomoléculas orgánicas: 

concepto, clasificación, 

estrutura, propiedades e 

funcións biolóxicas de 

glícidos, lípidos, prótidos 

e ácidos nucleicos. 

 Enzimas: concepto, 

clasificación, propiedades 

e funcións. Catálise 

enzimática. Activación e 

inhibición enzimática. 

Alosterismo. 

 

 As proteínas, constituídas por aminoácidos; características 

dos aminoácidos; clasificación e estrutura dos aminoácidos 

proteicos. 

 As diferentes propiedades dos aminoácidos. 

 Identificación de aminoácidos con cadeas cíclicas. 

 A unión dos aminoácidos mediante un enlace peptídico. 

 Determinación da presenza de proteínas mediante a proba 

de Biuret. 

 Os catro niveles estruturais diferentes das proteínas; 

estrutura primaria; estrutura secundaria; estrutura terciaria; 

estrutura cuaternaria. 

 Recoñecemento de proteínas mediante a perda da súa 

estrutura. 

 Os radicais libres e as propiedades das proteínas. 

 As diversas funcións das proteínas. 

 Clasificación das proteínas en holoproteínas e 

heteroproteínas. 

 Lectura e comprensión do texto De onde vén o interferón? 

 O traballo do microbiólogo. 

B1.1.Determinar as propiedades 

fisicoquímicas dos bioelementos que os 

fan indispensables para a vida. 

Relacionar os enlaces químicos coa súa 

importancia biolóxica. 

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 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1.1.Determinar as propiedades 

fisicoquímicas dos bioelementos que 

os fan indispensables para a vida. 

Relacionar os enlaces químicos coa 

súa importancia biolóxica. 

 

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 

experimentación biolóxica. 

 Recoñece a importancia de 

illar e sintetizar moléculas de 

interferón e explica como 

actúa no organismo 

impedindo a replicación viral. 

CAA 

CMCCT 

B1.1.2. Clasifica os tipos de bioelementos 

relacionando cada un coa súa proporción e 

coa súa función biolóxica. 

 Recoñece os bioelementos 

que forman as proteínas. CAA 

B1.1.3. Discrimina os enlaces químicos 

que permiten a formación de moléculas 

inorgánicas e orgánicas presentes nos seres 

vivos. 

 Identifica os enlaces que 

unen os bioelementos que 

compoñen as proteínas. 

 Recoñece os enlaces que 

manteñen estabilizada as 

formas das estruturas 

primaria, secundaria, terciaria 

CMCCT 

CD 
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e cuaternaria das proteínas. 

 

B1.3. Recoñecer e identificar os 

tipos de moléculas que constitúen a 

materia viva, e relacionalos coas 

súas respectivas funcións biolóxicas 

na célula. 

 

B1.3.1. Recoñece e clasifica 

os tipos de biomoléculas 

orgánicas, e relaciona a súa 

composición química coa súa 

estrutura e coa súa función. 

 Recoñece a estrutura e as propiedades dos 

aminoácidos que forman as proteínas e 

clasifícaos. 

 Identifica as características e a disposición 

espacial de enlaces peptídicos. 

 Identifica os catro niveles estruturais das 

proteínas e os enlaces que posibilitan a 

unión entre as moléculas das distintas 

estruturas. 

 Recoñece as proteínas do glute e 

clasifícaas no grupo ao que pertencen. 

 Relaciona as proteínas coas súas funcións. 

CAA 

CSIEE 

B1.3.2. Deseña e realiza 

experiencias identificando en 

mostras biolóxicas a presenza 

de moléculas orgánicas. 

 Realiza unha proba xantoproteica para 

identificar a presenza de aminoácidos con 

cadeas cíclicas en determinadas mostras. 

 Aplica a proba de Biuret para determinar a 

presenza de proteínas en determinadas 

mostras. 

 Realiza unha práctica para recoñecer 

proteínas mediante a perda da súa 

estrutura. 

CSIEE 

CMCCT 

 

B1.4. Identificar os tipos de 

monómeros que forman as 

macromoléculas biolóxicas e os 

enlaces que os unen. 

 

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 

 Identifica os compoñentes das proteínas e 

os enlaces que os unen. 

CMCCT 

CD 

B1.5.Determinar a composición 

química e describir a función, a 

localización e exemplos das 

principais biomoléculas orgánicas. 

 

B1.5.1. Describe a 

composición e a función das 

principais biomoléculas 

orgánicas. 

 Describe a composición dos aminoácidos 

e a unión entre eles mediante enlaces 

peptídicos, e escribe as súas fórmulas. 

 Explica as propiedades de solubilidade, 

especificidade e procesos de 

desnaturalización e renaturalización das 

proteínas. 

 Explica a importancia das proteínas nos 

transplantes de órganos. 

 Explica a importancia da hemoglobina 

para a respiración dos organismos. 

CCL 

B1.6.Comprender e diferenciar a 

función biocatalizadora dos enzimas, 

con valoración da súa importancia 

biolóxica. 

B1.6.1.Contrasta o papel 

fundamental dos enzimas 

como biocatalizadores, e 

relaciona as súas propiedades 

coa súa función catalítica. 

 Determina o resultado da hidrólise do 

enzima tripsina nalgúns peptídicos. 

 Explica o significado do termo 

biocatalizador. 

CAA 

CMCCT 
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UNIDADE 5. OS ÁCIDOS NUCLEICOS. 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. A BASE 

MOLECULAR E 

FISICOQUÍMICA DA VIDA 

 Compoñentes químicos da 

vida. Concepto de bioelemento. 

Tipos, propiedades e funcións 

dos bioelementos. 

 Os enlaces químicos e a súa 

importancia en bioloxía. 

 Biomoléculas orgánicas: 

concepto, clasificación, 

estrutura, propiedades e 

funcións biolóxicas de glícidos, 

lípidos, prótidos e ácidos 

nucleicos. 

 Enzimas: concepto, 

clasificación, propiedades e 

funcións. Catálise enzimática. 

Activación e inhibición 

enzimática. Alosterismo. 

 

 Os ácidos nucleicos, resultado da unión de moitos 

nucleótidos; nucleósidos; nucleótidos; nomenclatura de 

nucleósidos e nucleótidos; unión de nucleótidos. 

 O ácido desoxirribonucleico ou ADN, tipos e formas; 

clasificación das moléculas de ADN segundo a súa 

forma e segundo o número de cadeas. 

 Os diferentes niveis estruturais do ADN; estrutura 

primaria; estrutura secundaria; modelo da dobre hélice; 

estrutura terciaria. 

 A fibra de ADN, empaquetamento para reducir o seu 

tamaño; fibra de cromatina de 100 A; fibra de 

cromatina de 300 A; dominios en bucle; niveis 

superiores de empaquetamento. 

 Extracción do ADN do plátano. 

 Tipos de ácidos ribonucleicos ou ARN segundo a súa 

función; ARN soluble ou ARN de transferencia, ARN 

mensaxeiro; ARN ribosómico; ARN nucleolar; outros 

tipos de ARN; principais funcións do ARN. 

 Lectura comprensiva do texto Que aplicacións ten a 

secuenciación do ADN? 

 O traballo do especialista en xenética. 

B1.1.Determinar as propiedades 

fisicoquímicas dos bioelementos que 

os fan indispensables para a vida. 

Relacionar os enlaces químicos coa 

súa importancia biolóxica. 

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. 

 

 

BLOQUE 3. XENÉTICA E 

EVOLUCIÓN 

 Xenética molecular. 

Importancia biolóxica do ADN 

como portador da información 

xenética. Concepto de xene. 

 ARN. Tipos e funcións. 

 O ácido desoxirribonucleico ou ADN, tipos e formas; 

clasificación das moléculas de ADN segundo a súa 

forma e segundo o número de cadeas. 

 Os diferentes niveis estruturais do ADN; estrutura 

primaria; estrutura secundaria; modelo da dobre hélice; 

estrutura terciaria. 

 A fibra de ADN, empaquetamento para reducir o seu 

tamaño; fibra de cromatina de 100 Å; fibra de 

cromatina de 300 Å; dominios en bucle; niveis 

superiores de empaquetamento. 

 Tipos de ácidos ribonucleicos ou ARN segundo a súa 

función; ARN soluble ou ARN de transferencia, ARN 

mensaxeiro; ARN ribosómico; ARN nucleolar; outros 

tipos de ARN; principais funcións do ARN. 

 Lectura comprensiva do texto Que aplicacións ten a 

secuenciación do ADN? 

 O traballo do especialista en xenética. 

B3.1. Analizar o papel do ADN como 

portador da información xenética. 

B3.4. Determinar as características e as 

funcións dos ARN. 
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BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E FISICOQUÍMICA DA VIDA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1.1.Determinar as propiedades 

fisicoquímicas dos bioelementos que 

os fan indispensables para a vida. 

Relacionar os enlaces químicos coa 

súa importancia biolóxica. 

 

B1.1.2. Clasifica os tipos de bioelementos 

relacionando cada un coa súa proporción e 

coa súa función biolóxica. 

 Recoñece os bioelementos que 

forman os ácidos nucleicos. 
CAA 

B1.1.3. Discrimina os enlaces químicos 

que permiten a formación de moléculas 

inorgánicas e orgánicas presentes nos seres 

vivos. 

 Identifica os enlaces que unen 

os bioelementos que compoñen 

os ácidos nucleicos. 

CMCCT 

CD 

B1.3. Recoñecer e identificar os 

tipos de moléculas que constitúen a 

materia viva, e relacionalos coas 

súas respectivas funcións biolóxicas 

na célula. 

 

B1.3.1. Recoñece e clasifica os tipos de 

biomoléculas orgánicas, e relaciona a súa 

composición química coa súa estrutura e 

coa súa función. 

 Clasifica o ADN segundo a súa 

forma e identifica os lugares da 

célula en que se atopan os 

distintos tipos de ADN. 

CAA 

CSIEE 

B1.3.2. Deseña e realiza experiencias 

identificando en mostras biolóxicas a 

presenza de moléculas orgánicas. 

 Pescuda as porcentaxes das 

bases que se atopan nun ADN 

manexando datos experimentais 

sobre a estrutura secundaria do 

ADN. 

 Identifica secuencias de ADN. 

 Realiza a extracción do ADN 

do plátano. 

CSIEE 

CMCCT 

 

B1.4. Identificar os tipos de 

monómeros que forman as 

macromoléculas biolóxicas e os 

enlaces que os unen. 

 

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. 

 Identifica os compoñentes dos 

ácidos nucleicos e nomea os 

enlaces que os unen. 
CMCCT 

CD 

B1.5.Determinar a composición 

química e describir a función, a 

localización e exemplos das 

principais biomoléculas orgánicas. 

 

B1.5.1. Describe a composición e a 

función das principais biomoléculas 

orgánicas. 

 Determina o tipo de ácido 

nucleico a partir da porcentaxe 

de bases nitroxenadas. 

 Explica a desnaturalización e 

renaturalización e outras 

características, propiedades e 

funcións do ADN. 

 Describe como se realiza a 

extracción do ADN do plátano 

e explica as aplicacións da 

extracción do ADN. 

 Explica características, 

propiedades e funcións de 

distintos tipos de ARN. 

CCL 

 

 

 



66 

 

 

 

 

BLOQUE 3.XENÉTICA E EVOLUCIÓN. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3.1. Analizar o papel do ADN 

como portador da información 

xenética. 

 

B3.1.1. 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. 

 Clasifica o ADN segundo a súa 

forma. 

 Indica onde se poden atopar os 

distintos tipos de ADN. 

 Interpreta datos sobre os diferentes 

niveis estruturais do ADN e explica a 

diferenza entre estes e os niveis de 

empaquetamento. 

CCL 

CSC 

CCEC 

B3.4. Determinar as características e 

as funcións dos ARN. 

B3.4.1. Diferencia os tipos de ARN e 

a función de cada un nos procesos de 

transcrición e tradución. 

 Explica as funcións de distintos tipos 

de ARN. CAA 

 

 

UNIDADE 6. A CÉLULA,UNIDADE ESTRUTURAL E 

FUNCIONAL. 
CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. 

MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E 

FISIOLOXÍA CELULAR 

 A célula como unidade estrutural e 

funcional dos seres vivos. Teoría 

celular. 

 Evolución dos métodos de estudo 

das células. Preparación e 

procesamento das mostras para a 

observación ao microscopio óptico 

e electrónico. 

 Morfoloxía celular. Composición, 

estrutura, funcións e propiedades 

das envolturas e dos orgánulos 

celulares. 

 Modelos de organización celular en 

procariotas e eucarióticas. Células 

animais e vexetais. 

 O descubrimento da célula e o desenvolvemento da teoría celular; o 

concepto de célula. 

 Os distintos tamaños e formas da célula; relación entre tamaño, forma 

e estado de madurez da célula; lonxevidade celular; intrumentos de 

observación e medida de estruturas microscópicas. 

 A estrutura común a todas as células; estrutura xeral das células 

eucariotas; particularidades dos distintos tipos de células eucariotas; 

estrutura xeral das células procariotas; diferenza entre células 

eucariotas e células procariotas; a hipótese de Neomura. 

 A microscopia, o método fundamental para o estudo das células; 

microscopia óptica; técnicas de elaboración de preparacións 

permanentes; microscopia electrónica; a resolución dos microscopios. 

 Elaboración de preparacións microscópicas; protocolo para histoloxía 

vexetal e animal. 

 Lectura comprensiva do texto Que avances experimentou a 

microscopia nas últimas décadas? 

 O traballo do especialista en microscopia electrónica. 

B2.1. Establecer as 

diferenzas estruturais e 

de composición entre 

células procariotas e 

eucarióticas. 

B2.2. Interpretar e 

identificar a estrutura 

dunha célula 

eucariótica animal e 

dunha vexetal, 

representar os seus 

orgánulos e describir a 

súa función. 

 

BLOQUE 3. XENÉTICA E 

EVOLUCIÓN 

 Xenética molecular. Importancia 

biolóxica do ADN como portador 

da información xenética. Concepto 

 Os distintos tamaños e formas da célula; relación entre tamaño, forma 

e estado de madurez da célula; lonxevidade celular; instrumentos de 

observación e medida de estruturas microscópicas. 

 A estrutura común a todas as células; estrutura xeral das células 

eucariotas; particularidades dos distintos tipos de células eucariotas; 

estrutura xeral das células procariotas; diferenza entre células 

B3.1. Analizar o papel 

do ADN como 

portador da 

información xenética. 
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de xene. eucariotas e células procariotas; a hipótese de Neomura. 

 

 

BLOQUE 2.A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2.1. Establecer as diferenzas 

estruturais e de composición entre 

células procariotas e eucarióticas. 

 

B2.1.1.Compara unha célula 

procariota con unha eucariótica, 

identificando os orgánulos 

citoplasmáticos presentes nelas. 

 Identifica as diferenzas na 

organización dunha célula eucariota e 

dunha procariota. 

CAA 

CMCCT 

CD 

B2.2.Interpretar e identificar a 

estrutura dunha célula eucariótica 

animal e dunha vexetal, representar 

os seus orgánulos e describir a súa 

función. 

B2.2.1.Esquematiza os orgánulos 

citoplasmáticos e recoñece as súas 

estructuras. 

 Explica a diferenza entre o nucléolo 

das células vexetais e das animais e 

compárao co nucléolo dunha célula 

dos fungos. 

 Analiza a organización das células 

vexetais, explicando a posición do 

núcleo e identificando as súas 

estruturas e orgánulos exclusivos. 

CSIEE 

B2.2.2.Analiza a relación entre a 

composición química, a estrutura e a 

ultraestructura dos orgánulos 

celulares, e a súa función. 

 Explica a relación estrutural entre o 

núcleo e o sistema endomembranoso 

dunha célula eucariota. 

 Analiza a estrutura das células 

procariotas e determina diferenzas 

entre cianobacterias e bacterias. 

CSIEE 

CAA 

BLOQUE 3. XENÉTICA E EVOLUCIÓN. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3.1. Analizar o papel do ADN 

como portador da información 

xenética. 

B3.1.1. 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. 

 Explica que significa que a célula é a 

unidade xenética autónoma dos seres 

vivos. 

 Explica a diferenza entre o material 

xenético das bacterias e o das 

arqueobacterias. 

CCL 

CSC 

CCEC 

 

 

 

UNIDADE 7. A MEMBRANA PLASMÁTICA,O CITOSOL E OS 

ORGÁNULOS NON MEMBRANOSOS 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. 

MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E 

FISIOLOXÍA CELULAR 

 A célula como unidade estrutural e 

funcional dos seres vivos. Teoría celular. 

 Morfoloxía celular. Composición, 

 A estrutura e propiedades da membrana e as 

súas funcións. Estrutura e composición da 

membrana plasmática. Propiedades da 

membrana plasmática. Funcións da membrana 

plasmática. Transporte a través da membrana: o 

transporte pasivo; o transporte activo; exocitose 

B2.1. Establecer as diferenzas 

estruturais e de composición entre 

células procariotas e eucarióticas. 

B2.2. Interpretar e identificar a 

estrutura dunha célula eucariótica 

animal e dunha vexetal, representar os 
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estrutura, funcións e propiedades das 

envolturas e dos orgánulos celulares. 

 Modelos de organización celular en 

procariotas e eucarióticas. Células 

animais e vexetais. 

 Importancia da membrana nos 

fenómenos de transporte. Tipos de 

transporte. Endocitose e exocitose. 

 Respiración celular: o seu significado 

biolóxico. Orgánulos celulares 

implicados no proceso respiratorio. 

 

e endocitose; unións entre membranas de células 

contiguas. 

 As estruturas extracelulares que protexen as 

células. A matriz extracelular. A parede celular 

das células vexetais. A parede celular das 

células dos fungos. A parede celular das células 

procariotas. 

 O citoplasma, formado por unha parte acuosa, 

unha rede de filamentos e unha serie de 

orgánulos. O citosol. O citoesqueleto. 

 O centrosoma, responsable dos movementos e 

do citoesqueleto da célula. Estrutura do 

centrosoma con centríolos. Estrutura do 

centrosoma sen centríolos. 

 Os cilios e os flaxelos, encargados da motilidade 

da célula. 

 Os ribosomas, estruturas encargadas da síntese 

proteica. 

 Lectura comprensiva do texto Que utilidade ten 

coñecer o funcionamento da membrana 

plasmática? 

 O traballo do médico neurólogo. 

seus orgánulos e describir a súa 

función. 

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. 

B2.8. Describir as fases da respiración 

celular, identificando rutas e produtos 

iniciais e finais. 

BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA.MORFOLOXÍA , ESTRUTURA E FISIOLOXÍA 

CELULAR. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2.1. Establecer as diferenzas 

estruturais e de composición entre 

células procariotas e eucarióticas. 

 

B2.1.1.Compara unha 

célula procariota con unha 

eucariótica, e identifica os 

orgánulos citoplasmático 

presentes nelas. 

 Explica as diferenzas entre as paredes celulares 

de plantas, fungos e bacterias. 

 Identifica os elementos do citoesqueleto das 

células eucariotas. 

CAA 

CMCCT 

CD 

B2.2. Interpretar e identificar a 

estrutura dunha célula eucariótica 

animal e dunha vexetal, representar 

os seus orgánulos e describir a súa 

función. 

 

B2.2.1.Esquematiza os 

orgánulos citoplasmáticos 

e recoñece as súas 

estructuras. 

 Identifica a estrutura da membrana plasmática. 

 Recoñece a estrutura dinámica e asimétrica da 

membrana citoplásmática. 

 Recoñece a estrutura da parede celular das 

plantas. 

 Observa a epiderme da cebola e distingue a 

parede celular, o citoplasma e o núcleo. 

 Realiza un esquema das substancias 

citoplasmáticas en células animais e vexetais. 

CSIEE 

 

B2.2. Interpretar e identificar a 

estrutura dunha célula eucariótica 

animal e dunha vexetal, representar 

os seus orgánulos e describir a súa 

función. 

 

B2.2.2.Analiza a relación 

entre a composición 

química, a estrutura e a 

ultraestructura dos 

orgánulos celulares, e a 

súa función. 

 Identifica a composición da membrana 

plasmática. 

 Recoñece as características da membrana 

plasmática como a fluidez e explica como 

intervén o colesterol nela. 

 Enumera as funcións da membrana que 

CSIEE 

CAA 
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dependen das proteínas que conteñen. 

 Identifica o compoñente principal de cada unha 

das estruturas da parede celular das plantas. 

 Comenta as vantaxes da composición do citosol 

e explica como varía a consistencia do citosol. 

 Diferencia a maneira de aproveitar os 

compoñentes en distintas células. 

 Explica a función dos filamentos intermedios 

nas células. 

 Explica a diferenza entre un centrosoma con 

centríolos e un sen centríolos. 

 Establece a diferenza entre cilios e flaxelos. 

 Identifica os elementos que constitúen os 

ribosomas. 

 

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. 

 

B2.6.1. Compara e 

distingue os tipos e os 

subtipos de transporte a 

través das membranas, e 

explica detalladamente as 

características de cada un. 

 Determina e explica que tipo de transporte teñen 

algunhas moléculas a través da membrana. 

 Explica exemplos de transporte activo da 

membrana como a bomba de sodio e potasio. 

 Explica os dous tipos de transporte da 

membrana: exocitose e endocitose, e diferencia 

os tipos de endocitose. 

 Recoñece os diferentes tipos de unións celulares 

e explica a función de cada unha. 

CAA 

CCL 

CSIEE 

B2.8. Describir as fases da 

respiración celular, identificando 

rutas e produtos iniciais e finais. 

B2.8.1.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 enzimas e 

as moléculas máis 

importantes responsables 

dos devanditos procesos. 

 Identifica as moléculas que funcionan como 

receptores de membrana e explica as súas 

características. 

 Recoñece as moléculas da matriz extracelular 

que poden medir varias micras de lonxitude. 

 Localiza os ribosomas na célula eucariota. 

CAA 

CMCCT 

 

 

UNIDADE 8. OS ORGÁNULOS CELULARES DELIMITADOS 

POR MEMBRANAS. 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. 

MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E 

FISIOLOXÍA CELULAR 

 Morfoloxía celular. 

Composición, estrutura, 

 O retículo endoplasmático, un sistema de membranas 

con múltiples funcións. Retículo endoplasmático rugoso 

(RER) e liso (REL). 

 O aparello de Golgi e a síntese e o transporte de 

substancias. 

B2.2. Interpretar e identificar a estrutura 

dunha célula eucariótica animal e dunha 

vexetal, representar os seus orgánulos e 

describir a súa función. 

B2.4.Distinguir e identificar os tipos de 
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funcións e propiedades das 

envolturas e dos orgánulos 

celulares. 

 Modelos de organización 

celular en procariotas e 

eucarióticas. Células animais e 

vexetais. 

 División celular. Mitose en 

células animais e vexetais. 

 Introdución ao metabolismo: 

catabolismo e anabolismo 

 Respiración celular: o seu 

significado biolóxico. 

Orgánulos celulares implicados 

no proceso respiratorio. 

 Fotosíntese: localización 

celular en procariotas e 

eucarióticas. Etapas do proceso 

fotosintético. Balance global. 

 

 Os lisosomas: o almacenamento de enzimas dixestivos 

e a dixestión intracelular. 

 Os vacúolos, vesículas que almacenan e transportan 

substancias. Vacúolos de células animais e vexetais. 

Funcións dos vacúolos. 

 Os peroxisomas e glioxisomas, orgánulos que 

interveñen en procesos oxidativos. 

 As mitocondrias, orgánulos transductores de enerxía. 

Estrutura, función e orixe. 

 Os cloroplastos, orgánulos das células vexetais que 

sintetizan a materia orgánica. Función e orixe dos 

cloroplastos. 

 O núcleo, principal orgánulo relacionado coa expresión 

xénica e a replicación do ADN. Número, tamaño e 

forma do núcleo. Envoltura nuclear. Nucleoplasma, 

nucléolo, cromatina e cromosomas: estrutura, número; 

tipo e función. 

 Lectura comprensiva do texto Como intervén a ciencia 

na esperanza de vida do ser humano? 

 O traballo do médico xeriatra. 

división celular, e desenvolver os 

acontecementos que teñen lugar en cada 

fase. 

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. 

B2.10. Pormenorizar os procesos que 

teñen lugar en cada fase da fotosíntese. 

BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA ,ESTRUTURA E FISIOLOXÍA 

CELULAR. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2.2. Interpretar e identificar a 

estrutura dunha célula eucariótica 

animal e dunha vexetal, representar 

os seus orgánulos e describir a súa 

función. 

B2.2.1.Esquematiza os 

orgánulos citoplasmáticos e 

recoñece as súas estructuras. 

 Recoñece as diferenzas entre o retículo 

endoplasmático rugoso e o liso e explica as 

distintas funcións de cada un. 

 Recoñece a estrutura do aparello de Golgi. 

 Indica que son as cristas mitocondriais. 

 Observa, recoñece e debuxa cloroplastos, 

cromoplastos e amiloplastos e vacúolos. 

CSIEE 

 

B2.2. Interpretar e identificar a 

estrutura dunha célula eucariótica 

animal e dunha vexetal, representar 

os seus orgánulos e describir a súa 

función. 

 

B2.2.2.Analiza a relación 

entre a composición química, 

a estrutura e a ultraestructura 

dos orgánulos celulares, e a 

súa función. 

 Indica o tipo de proteínas que permite a 

ancoraxe dos ribosomas no retículo 

endoplasmático. 

 Explica as funcións do aparello de Golgi. 

 Identifica as diferenzas entre os vacúolos de 

células animais e de células vexetais. 

 Localiza os tipos de ARN e ADN que se 

atopan no núcleo da célula. 

 Analiza o número, o tamaño e a forma do 

núcleo. 

 Explica a composición e a estrutura da 

envoltura nuclear, do nucleoplasma, do 

nucléolo, da cromatina e dos cromosomas e 

relaciónaas coa súa función. 

CSIEE 

CAA 
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B2.4.Distinguir e identificar os tipos 

de división celular, e desenvolver os 

acontecementos que teñen lugar en 

cada fase. 

B2.4.1.Recoñece en 

microfotografías e esquemas 

as fases da mitose e da 

meiose, e indica os 

acontecementos básicos que 

se producen en cada unha. 

 Explica cal é a fase inicial da mitose. 

CAA 

CMCCT 

CD 

 

B2.7.Comprender e diferenciar os 

procesos de catabolismo e 

anabolismo, e establecer a relación 

entre ambos. 

 

B2.7.1.Define e interpreta os 

procesos catabólicos e os 

anabólicos, así como os 

intercambios enerxéticos 

asociados a eles. 

 Explica por que as células pancreáticas teñen 

numerosos ribosomas e relaciónao co proceso 

anabólico que leva a cabo para a biosíntese de 

proteínas. 

 Define os termos dictiosoma e cisterna e 

relaciónaos coa función do aparello de Golgi. 

 Explica as diferenzas entre os lisosomas 

primarios e os secundarios relacionadas coa 

dixestión intracelular. 

 Explica a función metabolizadora das cristas 

mitocondriais e da membrana. 

CAA 

CSIEE 

CCL 

B2.8.Describir as fases da 

respiración celular, identificando 

rutas e produtos iniciais e finais. 

B2.8.1.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 

enzimas e as moléculas máis 

importantes responsables dos 

devanditos procesos. 

 Relaciona a síntese de enzimas dixestivos co 

retículo endoplasmático. 

 Explica por que os enzimas hidrolases non 

destrúen a membrana do lisosoma. 

 Identifica os tipos de enzimas que conteñen 

os peroxisomas. 

 Determina os procesos e os lugares onde se 

produce a respiración mitocondrial. 

 Identifica en que compoñente dos 

cloroplastos se produce ATP e onde se 

encontran os seus principais enzimas. 

CAA 

CMCCT 

 

B2.10. Pormenorizar os procesos 

que teñen lugar en cada fase da 

fotosíntese. 

B2.10.1.Identifica e clasifica os 

distintos tipos de organismos 

fotosintéticos. 

 Explica como interviñeron os peroxisomas 

na fotosíntese osixénica das cianobacterias 

que permitiron a vida dos primeiros 

organismos anaeróbicos. 

 Diferenza e clasifica os grupos de plastos e 

indica que grupos levan a cabo a fotosíntese. 

CAA 

CSIEE 

 

 

UNIDADE 9. O METABOLISMO, OS ENZIMAS E AS 

VITAMINAS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR 

E FISICOQUÍMICA DA VIDA 

 Enzimas: concepto, clasificación, 

propiedades e funcións. Catálise 

enzimática. Activación e 

inhibición enzimática. 

 Os enzimas: estrutura e función. 

 Coenzimas e vitaminas. 

 A actividade encimática. 

 Estudar a función de determinados enzimas en diferentes 

reaccións metabólicas. 

B1.6. Comprender e diferenciar a 

función biocatalizadora dos enzimas, 

con valoración da súa importancia 

biolóxica. 

B1.7. Sinalar a importancia das 

vitaminas para o mantemento da 
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Alosterismo. 

 Vitaminas: concepto, 

clasificación e funcións. 

 Identificación e clasificación dos enzimas en diferentes 

reaccións metabólicas. 

 Interpretación de gráficas sobre a actividade enzimática. 

 Valoración da importancia dos enzimas en bioloxía. 

 Comprender a importancia das vitaminas no 

metabolismo. 

vida. 

 

BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. 

MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E 

FISIOLOXÍA CELULAR 

 Introdución ao metabolismo: 

catabolismo e anabolismo. 

 Reaccións metabólicas: aspectos 

enerxéticos e de regulación. 

 Respiración celular: o seu 

significado biolóxico. Orgánulos 

celulares implicados no proceso 

respiratorio. 

 Fotosíntese: localización celular 

en procariotas e eucarióticas. 

Etapas do proceso fotosintético. 

Balance global. 

 

 O metabolismo celular, as reaccións químicas que 

permiten a vida. Catabolismo e anabolismo. Tipos de 

metabolismo. 

 O ATP, unha molécula que almacena e cede enerxía. 

Síntese de ATP. 

 O control do metabolismo: os enzimas e as hormonas. A 

actividade dos catalizadores. Os enzimas, catalizadores 

das reaccións metabólicas. Estrutura dos enzimas. As 

coenzimas. O centro activo dos enzimas. A especificidade 

dos enzimas. A actividade enzimática. Cinética da 

actividade enzimática. Factores que afectan á velocidade 

das reaccións catalizadoras por enzimas. A inhibición 

enzimática. Os enzimas alostéricos. O cooperativismo 

entre subunidades alosféricas. A regulación das vías 

metabólicas. A disposición espacial dos enzimas. 

Nomenclatura e clasificación dos enzimas. 

 As vitaminas e o seu papel fundamental no metabolismo. 

Vitaminas hidrosolubles. Vitaminas liposolubles. 

 Lectura comprensiva do texto Pódense fabricar enzimas? 

 O traballo do especialista en biotecnoloxía. 

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. 

B2.10. Pormenorizar os diferentes 

procesos que teñen lugar en cada 

fase da fotosíntese. 

BLOQUE 1. A BASEMOLECULAR E FISICOQUÍMICA DA VIDA. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1.6. Comprender e diferenciar a 

función biocatalizadora dos 

enzimas, con valoración da súa 

importancia biolóxica. 

 

B1.6.1.Contrasta o papel fundamental 

dos enzimas como biocatalizadores, e 

relaciona as súas propiedades coa súa 

función catalítica. 

 Explica o papel dos enzimas como 

biocatalizadores relacionando as súas 

propiedades coa súa función 

catalítica. 

CAA 

CMCCT 

B1.7. Sinalar a importancia das 

vitaminas para o mantemento da 

vida. 

B1.7.1.Identifica os tipos de 

vitaminas asociando a súa 

imprescindible función coas doenzas 

que preveñen. 

 Sinala os tipos de vitaminas 

principais e a súa función 

imprescindible para previr 

enfermidades. 

CAA 

CCEC 

BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA 

CELULAR 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2.7.Comprender e diferenciar os 

procesos de catabolismo e 

anabolismo, e establecer a relación 

entre ambos. 

B2.7.1.Define e interpreta os procesos 

catabólicos e os anabólicos, así como os 

intercambios enerxéticos asociados a 

eles. 

 Explica os procesos catabólicos e 

anabólicos e os intercambios 

enerxéticos asociados a eles. 

CAA 

CSIEE 

CCL 
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B2.8.Describir as fases da 

respiración celular, identificando 

rutas e produtos iniciais e finais. 

 

B2.8.1.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 enzimas e as 

moléculas máis importantes 

responsables dos devanditos procesos. 

 Sinala, a nivel celular e de 

orgánulo, onde se producen os 

procesos catabólicos e anabólicos. 

Diferencia as rutas principais de 

degradación e de síntese e os 

enzimas e moléculas máis 

importantes responsables dos 

devanditos procesos. 

CAA 

CMCCT 

B2.10. Pormenorizar os diferentes 

procesos que teñen lugar en cada 

fase da fotosíntese. 

B2.10.1.Identifica e clasifica os tipos de 

organismos fotosintéticos. 

 Realiza a clasificación dos 

diferentes tipos de organismos 

fotosintéticos. 

CAA 

CSIEE 

 

 

 

UNIDADE 10. O CATABOLISMO. 
CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS 

CURRICULARES DO 

CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. A CÉLULA 

VIVA. MORFOLOXÍA, 

ESTRUTURA E FISIOLOXÍA 

CELULAR 

 Introdución ao 

metabolismo: 

catabolismo e 

anabolismo. 

 Reaccións metabólicas: 

aspectos enerxéticos e de 

regulación. 

 Respiración celular: o seu 

significado biolóxico. 

Orgánulos celulares 

implicados no proceso 

respiratorio. 

 Diferenzas entre as vías 

aeróbicas e anaeróbicas. 

 As fermentacións e as 

súas aplicacións. 

Observación do proceso 

de fermentación mediante 

lévedos. 

 

 Catabolismo celular. 

 Liberación de enerxía no catabolismo. As reaccións catabólicas son 

reaccións redox. Liberación gradual de enerxía no catabolismo por 

respiración. 

 Tipos de catabolismo. Respiración aerobia e anaerobia. Fermentación. 

 Bacterias, arqueas e respiración anaerobia. 

 O catabolismo dos glícidos. Respiración ou fermentación. Espazos 

celulares onde sucede o catabolismo dos glícidos. 

 A glicólise. 

 Respiración de glícidos. 

 Pasos previos ao ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Fosforilación 

oxidativa. Transporte de electróns. Quimiosmose. Balance enerxético 

do catabolismo por respiración da glicosa. 

 O catabolismo respiratorio dos lípidos. 

 ß-oxidación dos ácidos graxos. Respiración: ciclo de Krebs e 

fosforilación oxidativa. 

 O catabolismo respiratorio das proteínas. 

 Transaminación ou desaminación, respiración: ciclo de Krebs e 

fosforilación oxidativa. 

 O catabolismo dos ácidos nucleicos. 

 Relacións entre as vías catabólicas por respiración de glícidos, lípido, 

proteínas e ácidos nucleicos. 

 As fermentacións. 

 A fermentación alcohólica. A fermentación láctica. A fermentación 

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. 
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butírica. A fermentación pútrida. 

 Similitudes e diferenzas entre a respiración e a fermentación. 

 Interpretación de esquemas das diferentes rutas metabólicas. 

 Comparación das vías anaerobias e aerobias en canto a rendibilidade 

enerxética e os produtos finais. 

 Balance enerxético da oxidación completa dun ácido graxo de 16 

carbonos. 

 Cuantificación da produción de CO2 na fermentación alcohólica. 

 Resolución de exercicios e problemas sobre catabolismo. 

 Realización dun debuxo sobre o lugar de produción da cadea electrónica 

e a fosforilación oxidativa. 

 Comprender a necesidade de levar unha dieta sa e equilibrada. 

 Mostrar interese polo uso industrial das fermentacións. 

 Actitude crítica fronte ao consumo do alcohol e as drogas e a súa 

influencia no metabolismo. 

BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA 

CELULA. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2.7.Comprender e diferenciar os 

procesos de catabolismo e 

anabolismo, e establecer a relación 

entre ambos. 

 

B2.7.1.Define e interpreta os procesos 

catabólicos e os anabólicos, así como os 

intercambios enerxéticos asociados a 

eles. 

 Explica os procesos catabólicos e 

anabólicos e os intercambios 

enerxéticos asociados a eles. 

CAA 

CSIEE 

CCL 

B2.8.Describir as fases da 

respiración celular, identificando 

rutas e produtos iniciais e finais. 

 

B2.8.1.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 enzimas e as moléculas 

máis importantes responsables dos 

devanditos procesos. 

 Sinala, a nivel celular e de 

orgánulo, onde se producen os 

procesos catabólicos e 

anabólicos. Diferencia as rutas 

principais de degradación e de 

síntese e os enzimas e as 

moléculas máis importantes 

responsables dos devanditos 

procesos. 

CAA 

CMCCT 

 

B2.9. Diferenciar a vía aerobia da 

anaerobia. 

B2.9.1.Contrasta as vías aeróbicas e 

anaeróbicas, e establece a súa relación co 

seu rendemento enerxético. 

 Compara as vías aeróbicas e as 

anaeróbicas e establece a relación 

co seu diferente rendemento 

enerxético. CMCCT 

B2.9.2.Valora a importancia das 

fermentacións en numerosos procesos 

industriais, e recoñece as súas 

aplicacións. 

 É consciente da importancia das 

fermentacións para numerosos 

procesos industriais. Recoñece as 

súas diferentes aplicacións. 

CCEC 

CSC 
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UNIDADE 11. O ANABOLISMO. 
CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS 

CURRICULARES DO 

CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. A CÉLULA 

VIVA. MORFOLOXÍA, 

ESTRUTURA E 

FISIOLOXÍA CELULAR 

 Introdución ao 

metabolismo: 

catabolismo e 

anabolismo. 

 Respiración celular: o 

seu significado 

biolóxico. Orgánulos 

celulares implicados no 

proceso respiratorio 

 Fotosíntese: 

localización celular en 

procariotas e 

eucarióticas. Etapas do 

proceso fotosintético. 

Balance global. 

 Quimiosíntese. 

 O anabolismo como vía construtiva do metabolismo. 

 A fotosíntese. 

 Tipos de fotosíntese. As estruturas fotosintetizadoras. Os pigmentos 

fotosintéticos e a absorción de luz. Os fotosistemas. Visión xeral da 

fotosíntese. Fase luminosa da fotosíntese. Balance da fase luminosa da 

fotosíntese. Fase escura ou biosintética. Balance da fotosíntese osixénica 

dunha molécula de glicosa. A fotosíntese dos compostos orgánicos 

nitroxenados e con xofre. A fotorrespiración. A ruta de Hatch-Slack. 

Factores que inflúen na fotosíntese. 

 A quimiosíntese. 

 As bacterias quimiosintéticas. Grupos. Descrición e reacción. 

 Anabolismo heterótrofo. 

 Anabolismo de glícidos. 

 Gliconeoxénese. Glicoxenoxénese e amiloxénese. A regulación da 

glicosa. 

 Anabolismo de lípidos. 

 Síntese de ácidos graxos. Diferenzas entre biosíntese e catabolismo de 

ácidos graxos. Síntese de glicerina. Síntese de triacilglicéridos. 

 Anabolismo de aminoácidos. 

 Tipos de aminoácidos nos seres humanos. 

 Anabolismo de nucleótidos, con bases puras e con bases pirimidínicas. 

 Lectura e interpretación de esquemas das fases da fotosíntese. 

 Utilización de gráficas para analizar os factores que inflúen no proceso 

fotosintético. 

 Realización de experiencias de laboratorio sobre o rendemento 

fotosintético e a separación de pigmentos fotosintéticos mediante 

cromatografía. 

 Explicación a través dun debuxo do proceso catabólico e do proceso 

anabólico na regulación da glicosa. 

 Resolución de exercicios e problemas sobre anabolismo. 

 Valoración da importancia da fotosíntese como soporte de vida na Terra. 

 Apreciar a importancia dos bosques para o mantemento de vida na Terra. 

 Recoñecemento da necesidade de manter unha dieta equilibrada. 

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. 

B2.10. 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. 
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BLOQUE 2. A CÉLULAVIVA.MORFOLOXÍA,ESTRUTURA E FISIOLOXIA CELULAR 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2.7.Comprender e diferenciar os 

procesos de catabolismo e anabolismo, 

e establecer a relación entre ambos. 

 

B2.7.1.Define e interpreta os 

procesos catabólicos e os 

anabólicos, así como os 

intercambios enerxéticos 

asociados a eles. 

 Explica os procesos 

catabólicos e anabólicos 

e os intercambios 

enerxéticos asociados a 

eles. 

CAA 

CSIEE 

CCL 

B2.8.Describir as fases da respiración 

celular, identificando rutas e produtos 

iniciais e finais. 

 

B2.8.1.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 

enzimas e as moléculas máis 

importantes responsables dos 

devanditos procesos. 

 Sinala, a nivel celular e 

de orgánulo, onde se 

producen os procesos 

catabólicos e 

anabólicos. Diferencia 

as rutas principais de 

degradación e de síntese 

e os enzimas e as 

moléculas máis 

importantes 

responsables dos 

devanditos procesos. 

CAA 

CMCCT 

B2.10. Pormenorizar os procesos que 

teñen lugar en cada fase da fotosíntese. 

 

B2.10.1.Identifica e clasifica 

os tipos de organismos 

fotosintéticos. 

 Detalla e realiza a 

clasificación dos 

diferentes organismos 

fotosintéticos. 

CAA 

CSIEE 

B2.10.2. Localiza a nivel 

subcelular onde se leva a cabo 

cada fase, e destaca os 

procesos que teñen lugar. 

 Sinala no cloroplasto 

onde se realiza cada 

unha das fases da 

fotosíntese. 

CAA 

 

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. 

B2.11.1. Contrasta a importancia 

biolóxica da fotosíntese para o 

mantemento da vida na Terra. 

 É consciente da 

importancia da 

fotosíntese para o 

mantemento da vida na 

Terra. 

CSC 

CCEC 

B2.12. Argumentar a importancia da 

quimiosíntese. 

B2.12.1. Valora o papel biolóxico 

dos organismos quimiosintéticos. 

 É consciente da 

importancia que teñen 

os organismos 

quimiosintéticos e as 

funcións que realizan 

para posibilitar a vida na 

Terra. 

CCEC 
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UNIDADE 12. A REPRODUCIÓN E RELACIÓN DA CÉLULA. 
CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. 

MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E 

FISIOLOXÍA CELULAR 

 Ciclo celular. 

 División celular. Mitose en 

células animais e vexetais. 

 Meiose. Necesidade biolóxica 

da meiose para a reprodución 

sexual. Importancia da 

reprodución sexual na 

evolución dos seres vivos. 

 Observación de células en 

mitose. Estudo das fases da 

división celular. 

 Meiose. Necesidade biolóxica 

da meiose para a reprodución 

sexual. Importancia da 

reprodución sexual na 

evolución dos seres vivos. 

 A vida celular: nacemento, crecemento, diferenciación, 

reprodución ou morte. 

 Ritmo de reprodución da célula. Factores internos e factores 

externos. 

 Ciclo celular. Interfase: G1, S e G2. División celular ou fase M: 

mitose ou cariocinese; pleuromitose, endomitose e amitose; 

citocinese. 

 Tipos de reprodución sexual e asexual. 

 Meiose. Primeira división meiótica. Segunda división meiótica. 

 Os ciclos biolóxicos. Haplonte. Diplohaplonte. Diplonte. 

 Vantaxes e inconvenientes da reprodución sexual. 

 A relación celular. Os receptores de sinais. Sistemas de 

transdución de sinais. Respostas: a nivel citoplasmático e a nivel 

nuclear. 

 O control molecular. 

 Análise de fotografías das diferentes etapas da vida da célula. 

 Interpretación de gráficos sobre a variación do contido de ADN 

ao longo do ciclo celular. 

 Observación de respostas de protozoos ciliados. 

 Valoración das consecuencias de que unha célula se divida sen 

control. 

 Comprensión da relación entre meiose e reprodución sexual. 

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. 

BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA , ESTRUTURA E FISIOLOXÍA 

CELULAR 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2.3. Analizar o ciclo celular e 

diferenciar as súas fases. 

 

B2.3.1. Identifica as fases do ciclo celular, 

e explica os principais procesos que 

acontecen en cada unha. 

 Detalla, de maneira 

adecuada, as fases do ciclo 

celular e explica que procesos 

ocorren en cada unha delas. 

CCL 

CD 

B2.4. Distinguir e identificar os tipos 

de división celular, e desenvolver os 

acontecementos que teñen lugar en 

cada fase. 

 

B2.4.1.Recoñece en microfotografías e 

esquemas as fases da mitose e da meiose, e 

indica os acontecementos básicos que se 

producen en cada unha. 

 Recoñece as distintas fases da 

mitose e a meiose en 

microfotografías e esquemas. 

Explica os principais 

procesos que ocorren en cada 

unha delas. 

CAA 

CMCCT 

CD 

 

B2.4. Distinguir e identificar os tipos 

de división celular, e desenvolver os 

acontecementos que teñen lugar en 

cada fase. 

 

B2.4.2. Establece as analoxías e as 

diferenzas máis significativas entre mitose 

e meiose.  

 Establece as analoxías e as 

diferenzas entre entre mitose 

e meiose. 
CAA 

CSIEE 

B2.5. Argumentar a relación da 

meiose coa variabilidade xenética 

B2.5.1. Resume a relación da meiose coa 

reprodución sexual, o aumento da 

 Establece a relación entre a 

meiose e a reprodución 
CAA 
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das especies. variabilidade xenética e a posibilidade de 

evolución das especies. 

sexual, o aumento da 

variabilidade xenética e a 

posibilidade de evolución das 

especies. 

CCL 

CMCCT 

 

 

 

UNIDADE 13. XENÉTICA MENDELIANA. 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. 

MORFOLOXÍA, ESTRUTURA 

E FISIOLOXÍA CELULAR 

 O ciclo celular. 

 Meiose. Necesidade 

biolóxica da meiose para a 

reprodución sexual. 

Importancia da reprodución 

sexual na evolución dos 

seres vivos. 

 A herdanza do sexo. 

 Determinación do sexo debido aos heterocromosomas. 

Herdanza do sexo por cromosomas sexuais. Outras formas de 

determinación do sexo en animais: determinación 

cromosómica, por haplodiploidía, por unha parella de xenes, 

por equilibrio xenético, ambiental, inversión sexual. 

Sexualidade en plantas. 

 Explicación da determinación xenética do sexo e coñecer a 

existencia de caracteres cuxa herdanza está ligada ao sexo. 

 Explicación da relación entre a meiose e a reprodución 

sexual, o aumento da variabilidade xenética e a posibilidade 

de evolución das especies. 

 Comprensión da relación entre meiose e reprodución sexual. 

B2.5.Argumentar a relación da 

meiose coa variabilidade xenética 

das especies. 

 

BLOQUE 3. XENÉTICA E 

EVOLUCIÓN. 

 Xenética mendeliana. 

Teoría cromosómica 

da herdanza. 

Determinismo do sexo 

e herdanza ligada ao 

sexo e influída polo 

sexo. 

 Xenética de 

poboacións. 

Frecuencias xénicas e 

a súa relación coa 

evolución. 

 As leis de Mendel. 

 A época anterior a Mendel: teoría xenética da mestura. O 

nacemento da xenética mendeliana. A herdanza dun só 

carácter. Primeiro experimento de Mendel. Segundo 

experimento de Mendel. Terminoloxía actual e 

representación das leis de Mendel. Cruzamento proba. A 

herdanza de dous caracteres. Os caracteres estudados por 

Mendel. 

 Herdanza non mendeliana. 

 Herdanza con dominancia incompleta e codominancia. 

Alelismo múltiple. Herdanza polixénica. Pleiotropía ou 

interacción xenética con epistase. Expresividade e 

penetrancia. 

 A teoría cromosómica.  

 Os factores hereditarios e os cromosomas. Herdanza dos 

xenes segundo a teoría cromosómica de Sutton e Boveri. 

A confirmación da teoría cromosómica da herdanza. 

Experimento de Morgan cun só carácter. 

 Os xenes ligados. 

 Experimento de Morgan con dous caracteres. Ligamento 

e mapas cromosómicos. 

 A herdanza do sexo. 

 Determinación do sexo debido aos heterocromosomas. 

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. 

B3.13. Relacionar o xenotipo e as 

frecuencias xénicas coa xenética de 

poboacións e a súa influencia na 

evolución. 
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Herdanza do sexo por cromosomas sexuais. Outras 

formas de determinación do sexo en animais: 

determinación cromosómica, por haplodiploidía, por 

unha parella de xenes, por equilibrio xenético, ambiental, 

inversión sexual. Sexualidade en plantas. 

 Herdanza ligada ao sexo en humanos. Cromosomas 

sexuais humanos. Herdanza da hemofilia. Herdanza do 

daltonismo. 

 Representación da lei da uniformidade. Representación 

da lei da segregación. 

 Representación da lei da independencia. 

 Resolución de problemas de xenética mendeliana 

utilizando as regras de probabilidade. 

 Resolución de problemas de herdanza sen dominancia 

completa. 

 Elaboración dun mapa cromosómico. 

 Resolver problemas de herdanza ligada ao sexo. 

 Analizar árbores xenealóxicas ou pedigrees. 

 Recoñecemento das matemáticas e da informática nos 

estudos xenéticos. 

 Reflexión sobre as implicacións éticas dos estudos 

xenéticos. 

 Recoñecemento das implicacións éticas da manipulación 

de xenes humanos. 

 Respecto cara ás persoas con algún tipo de anomalía 

xenética. 

BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA 

CELULAR 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2.5.Argumentar a relación da 

meiose coa variabilidade xenética 

das especies. 

B2.5.1.Resume a relación da 

meiose coa reprodución sexual, 

o aumento da variabilidade 

xenética e a posibilidade de 

evolución das especies. 

 Explica a relación entre a meiose e a 

reprodución sexual, o aumento da 

variabilidade xenética e a posibilidade de 

evolución das especies. 

CAA 

CCL 

CMCCT 

BLOQUE 3. XENÉTICA E EVOLUCIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

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. 

B3.10.1. 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. 

 Estuda e predí, utilizando os principios 

da xenética mendeliana, os resultados de 

exercicios de transmisión de caracteres 

autosómicos, caracteres ligados ao sexo 

e influídos polo sexo. 

CAA 

CMCCT 
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B3.13. Relacionar o xenotipo e as 

frecuencias xénicas coa xenética de 

poboacións e a súa influencia na 

evolución. 

B3.13.1.Distingue os factores 

que inflúen nas frecuencias 

xénicas. 

 Sinala os factores que inflúen nas 

frecuencias xénicas. CCEC 

CAA 

UNIDADE 14. O ADN, PORTADOR DA MENSAXE 

XENÉTICA 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. XENÉTICA E 

EVOLUCIÓN. 

 Xenética molecular. 

Importancia biolóxica do 

ADN como portador da 

información xenética. 

Concepto de xene. 

 Replicación do ADN. 

Etapas da replicación. 

Diferenzas entre o proceso 

replicativo entre 

eucarióticas e procariotas. 

 ARN: tipos e funcións. 

 Fluxo da información 

xenética nos seres vivos. 

 Expresión dos xenes. 

Transcrición e tradución 

xenéticas en procariotas e 

eucarióticas. O código 

xenético na información 

xenética. 

 Expresión dos xenes. 

Transcrición e tradución 

xenéticas en procariotas e 

eucarióticas. O código 

xenético na información 

xenética. 

 Resolución de problemas 

de xenética molecular. 

 Regulación da expresión 

xénica. 

 

 O ADN como portador de material xenético. 

 Observacións de Griffith. Experimentos de Oswald Avery, 

Colin MacLeod e Maclyn McCarty. Experimentos de 

Hershey e Chase. 

 A duplicación ou replicación do ADN é semiconservativa. 

 Experimentos de Meselson e Stahl. 

 Síntese de novas cadeas de experimentos. Experimentos 

realizados. 

 Síntese de ADN in vitro. Acción do ADN polimerasa. 

Síntese de ADN in vivo. 

 Experimento de Cairns. 

 Mecanismo de duplicación do ADN: duplicación do ADN 

en células procariotas; fases da duplicación do ADN en 

procariotas; duplicación do ADN en células eucariotas. 

 Xenes, enzimas e caracteres. Teoría «un xene, un enzima». 

 O ADN transcríbese en ARNm para a expresión da 

mensaxe xenética. 

 Mecanismo de transcrición. Transcrición en procariotas. 

Fases da transcrición en procariotas. Transcrición en 

eucariotas. Fases da transcrición en eucariotas. 

 O código xenético é a correlación entre as secuencias de 

ARNm e as proteínas. Codón de iniciación: AUG. Codóns 

de finalización: UAA, UAG, UGA. Código dexenerado. 

 O ARNm tradúcese nunha secuencia de aminoácidos. 

 Activación dos aminoácidos. Iniciación da síntese. 

Iniciación da tradución. Elongación da cadea polipeptídica 

e terminación. Fases de elongación e terminación da 

tradución. Asociación de varias cadeas polipeptídicas. 

 Regulación da expresión xenética. O operón. 

Funcionamento do operón lac. Control da biosíntesis 

proteica por AMP cíclico. Control da expresión xénica en 

eucariotas. 

 Análise e interpretación do experimento de Griffith, 

Messelson e Stahl. 

 Manexo do código xenético. 

 Elaboración de cadros comparativos entre os procesos de 

duplicación, tradución e transcrición en células procariotas 

B3.1. Analizar o papel do ADN 

como portador da información 

xenética. 

B3.2. Distinguir as etapas da 

replicación e os enzimas 

implicados nela. 

B3.3. Establecer a relación do 

ADN coa síntese de proteínas. 

B3.4. Determinar as características 

e as funcións do ARN. 

B3.5. Elaborar e interpretar 

esquemas dos procesos de 

replicación, transcrición e 

tradución, e a regulación da 

expresión xénica. 
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e eucariotas. 

 Resolución de exercicios prácticos sobre tradución e 

transcrición. 

 Resolución de casos concretos de regulación xénica 

segundo o modelo do operón. 

 Resolución de problemas de rutas metabólicas. 

 Recoñecemento do ADN como molécula portadora da 

información xenética.  

 Curiosidade por coñecer os feitos que levaron ao 

descubrimento do código xenético. 

 

BLOQUE 3.XENÉTICA E EVOLUCIÇIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3.1. Analizar o papel do ADN 

como portador da información 

xenética. 

 

B3.1.1. 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. 

 Explica a estrutura e 

composición química do 

ADN e recoñece a súa 

importancia como portador 

da información xenética. 

CCL 

CSC 

CCEC 

B3.2. Distinguir as etapas da 

replicación e os enzimas implicados 

nela. 

 

B3.2.1.Diferencia as etapas da replicación 

e identifica os enzimas implicados nela. 

. 

 Distingue as etapas de 

replicación e identifica os 

enzimas implicados nela. 

CAA 

CMCCT 

B3.3. Establecer a relación do ADN 

coa síntese de proteínas. 

 

B3.3.1.Establece a relación do ADN co 

proceso da síntese de proteínas. 

 Relaciona o ADN co proceso 

de síntese de proteínas. 
CAA 

CMCCT 

 

B3.4. Determinar as características e 

as funcións do ARN. 

 

B3.4.1. Diferencia os tipos de ARN e a 

función de cada un nos procesos de 

transcrición e tradución. 

 Distingue os tipos de ARN e 

a función de cada un deles 

nos procesos de transcrición e 

tradución. 

CAA 

B3.4.2. Recoñece e indica as 

características fundamentais do código 

xenético, e aplica ese coñecemento á 

resolución de problemas de xenética 

molecular. 

 Distingue as características 

máis importantes do código 

xenético e utiliza o aprendido 

para resolver problemas de 

xenética molecular. 

CAA 

CMCCT 

 

B3.5. Elaborar e interpretar 

esquemas dos procesos de 

replicación, transcrición e tradución, 

e a regulación da expresión xénica. 

B3.5.1. Interpreta e explica esquemas dos 

procesos de replicación, transcrición e 

tradución. 

 Descifra e explica esquemas 

dos procesos de replicación, 

transcrición e tradución. 

CD 

CMCCT 

B3.5.2. Resolve exercicios prácticos de 

replicación, transcrición e tradución, e de 

aplicación do código xenético. 

 Resolve exercicios prácticos 

de replicación, transcrición e 

tradución, e de aplicación do 

código xenético. 

CMCCT 

B3.5.3. Identifica e distingue os enzimas 

principais relacionados cos procesos de 

 Distingue e diferencia os 

principais enzimas en 

CAA 

CD 
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transcrición e tradución. procesos de transcrición e 

tradución. 

 

 

UNIDADE 16. AS MUTACIÓNS E A ENXEÑERÍA XENÉTICA. 
CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS 

CURRICULARES DO 

CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. 

XENÉTICA E 

EVOLUCIÓN. 

 Mutacións: tipos. 

Axentes 

mutaxénicos. 

 Mutacións e 

cancro. 

 Implicacións das 

mutacións na 

evolución e na 

aparición de 

novas especies. 

 Enxeñaría 

xenética. 

Principais liñas 

actuais de 

investigación. 

Organismos 

modificados 

xeneticamente. 

 Proxecto 

xenoma: 

repercusións 

sociais e 

valoracións éticas 

da manipulación 

xenética e das 

novas terapias 

xénicas. 

 As mutacións. Naturais ou inducidas. 

 Clasificación e orixe das mutacións. 

 As mutacións xénicas: tipos, causas  e reparación das mutacións xénicas.  

 Mutacións cromosómicas: tipos, detección das mutacións cromosómicas e 

estruturas características das mutacións cromosómicas. 

 Mutacións xenómicas: aneuploidías e euploidías. 

 Os axentes mutaxénicos: mutáxenos físicos e mutáxenos químicos. 

 Mutación e cancro. Xenes relacionados co cancro. Axentes canceríxenos. 

 A enxeñaría xenética: enzimas de restrición; vectores de clonación para 

procariotas;tecnoloxía do ADN complementario; vectores de clonación para 

eucariotas; reacción en cadea da polimerasa; produción de proteínas terapéuticas; 

produción de enzimas; produción de vacinas; produción de anticorpos monoclonais; 

terapia génica; aplicacións da enxeñaría xenética na agricultura; aplicacións da 

enxeñaría xenética na gandaría. 

 A clonación: clonación de plantas e de animais; clonación terapéutica; células nai e 

terapia celular.  

 A biotecnoloxía: riscos e implicacións éticas. Comité Internacional de Bioética da 

UNESCO. 

 Adquisición de hábitos de rigorosidade na aplicación do método científico 

(observación, formulación de hipóteses, realización de experiencias, etc.).  

 Escritura de secuencias de ARNm. 

 Realización de esquemas e mapas conceptuais sobre os diferentes tipos de 

mutacións. 

 Determinación de secuencias de ARNm correspondentes a fragmentos de ADN, 

indicando a súa polaridade. 

 Introdución de mutacións xénicas nunha determinada secuencia de ADN para 

observar as súas consecuencias. 

 Valoración da importancia das mutacións no proceso evolutivo. 

 Recoñecemento sa relación entre determinados tipos de cancro e as mutacións. 

 Interese polos avances no campo da enxeñaría xenética. 

 Valoración desde o punto de vista ético dos avances no campo da biotecnoloxía, a 

enxeñaría xenética e a clonación. 

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. 

BLOQUE 3.XENÉTICA E EVOLUCIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
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B3.6. Definir o concepto de 

mutación e distinguir os principais 

tipos e axentes mutaxénicos. 

 

B3.6.1. Describe o concepto de 

mutación e establece a súa relación 

cos fallos na transmisión da 

información xenética. 

 Explica o concepto de mutación e 

establece a súa relación con fallos 

na transmisión da información 

xenética. 

CCL 

B3.6.2. Clasifica as mutacións e 

identifica os axentes mutaxénicos 

máis frecuentes. 

 Enumera os distintos tipos de 

mutacións e identifica os 

axentes mutaxénicos máis 

habituais. 

CAA 

CSC 

B3.7. Relacionar mutación e cancro. 

Destacar a importancia das 

mutacións na evolución das especies. 

 

B3.7.1. Asocia a relación entre a 

mutación e o cancro, e determina os 

riscos que implican algúns axentes 

mutaxénicos. 

 Relaciona mutación e cancro e 

determina o risco que levan 

algúns axentes mutaxénicos. 

CAA 

CSC 

CCEC 

B3.8. Desenvolver os avances máis 

recentes no ámbito da enxeñaría 

xenética, así como as súas 

aplicacións. 

 

B3.8.1. Resume e realiza 

investigacións sobre as técnicas 

desenvolvidas nos procesos de 

manipulación xenética para a 

obtención de organismos 

transxénicos. 

 Explica e busca información sobre 

os procesos de manipulación 

xenética para a obtención de 

organismos transxénicos. 

CSIEE 

CSC 

CCEC 

 

B3.9. Analizar os progresos no 

coñecemento do xenoma humano e a 

súa influencia nos novos 

tratamentos. 

B3.9.1. Recoñece e indica os 

descubrimentos máis recentes sobre 

o xenoma humano e as súas 

aplicacións en enxeñaría xenética, e 

valora as súas implicacións éticas e 

sociais. 

 Investiga sobre os descubrimentos 

máis recentes sobre o xenoma 

humano e as súas aplicacións en 

enxeñaría xenética. Valora desde o 

punto de vista ético os avances no 

campo da biotecnoloxía, a 

enxeñaría xenética e a clonación. 

CSC 

CCEC 
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UNIDADE 16. A EVOLUCIÓN E A XENÉTICA DE 

POBOACIÓNS. 
CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS 

CURRICULARES DO 

CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. 

XENÉTICA E 

EVOLUCIÓN. 

 Implicacións das 

mutacións na 

evolución e na 

aparición das 

novas especies. 

 Evidencias do 

proceso 

evolutivo. 

 Darwinismo e 

neodarwinismo: a 

teoría sintética da 

evolución. 

 Xenética de 

poboacións. 

Frecuencias 

xénicas e a súa 

relación coa 

evolución. 

 A mutación e a 

recombinación 

xénica como 

procesos que 

xeran cambios e 

adaptacións. 

Principios da 

selección natural 

 Evolución e 

biodiversidade. 

 Proceso de 

especiación. 

Modelos de 

especiación. 

 A evolución. 

 A teoría da evolución como a principal teoría sintética da bioloxía que 

unifica os coñecementos que achegan a botánica, a zooloxía, a 

paleontoloxía, a bioxeografía, a xenética, a bioquímica, etc. 

 A evolución biolóxica como proceso de transformación dunhas especies 

noutras. 

 Creacionismo e fixismo. O concepto de especie biolóxica. Primeiras ideas 

evolucionistas. O lamarckismo. Lamarck e o pescozo das xirafas. 

 O darwinismo. 

 Principais influencias de Darwin e Wallace. A teoría da evolución por 

selección natural. Darwin e o pescozo das xirafas.  

 As probas da evolución: probas taxonómicas, probas bioxeográficas, probas 

paleontolóxicas, probas embriolóxicas, probas anatómicas, probas baseadas 

nos ácidos nucleicos, probas serolóxicas. 

 As teorías da evolución:a teoría sintética ou neodarwinista,a  teoría 

neutralista, a teoría do equilibrio puntuado. 

 Xenética de poboacións: as frecuencias xenotípicas, as frecuencias xénicas, 

a lei de Hardy-Weinberg.  

 Mecanismos evolutivos: as mutacións, as migracións, a deriva xenética, a 

selección natural. 

 A especiación: especiación por illamento ou gradual, especiación cuántica 

ou rápida. 

 A filoxenia. Cladogramas. Árbores filoxenéticas. 

 Realización de cálculos de aplicación da lei de Hardy e Weinberg e a súa 

aplicación á xenética de poboacións. 

 Estudo de casos concretos sobre selección natural e especiación (pimpíns de 

Darwin, tartarugas das illas Galápagos, etc.). 

 Resolución de problemas sinxelos de xenética de poboacións. 

 Cálculo das frecuencias xenotípicas e xénicas. 

 Cálculo das frecuencias xenotípicas da seguinte xeración se a poboación 

orixinal está en equilibrio. 

 Cálculo da variación das frecuencias en diferentes casos. 

 Cálculo sa variación das frecuencias por mutacións recíprocas.  

 Cálculo da variación das frecuencias por fluxo xénico. 

 Cálculo da variación das frecuencias xénicas influídas pola selección 

natural. 

 Valoración das teorías evolucionistas. 

 Respecto e interese por preservar o medioambiente. 

B3.7. Relacionar mutación e 

cancro. Destacar a importancia 

das mutacións na evolución das 

especies. 

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. 
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BLOQUE 3. XENÉTICA E EVOLUCIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3.7. Relacionar mutación e cancro. 

Destacar a importancia das 

mutacións na evolución das especies. 

 

B3.7.2. Destaca a importancia das 

mutacións na evolución e na aparición 

de novas especies. 

 Comprende e valora a 

importancia das mutacións na 

evolución e na aparición de novas 

especies. 

CAA 

CSC 

CCEC 

B3.11. Diferenciar evidencias do 

proceso evolutivo. 

 

B3.11.1. Argumenta evidencias que 

demostran o feito evolutivo. 

 Argumenta distintas evidencias 

que demostran o feito evolutivo. 
CSIEE 

CCL 

B3.12. Recoñecer e diferenciar os 

principios da teoría darwinista e 

neodarwinista. 

B3.12.1.Identifica os principios da 

teoría darwinista e neodarwinista, e 

compara as súas diferenzas. 

 Explica e compara os 

principios fundamentais das 

teorías darwinista e 

neodarwinista. 

CAA 

B3.13. Relacionar o xenotipo e as 

frecuencias xénicas coa xenética de 

poboacións e a súa influencia na 

evolución. 

 

B3.13.1.Distingue os factores que 

inflúen nas frecuencias xénicas. 

 Sinala os factores que inflúen nas 

frecuencias xenotípicas e xénicas. CMCCT 

B3.13.2.Comprende e aplica modelos 

de estudo das frecuencias xénicas na 

investigación privada e en modelos 

teóricos. 

 Comprende e aplica modelos de 

estudo das frecuencias xénicas na 

investigación privada e en 

modelos teóricos. 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

 

B3.14. Recoñecer e indicar a 

importancia da mutación e a 

recombinación como motores da 

evolución. 

 

B3.14.1. Ilustra a relación entre 

mutación e recombinación, o aumento 

da diversidade e a súa influencia na 

evolución dos seres vivos. 

 Desenvolve a relación entre 

mutación e recombinación, o 

aumento da diversidade e a 

súa influencia na evolución 

dos seres vivos. 

CSC 

CCEC 

B3.15. Analizar os factores que 

incrementan a biodiversidade e a súa 

influencia no proceso de 

especiación. 

B3.15.1. Distingue tipos de 

especiación e identifica os factores que 

posibilitan a segregación dunha 

especie orixinal en dúas especies 

diferentes. 

 Diferencia os tipos de 

especiación e identifica os 

factores que posibilitan a 

segregación dunha especie. 

CCEC 

CAA 
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UNIDADE 17. OS MICROORGANISMOS. 
CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS 

CURRICULARES DO 

CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 4. O MUNDO 

DOS 

MICROORGANISMOS 

E AS SÚAS 

APLICACIÓNS. 

 Microbioloxía. 

Concepto de 

microorganismo. 

Microorganismos 

con organización 

celular e sen ela. 

 Virus, outras 

formas acelulares e 

partículas 

infectivas 

subvirais. 

Bacterias. Fungos 

microscópicos. 

Protozoos. Algas 

microscópicas. 

 Observación 

microscópica de 

protozoos, algas e 

fungos. 

 Métodos de estudo 

dos 

microorganismos. 

Esterilización e 

pasteurización. 

 Realización de 

experiencias de 

cultivo de 

microorganismos. 

 Microorganismos 

nos ciclos 

xeoquímicos. 

 Os microorganismos. 

 Clasificación dos microorganismos. Principais diferenzas entre microorganismos. 

 Os virus: orixe dos virus, estrutura e ciclo dos virus. 

 As bacterias: tipos morfolóxicos; estrutura externa; estruturas citoplasmáticas das 

bacterias; flaxelos e pelos. 

 Nutrición e relación bacteriana. 

 Reprodución nas bacterias: asexual: bipartición; parasexual: conxugación, transdución 

e transformación. 

 Clasificación das bacterias: púrpuras e verdes, cianobacterias, nitrificantes, fixadoras 

de nitróxeno, entéricas, espiroquetas, do ácido láctico e micoplasmas. 

 Arqueobacterias: halófilas, termófilas, e metanóxenas. 

 Microbios eucariotas, pertencentes ao reino Protistas e ao reino Fungos: algas 

microscópicas, protozoos e fungos microscópicos. 

 Ciclos bioxequímicos: ciclo do carbono, ciclo do nitróxeno, ciclo do ferro, ciclo do 

xofre e ciclo do fósforo. 

 Adquisición de hábitos de rigorosidade na aplicación do método científico 

(observación, formulación de hipóteses, realización de experiencias, etc.). 

 Lectura de cadros informativos. 

 Interpretación de imaxes e debuxos explicativos da unidade. 

 Observación ao microscopio de microorganismos. 

 Elaboración de esquemas da morfoloxía de bacterias e arqueobacterias. 

 Cultivo e observación de microorganismos de augas doces. 

 Valoración do beneficio dos microorganismos. 

 Interese por observar microorganismos que poden apreciarse a primeira ollada. 

 Comprender a importancia da tinguidura de Gram para observar bacterias. 

 Interese por coñecer os avances logrados no estudo dos microorganismos. 

 Respecto polas normas de uso do laboratorio. 

 Valoración da importancia do estudo dos microorganismos e das formas acelulares. 

B4.1. Diferenciar os 

tipos de 

microorganismos en 

función da súa 

organización celular. 

B4.2. Describir as 

características 

estruturais e funcionais 

dos grupos de 

microorganismos. 

B4.3. Identificar os 

métodos de illamento, 

cultivo e esterilización 

dos microorganismos. 

B4.4. Valorar a 

importancia dos 

microorganismos nos 

ciclos xeoquímicos. 

BLOQUE 4. O MUNDO DOS MICROORGANISMOS E AS SÚAS APLICACIÓNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4.1. Diferenciar os tipos de 

microorganismos en función da súa 

organización celular. 

 

B4.1.1. Clasifica os microorganismos 

no grupo taxonómico ao que pertencen. 

 Clasifica os microorganismos 

segundo o grupo taxonómico ao 

que pertence. CSIEE 
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B4.2. Describir as características 

estruturais e funcionais dos grupos 

de microorganismos. 

 

B4.2.1. Analiza a estrutura e a 

composición dos microorganismos e 

relaciónaas coa súa función. 

 Examina a estrutura e composición 

dos distintos microorganismos e 

relaciónaas coa súa función. CSIEE 

 

B4.3. Identificar os métodos de 

illamento, cultivo e esterilización 

dos microorganismos. 

 

B4.3.1. Describe técnicas instrumentais 

que permiten o illamento, o cultivo e o 

estudo dos microorganismos para a 

experimentación biolóxica. 

 Explica distintas técnicas utilizadas 

para illar, cultivar e estudar os 

microorganismos e experimentar 

con eles de forma biolóxica. 

CD 

CMCCT 

B4.4. Valorar a importancia dos 

microorganismos nos ciclos 

xeoquímicos. 

B4.4.1. Recoñece e explica o papel 

fundamental dos microorganismos nos 

ciclos xeoquímicos. 

 Examina e explica a función e 

importancia dos microorganismos 

nos ciclos xeoquímicos. 

CCL 

CMCCT 

 

UNIDADE 18. MICROORGANISMOS, ENFERMIDADES E 

BIOTECNOLOXÍA. 
CONTIDOS CRITERIOS 

DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULAR

ES 

CONTIDOS 

CURRICULARES 

DO CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 4. O 

MUNDO DOS 

MICROORGANIS

MOS E AS SÚAS 

APLICACIÓNS 

 Métodos de 

estudo dos 

microorganis

mos. 

Esterilización 

e 

pasteurizació

n. 

 Realización 

de 

experiencias 

de cultivo de 

microorganis

mos. 

 Microorganis

mos como 

axentes 

produtores de 

doenzas. 

 Biotecnoloxí

a. Utilización 

dos 

microorganis

mos nos 

procesos 

industriais: 

produtos 

 Os microorganismos patóxenos. 

 Enfermidades infecciosas. Infección microbiana. Factores de virulencia. 

 Outros axentes infecciosos: viroides e prións. 

 Transmisión de enfermidades infecciosas: enfermidades transmitidas por contacto directo; 

enfermidades transmitidas polo aire; enfermidades transmitidas por vía sexual; enfermidades 

transmitidas pola auga e polos alimentos; enfermidades transmitidas por animais.  

 Cultivo e illamento de microorganismos. Crecemento dos microorganismos. Control microbiano 

por radiacións e filtros. Control por cambios temperatura. Control por axentes antimicrobianos 

químicos. Control por axentes quimioterapéuticos. 

 Os microorganismos na industria alimentaria: elaboración de viño, cervexa, pan e queixo. 

 Biotecnoloxía microbiana: produción de antibióticos, vitaminas, aminoácidos e enzimas; control 

de pragas de insectos; control microbiolóxico na industria alimentaria; enxeñaría xenética; 

depuración de augas residuais; degradación de hidrocarburos. 

 Investigación das enfermidades microbianas máis frecuentes na súa contorna. 

 Utilización de técnicas elementais de cultivo e control de microorganismos. 

 Procura bibliográfica das técnicas utilizadas na industria alimentaria para o control de 

microorganismos. 

 Comparación dos distintos tipos de microorganismos e técnicas utilizadas nas industrias 

alimentarias, farmacéuticas e químicas. 

 Elaboración de esquemas globais sobre os diferentes ciclos bioxeoquímicos. 

 Comprobación da actividade antimicrobiana dos antibióticos. 

 Valoración da importancia da prevención de enfermidades. 

 Respecto polas persoas afectadas por enfermidades infecciosas. 

 Toma de conciencia do papel dos microorganismos, ou parte deles, co fin de obter produtos de 

interese para as persoas e o medio ambiente. 

 Valoración da importancia dos microorganismos para os ecosistemas e as persoas, recoñecendo 

que non só son prexudiciais polo seu papel nas enfermidades infecciosas. 

B4.3. Identificar 

os métodos de 

illamento, 

cultivo e 

esterilización 

dos 

microorganismo

s. 

B4.5. Recoñecer 

e numerar as 

doenzas máis 

frecuentes 

transmitidas 

polos 

microorganismo

s, utilizando o 

vocabulario 

axeitado 

relacionado con 

elas. 

B4.6. Avaliar as 

aplicacións da 

biotecnoloxía e a 

microbioloxía na 

industria 

alimentaria e 

farmacéutica, e 

na mellora do 

medio. 
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elaborados 

por 

biotecnoloxía

. 

 

BLOQUE 4. O MUNDO DOS MICROORGANISMOS E AS SÚAS APLICACIÓNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO 

COMPETENC

IAS 

B4.3. Identificar os métodos de 

illamento, cultivo e esterilización 

dos microorganismos. 

 

B4.3.1. Describe técnicas instrumentais 

que permiten o illamento, o cultivo e o 

estudo dos microorganismos para a 

experimentación biolóxica. 

 Explica técnicas instrumentais que 

permiten o illamento, o cultivo e o 

estudo dos microorganismos para a 

experimentación biolóxica. 

CD 

CMCCT 

 

B4.5. Recoñecer e numerar as 

doenzas máis frecuentes 

transmitidas polos 

microorganismos, utilizando o 

vocabulario axeitado relacionado 

con elas. 

 

B4.5.1. Relaciona os microorganismos 

patóxenos máis frecuentes coas doenzas 

que orixinan. 

 Establece a relación entre os 

microorganismos patóxenos máis 

frecuentes coas doenzas que orixinan. 
CSC 

CD 

 

B4.6. Avaliar as aplicacións da 

biotecnoloxía e a microbioloxía na 

industria alimentaria e 

farmacéutica, e na mellora do 

medio. 

B4.6.1. Analiza a intervención dos 

microorganismos en numerosos procesos 

naturais e industriais, e as súas 

numerosas aplicacións. 

 Explica como inflúen os 

microorganismos en numerosos 

procesos naturais e industriais e as 

súas numerosas aplicacións. 

CAA 

CCEC 

CSC 

CMCCT 

 

B4.6. Avaliar as aplicacións da 

biotecnoloxía e a microbioloxía na 

industria alimentaria e 

farmacéutica, e na mellora do 

medio. 

B4.6.2. Recoñece e identifica os tipos de 

microorganismos implicados en procesos 

fermentativos de interese industrial. 

 Identifica os distintos tipos de 

microorganismos implicados en 

procesos fermentativos de interese 

industrial. 

CCEC 

CSC 

CMCCT 

B4.6.3. Valora as aplicacións da 

biotecnoloxía e a enxeñaría xenética na 

obtención de produtos farmacéuticos, en 

medicina e en biorremediación, para o 

mantemento e a mellora do medio. 

 É consciente das aplicacións da 

biotecnoloxía e a enxeñaría xenética 

tanto na obtención de produtos 

farmacéuticos como en medicina e en 

biorremediación para o mantemento e 

mellora do medio. 

CD 

CMCCT 
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UNIDADE 19. O PROCESO INMUNITARIO. 

CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 5. O SISTEMA 

INMUNITARIO. A 

INMUNOLOXÍA A AS SÚAS 

APLICACIÓNS 

 Concepto actual de 

inmunidade. Sistema 

inmunitario. Defensas 

internas inespecíficas. 

 Inmunidade específica: 

características e tipos (celular 

e humoral). Células 

responsables. 

 Identificación de células 

inmunitarias mediante a súa 

observación. 

 Mecanismo de acción da 

resposta inmunitaria. 

Memoria inmunolóxica. 

 Antíxenos e anticorpos. 

Estrutura dos anticorpos. 

Formas de acción. A súa 

función na resposta inmune. 

 Reacción antíxeno-anticorpo: 

tipos e características. 

 Inmunidade natural e 

artificial ou adquirida. Soros 

e vacinas. A súa importancia 

na loita contra as doenzas 

infecciosas. 

 Mecanismos de defensa inespecíficos. 

 Barreiras primarias. 

 Barreiras secundarias. 

 A inmunidade: natural e artificial. 

 O sistema inmunitario. 

 Células do sistema inmunitario: órganos linfoides, linfocitos, células 

presentadoras de antíxenos; inmunidade humoral e celular. 

 Antíxenos e anticorpos. 

 Mecanismos de acción do sistema inmune. 

 A resposta inmune. 

 Diferentes tipo de reacción antíxeno-anticorpo: reacción de 

precipitación, reacción de aglutinación, reacción de neutralización, 

reacción de opsonización. 

 O sistema de complemento. 

 O interferón. 

 Interpretación dun debuxo sobre a resposta inflamatoria. 

 Realización dun esquema da estrutura dos anticorpos. 

 Interpretación de imaxes de diferentes células do sistema inmunolóxico. 

 Elaboración de mapas conceptuais sobre as células do sistema 

inmunolóxico. 

 Cálculo da concentración de antíxenos en soro. 

 Valoración da importancia do sistema inmune e do seu correcto 

funcionamento para o mantemento da vida. 

 Interese por coñecer o valor das probas inmunolóxicas para detectar 

determinadas enfermidades. 

 Recoñecemento da importancia da investigación no campo da 

inmunoloxía para tratar ou previr enfermidades. 

 Respecto polas normas de uso do laboratorio. 

B5.1. Desenvolver o 

concepto actual de 

inmunidade. 

B5.2. Distinguir 

inmunidade inespecífica e 

específica, así como as 

súas células respectivas. 

B5.3. Discriminar resposta 

inmune primaria e 

secundaria. 

B5.4. Definir os conceptos 

de antíxeno e anticorpo, e 

identificar a estrutura dos 

anticorpos.  

B5.5. Diferenciar os tipos 

de reacción antíxeno-

anticorpo. 

B5.6. Diferenciar 

inmunidade natural e 

artificial, e soro e vacina. 

BLOQUE 5. O SISTEMA INMUNITARIO. A INMULOXÍA E AS SÚAS APLICACIÓNS. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5.1.Desenvolver o concepto 

actual de inmunidade. 

 

B5.1.1. Analiza os mecanismos de 

autodefensa dos seres vivos e 

identifica os tipos de resposta 

inmunitaria. 

 Estuda os mecanismos de 

autodefensa dos seres vivos e 

identifica o tipo de resposta 

inmunitaria. 

CAA 

CSIEE 

B5.2. Distinguir inmunidade 

inespecífica e específica, así como 

as súas células respectivas. 

B5.2.1. Describe as características 

e os métodos de acción das células 

implicadas na resposta inmune. 

 Explica as características e os 

métodos de acción das distintas 

células que interveñen na resposta 

inmune. 

CCL 
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B5.3. Discriminar resposta inmune 

primaria e secundaria. 

B5.3.1. Compara as características 

da resposta inmune primaria e 

secundaria. 

 Diferenza entre resposta inmune 

primaria e secundaria. CAA 

B5.4. Definir os conceptos de 

antíxeno e anticorpo, e identificar 

a estrutura dos anticorpos.  

B5.4.1. Define os conceptos de 

antíxeno e de anticorpo, e recoñece 

a estrutura e a composición 

química dos anticorpos. 

 Explica os conceptos de antíxeno 

e anticorpo e detalla a estrutura e 

composición química dos 

anticorpos. 

CCL 

CAA 

B5.5. Diferenciar os tipos de 

reacción antíxeno-anticorpo. 

 

B5.5.1. Clasifica os tipos de 

reacción antíxeno-anticorpo e 

resume as características de cada 

un. 

 Explica os diferentes tipos de 

reacción antíxeno-anticorpo e as 

súas características principais. 
CAA 

 

B5.6. Diferenciar inmunidade 

natural e artificial, e soro e vacina. 

B5.6.1. Destaca a importancia da 

memoria inmunolóxica no 

mecanismo de acción da resposta 

inmunitaria e asóciaa coa síntese de 

vacinas e soros. 

 É consciente da importancia da 

memoria inmunolóxica no 

mecanismo de acción da resposta 

inmunitaria e asóciaa coa síntese de 

vacinas e soros. 

CAA 

 

UNIDADE 20. ANOMALÍAS DO SISTEMA INMUTARIO. 

CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS 

CURRICULARES DO 

CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 5. O SISTEMA 

INMUNITARIO. A 

INMUNOLOXÍA E A AS 

SÚAS APLICACIÓNS 

 Disfuncións e 

deficiencias do 

sistema inmunitario. 

Alerxias e 

inmunodeficiencias. 

 Sistema inmunitario e 

cancro. 

 A SIDA e os seus 

efectos no sistema 

inmunitario. 

 Doenzas 

autoinmunes. 

 Anticorpos 

monoclonais e 

enxeñaría xenética. 

 Transplante de 

órganos e problemas 

de rexeitamento. 

Reflexión ética sobre 

a doazón de órganos, 

medula e sangue. 

 A autoinmunidade: resposta autoinmunitaria; mimetismo molecular. 

 Enfermidades de autoinmunidade. 

 Hipersensibilidade: hipersensibilidade inmediata; choque anafiláctico; 

hipersensibilidade retardada. 

 Inmunodeficiencia: conxénita ou adquirida. 

 O virus da sida como delibitador da acción do sistema inmunitario. 

 Mecanismo de acción do VIH. Contaxio do virus da sida. Fases e evolución da sida. 

Síntomas da sida. Diagnóstico e tratamento da sida. 

 Cancro e sistema inmunitario. Proceso de desenvolvemento dun tumor. As células 

cancerosas. Cancro e resposta inmunitaria. Diagnóstico precoz e tratamento do 

cancro. 

 Rexeitamento de transplantes. Mecanismo e tipos de rexeitamento.  

 Inmunoterapia: inmunoterapia das anomalías do sistema inmunitario, inmunoterapia 

do cancro. 

 Soros e vacinas. 

 Procura de información acerca de enfermidades autoinmunes, hipersensibilidade e 

inmunodeficiencias. 

 Realización de esquemas sobre os procesos de alerxia. 

 

 Realización dun esquema do virus da sida, indicando todas as súas estruturas. 

 Análise do tratamento de transplantes. 

 Procura bibliográfica sobre a sida: descubrimento, historia, vacina… 

 Análise dos problemas éticos e sociais dos transplantes de órganos. 

B5.7. Investigar a 

relación entre as 

disfuncións do 

sistema inmune e 

algunhas patoloxías 

frecuentes. 

B5.8. Analizar e 

describir o ciclo do 

virus do VIH. 

B5.9. Describir o 

proceso de 

autoinmunidade. 

B5.10. Argumentar e 

valorar os avances 

da inmunoloxía e a 

enxeñaría xenética 

nos tratamentos con 

anticorpos 

monoclonais e os 

transplantes de 

órganos, e a 

problemática do 

rexeitamento. 
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 Análise dos problemas éticos e sociais da doazón de órganos. 

 Adquisición de hábitos de comportamento que contribúan a manter un bo estado das 

nosas defensas, así como evitar situacións de risco para o sistema inmune. 

 Respecto polas persoas que sofren algún tipo de patoloxía relacionada co sistema 

inmunolóxico. 

 Recoñecemento de normas de conduta que poidan ocasionar o contaxio da sida. 

 Interese por coñecer os últimos descubrimentos contra o cancro e a sida. 

BLOQUE 5.O SISTEMA INMUNITARIO.A INMUNOLOXÍA E AS SÚAS APLICACIÓNS. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B5.7. Investigar a relación entre as 

disfuncións do sistema inmune e 

algunhas patoloxías frecuentes. 

 

B5.7.1. Resume as principais 

alteracións e disfuncións do sistema 

inmunitario, e analiza as diferenzas 

entre alerxias e inmunodeficiencias. 

 Realiza un resumo sobre as 

principais alteracións e disfuncións 

do sistema inmunitario. Examina as 

diferenzas entre alerxia e 

inmunodeficiencia. 

CCL 

CSIEE 

B5.8. Analizar e describir o ciclo do 

virus do VIH. 

 

B5.8.1. Describe o ciclo de 

desenvolvemento do VIH. 

 Explica o ciclo de desenvolvemento 

do VIH. 

CAA 

CD 

CCL 

B5.9. Describir o proceso de 

autoinmunidade. 

 

B5.9.1. Clasifica e cita exemplos das 

doenzas autoinmunes máis 

frecuentes, así como os seus efectos 

sobre a saúde. 

 Enumera e explica como actúan 

sobre a saúde e dá exemplos das 

enfermidades autoinmunes máis 

frecuentes. 

CSIEE 

CSC 

CCEC 

 

B5.10. Argumentar e valorar os 

avances da inmunoloxía e a 

enxeñaría xenética nos tratamentos 

con anticorpos monoclonais e os 

transplantes de órganos, e a 

problemática do rexeitamento. 

B5.10.1. Recoñece e valora as 

aplicacións da inmunoloxía e da 

enxeñaría xenética para a produción 

de anticorpos monoclonais. 

 Recoñece e valora as aplicacións da 

Inmunoloxía e enxeñaría xenética 

para a produción de anticorpos 

monoclonais. 

CSC 

CCEC 

B5.10.2. Describe os problemas 

asociados ao transplante de órganos, 

e identifica as células que actúan. 

 Explica que problemas 

leva o transplante de 

órganos e identifica as 

células que actúan. 

CAA 

CSC 

CCEC 

B5.10.3. Clasifica e entende os tipos 

de transplantes, e relaciona os 

avances neste ámbito co impacto 

futuro na doazón de órganos, medula 

e sangue. 

 Clasifica os tipos de transplantes e 

establece a relación entre os 

avances neste ámbito e a 

importancia nun futuro da doazón 

de órganos. 

CSC 

CCEC 
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RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE 

FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

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 experimentación biolóxica. 

CAA 

CMCCT 

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

CAA 

 

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

CAA 

CMCCT 

CD 

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

CAA 

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

CMCCT 

B1.2.3.Contrasta e realiza experiencias dos procesos de difusión, osmose 
e diálise, e interpreta a súa relación coa concentración salina das células. 

CMCCT 

CAA 

CD 

B1.3.1. Recoñece e clasifica os tipos de biomoléculas orgánicas, e 
relaciona a súa composición química coa súa estrutura e coa súa función. 

CAA 

CSIEE 

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

CSIEE 

CMCCT 

B1.3.3.Contrasta e relaciona os procesos de diálise, centrifugación e 
electroforese, e interpreta a súa relación coas biomoléculas orgánicas. 

CAA 

CMCCT 

CD 

B1.4.1. Identificar os tipos de monómeros que forman as 
macromoléculas biolóxicas e os enlaces que os unen. 

CMCCT 

CD 

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

CCL 

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

CAA 

CMCCT 

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

CAA 

CCEC 

B3.1.1. 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. 

CCL 

CSC 

CCEC 
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B3.4.1. Diferencia os tipos de ARN e a función de cada un nos procesos 
de transcrición e tradución. 

CAA 

B2.1.1.Compara unha célula procariota con unha eucariótica, 
identificando os orgánulos citoplasmáticos presentes nelas. 

CAA 

CMCCT 

CD 

B2.2.1.Esquematiza os orgánulos citoplasmáticos e recoñece as súas 
estructuras. 

CSIEE 

B2.2.2.Analiza a relación entre a composición química, a estrutura e a 
ultraestructura dos orgánulos celulares, e a súa función. 

CAA 

CSIEE 

B2.6.1. Compara e distingue os tipos e os subtipos de transporte a través 
das membranas, e explica detalladamente as características de cada un. 

CAA 

CCL 

CSIEE 

B2.8.1.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 enzimas e as moléculas máis 
importantes responsables dos devanditos procesos. 

CAA 

CMCCT 

B2.4.1.Recoñece en microfotografías e esquemas as fases da mitose e da 
meiose, e indica os acontecementos básicos que se producen en cada 
unha. 

CAA 

CMCCT 

CD 

B2.7.1.Define e interpreta os procesos catabólicos e os anabólicos, así 
como os intercambios enerxéticos asociados a eles. 

CAA 

CSIEE 

CCL 

B2.10.1.Identifica e clasifica os distintos tipos de organismos 
fotosintéticos. 

CAA 

CSIEE 

B2.9.1.Contrasta as vías aeróbicas e anaeróbicas, e establece a súa 
relación co seu rendemento enerxético. 

CMCCT 

B2.9.2.Valora a importancia das fermentacións en numerosos procesos 
industriais, e recoñece as súas aplicacións. 

CCEC 

CSC 

B2.10.2. Localiza a nivel subcelular onde se leva a cabo cada fase, e 
destaca os procesos que teñen lugar. 

CAA 

B2.11.1. Contrasta a importancia biolóxica da fotosíntese para o 
mantemento da vida na Terra. 

CSC 

CCEC 

B2.12.1. Valora o papel biolóxico dos organismos quimiosintéticos. CCEC 

B2.3.1. Identifica as fases do ciclo celular, e explica os principais procesos 
que acontecen en cada unha. 

CCL 

CD 

B2.4.2. Establece as analoxías e as diferenzas máis significativas entre 
mitose e meiose.  

CAA 

CSIEE 
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B2.5.1. Resume a relación da meiose coa reprodución sexual, o aumento 
da variabilidade xenética e a posibilidade de evolución das especies. 

CAA 

CCL 

CMCCT 

B3.10.1. 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. 

CAA 

CMCCT 

B3.13.1.Distingue os factores que inflúen nas frecuencias xénicas. CCEC 

CAA 

B3.2.1.Diferencia as etapas da replicación e identifica os enzimas 
implicados nela. 
. 

CAA 

CMCCT 

B3.3.1.Establece a relación do ADN co proceso da síntese de proteínas. CAA 

CMCCT 

B3.4.2. Recoñece e indica as características fundamentais do código 
xenético, e aplica ese coñecemento á resolución de problemas de 
xenética molecular. 

CAA 

CMCCT 

B3.5.1. Interpreta e explica esquemas dos procesos de replicación, 
transcrición e tradución. 

CD 

CMCCT 

B3.5.2. Resolve exercicios prácticos de replicación, transcrición e 
tradución, e de aplicación do código xenético. 

CMCCT 

B3.5.3. Identifica e distingue os enzimas principais relacionados cos 
procesos de transcrición e tradución. 

CAA 

CD 

B3.6.1. Describe o concepto de mutación e establece a súa relación cos 
fallos na transmisión da información xenética. 

CCL 

B3.6.2. Clasifica as mutacións e identifica os axentes mutaxénicos máis 
frecuentes. 

CAA 

CSC 

B3.7.1. Asocia a relación entre a mutación e o cancro, e determina os 
riscos que implican algúns axentes mutaxénicos. 

CAA 

CSC 

CCEC 

B3.8.1. Resume e realiza investigacións sobre as técnicas desenvolvidas 
nos procesos de manipulación xenética para a obtención de organismos 
transxénicos. 

CSIEE 

CSC 

CCEC 

B3.9.1. Recoñece e indica os descubrimentos máis recentes sobre o 
xenoma humano e as súas aplicacións en enxeñaría xenética, e valora as 
súas implicacións éticas e sociais. 

CSC 

CCEC 

B3.7.2. Destaca a importancia das mutacións na evolución e na aparición 
de novas especies. 

CAA 

CSC 

CCEC 
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B3.11.1. Argumenta evidencias que demostran o feito evolutivo. CSIEE 

CCL 

B3.12.1.Identifica os principios da teoría darwinista e neodarwinista, e 
compara as súas diferenzas. 

CAA 

B3.13.1.Distingue os factores que inflúen nas frecuencias xénicas. CMCCT 

B3.13.2.Comprende e aplica modelos de estudo das frecuencias xénicas 
na investigación privada e en modelos teóricos. 

CAA 

CMCCT          
CSIEE 

B3.14.1. Ilustra a relación entre mutación e recombinación, o aumento 
da diversidade e a súa influencia na evolución dos seres vivos. 

CSC 

CCEC 

B3.15.1. Distingue tipos de especiación e identifica os factores que 
posibilitan a segregación dunha especie orixinal en dúas especies 
diferentes. 

CCEC 

CAA 

B4.1.1. Clasifica os microorganismos no grupo taxonómico ao que 
pertencen. 

CSIEE 

B4.2.1. Analiza a estrutura e a composición dos microorganismos e 
relaciónaas coa súa función. 

CSIEE 

B4.3.1. Describe técnicas instrumentais que permiten o illamento, o 
cultivo e o estudo dos microorganismos para a experimentación 
biolóxica. 

CD 

CMCCT 

B4.4.1. Recoñece e explica o papel fundamental dos microorganismos 
nos ciclos xeoquímicos. 

CCL 

CMCCT 

B4.5.1. Relaciona os microorganismos patóxenos máis frecuentes coas 
doenzas que orixinan. 

CSC 

CD 

B4.6.1. Analiza a intervención dos microorganismos en numerosos 
procesos naturais e industriais, e as súas numerosas aplicacións. 

CAA                   
CCEC 

CSC                    
CMCCT 

B4.6.2. Recoñece e identifica os tipos de microorganismos implicados en 
procesos fermentativos de interese industrial. 

CCEC 

CSC 

CMCCT 

B4.6.3. Valora as aplicacións da biotecnoloxía e a enxeñaría xenética na 
obtención de produtos farmacéuticos, en medicina e en 
biorremediación, para o mantemento e a mellora do medio. 

CD 

CMCCT 

B5.1.1. Analiza os mecanismos de autodefensa dos seres vivos e 
identifica os tipos de resposta inmunitaria. 

CAA 

CSIEE 

B5.2.1. Describe as características e os métodos de acción das células 
implicadas na resposta inmune. 

CCL 
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B5.3.1. Compara as características da resposta inmune primaria e 
secundaria. 

CAA 

B5.4.1. Define os conceptos de antíxeno e de anticorpo, e recoñece a 
estrutura e a composición química dos anticorpos. 

CCL 

CAA 

B5.5.1. Clasifica os tipos de reacción antíxeno-anticorpo e resume as 
características de cada un. 

CAA 

B5.6.1. Destaca a importancia da memoria inmunolóxica no mecanismo 
de acción da resposta inmunitaria e asóciaa coa síntese de vacinas e 
soros. 

CAA 

B5.7.1. Resume as principais alteracións e disfuncións do sistema 
inmunitario, e analiza as diferenzas entre alerxias e inmunodeficiencias. 

CCL 

CSIEE 

B5.8.1. Describe o ciclo de desenvolvemento do VIH. CAA                   
CD 

CCL 

B5.9.1. Clasifica e cita exemplos das doenzas autoinmunes máis 
frecuentes, así como os seus efectos sobre a saúde. 

CSIEE                      
CSC 

CCEC 

B5.10.1. Recoñece e valora as aplicacións da inmunoloxía e da enxeñaría 
xenética para a produción de anticorpos monoclonais. 

 

 

CSC 

CCEC 

B5.10.2. Describe os problemas asociados ao transplante de órganos, e 
identifica as células que actúan. 

CAA 

CSC 

CCEC 

B5.10.3. Clasifica e entende os tipos de transplantes, e relaciona os 
avances neste ámbito co impacto futuro na doazón de órganos, medula e 
sangue. 

CSC 

CCEC 
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5.  CONTIDOS MÍNIMOS EN CADA MATERIA. 

CONTIDOS MÍNIMOS BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º DA ESO 

 Citar as diferentes capas da Terra, os seus discontinuidades e a profundidade de cada unha 
delas.  

 Comprender e explicar os conceptos de codia e litosfera. 

 Explicar a teoría de Wegener e os argumentos que a proban.  

 Explicar os fenómenos xerais que acontecen na tectónica de placas. 

 Coñecer as placas litosféricas que configuran a codia terrestre. 

 Coñecer e xustificar os procesos que acontecen nos bardes de placa construtivos.  

 Coñecer e xustificar os procesos que acontecen nos bardes de placa destrutivos.  

 Coñecer e xustificar os procesos que acontecen nos bardes de placa pasivos.  

 Relacionar a dinámica interna da Terra cos fenómenos litosféricos.  

 Explicar as modificacións que se producen na codia a través da intervención dos fenómenos 
internos.  

 Explicar como se producen os oróxenos e os seus tipos.  

 Interpretar as consecuencias da actuación das forzas internas, e os procesos de deformación 
da codia.  

 Diferenciar os diferentes tipos de cronoloxía. 

 Formular os principios nos que se fundamenta a cronoloxía.  

 Identificar as características que identifican ao Paleozoico. 

 Identificar as características que identifican ao Mesozoico. 

 Identificar as características que identifican ao Cenozoico.  

 Coñecer os principios da teoría celular.  

 Ordenar os diferentes elementos dos niveis de organización. 

 Describir os elementos constituíntes da célula. 

 Establecer as diferenzas entre célula animal e célula vexetal.  

 Describir a importancia dos cromosomas. 

 Coñecer as diferentes fases de división celular. 

 Interpretar a importancia dos diferentes tipos de división celular. 

 Describir a composición dos ácidos nucleicos.  

 Explicar diferencias entre ADN e ARN.  

 Xustificar a importancia dos ácidos nucleicos como portadores da información xenética. 

 Interpretar o proceso a través do cal se produce a expresión da información xénica. 

 Coñecer e interpretar as aplicacións da enxeñaría xenética na nosa sociedade. 

 Comprender a importancia das novos avances en biotecnoloxía.  

 Comprender e explicar a importancia dos diferentes tipos de reproducción nos seres vivos. 

 Formular con precisión e explicar as leis de Mendel. 

 Describir o proceso de herdanza no home.  

 Coñecer como se produce a herdanza xenética do sexo na especie humana.  

 Coñecer e explicar os conceptos fundamentais de lamarckismo e darwinismo. 

 Comprender e explicar as probas da evolución.  

 Explicar o neodarwinismo.  

 Describir os pasos seguidos pola evolución dos homínidos.  

 Describir os diferentes conceptos relacionados cos ecosistemas. 

 Coñecer os diferentes elementos que compoñen un ecosistema.  

 Explicar as diferentes adaptacións dos organismos ao medio en que viven.  

 Interpretar as diferentes formas de representación da organización dun ecosistema. 

 Diferenciar os diferentes tipos de pirámides tróficas. 
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 Describir os principais ecosistemas existentes en España. - Xustificar a consideración do chan 
como ecosistema. 

 Explicar como se produce o fluxo d materia e enerxía nun ecosistema. 

 Interpretar os diferentes ciclos bioxeoquímicos. 

 Xustificar os cambios nos ecosistemas e explicar as sucesións que se producen neles. 

 Coñecer e explicar os grandes cambios que se están a producir no medio. 

 Valorar a necesidade de conservar as paisaxes como Patrimonio Natural. 

 Coñecer e valorar os impactos que se producen sobre a atmosfera. 

 Examinar as consecuencias que se derivan dos impactos que se producen sobre a hidrosfera. 

 Avaliar a importancia que supón para a humanidade a perdida de biodiversidade. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS BIOLOXÍA 2º BACHARELATO 

 Describe a idea de complexidade da materia viva e os seus niveis de organización.  

 Explica os elementos químicos fundamentais que forman os seres vivos, e por qué el 
carbono es el elemento químico básico en la constitución de los seres vivos.   

 Define os conceptos de: bioelemento, bioelementos primarios e secundarios e o concepto 
de oligoelementos, utilizando algún exemplo representativo.   

 Diferencia o significado de monómeros e polímeros  que conforman os principios 
inmediatos e os diferentes grupos funcionais presentes neles, e cita as interaccións 
moleculares que manteñen as estructuras das macromoléculas.  

 Identifica  a estructura da molécula da auga e as propiedades físicas e químicas en relación 
coas súas funcións biolóxicas na célula e que explican que a vida e os procesos celulares 
ocorren nun entorno acuoso  

 Explica a importancia e o funcionamento dos sistemas tampón.  

 Explica as dúas formas nas que se presentan as sales minerais nos seres vivos e enumera 
as razóns polas que son fundamentais nos procesos celulares, como a acción osmótica e a 
importancia do equilibrio iónico, dada a acción específica dos ións.  

 Define a función biolóxica dos glícidos a súa nomenclatura e clasificación en 
monosacáridos, oligosacáridos e polisacáridos  

 Recoñece a estructura xeral e as propiedades dos monosacáridos, describindo as súas 
funcións biolóxicas.  

 Explica o concepto de C asimétrico e relacionalo coa diversidades de monosacáridos. 

 Explica o significado da nomenclatura  α/β e D/L,  relacionándoas coas  en especial, coa 
constitución dos polímeros.  

 Describe os disacáridos más importantes, en especial a sacarosa e a lactosa e as  súas 
principais funcións biolóxicas.  

 Recoñece e saber representar o enlace O-glucosídico 

 Clasifica os polisacáridos segundo a súa estrutura e as súas funcións biolóxicas.  

 Recoñece a estrutura e función dos polisacáridos de reserva (glicóxeno e amidón) e os 
estruturaís (celulosa e quitina).   

 Describe  o concepto de lípido e recoñece qué teñen en común este grupo de compostos 
tan heteroxéneo  

 Clasifica os lípidos utilizando diferentes criterios: químicos, estructurais e funcionais.  

 Recoñece a estrutura e función biolóxica dos lípidos saponificables: triacilglicéridos e 
fosfolípidos e explica o comportamento destas moléculas en medio acuoso e destacar ó 
papel dos fosfolípidos como compoñentes das membranas e ó dos triacilglicéridos como 
reserva enerxética.   

 Define o concepto dos lípidos non saponificables: esteroides y carotenoides.  
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 Describe as funcións biolóxicas do colesterol como compoñente das membranas celulares, 
como precursor de ácidos biliares e de vitaminas/hormonas e a relación entre niveis de 
colesterol e arteriosclerose.   

 Define o concepto e a función biolóxica  das proteínas.  

 Describe e representar a fórmula xeral dos aminoácidos, as súas propiedades 
fundamentais, clasificación e explica as características do enlace peptídico e formación dos 
péptidos.  

 Describe as estructuras que acadan as proteínas e as interaccións que as manteñen. 
Explica os conceptos de conformación e desnaturalización.   

 Relaciona os pregamentos estructurais da proteína e a súa estabilidade coa  súa estrutura 
primaria e argumentar por que a estrutura dunha proteína determina a súa función  

 Explica a clasificación das proteínas a partir da composición, estrutura e das funcións que 
realizan. Describe algúns exemplo cotián  como: o coláxeno, a albumina e a hemoglobina.  

 Describe a composición, estrutura e propiedades dos encimas que permiten consideralas 
como catalizadores   

 Explica  en que consiste a cinética encimática e a catálise, relacionando a especificidade 
encimática co centro activo. Describe os factores que inflúen na súa acción, o concepto de 
inhibidor  e os tipos de inhibición.  

 Describe a regulación da actividade encimática, os mecanismos de acción e de regulación 
dos encimas alostéricos e as súas características específicas. Xustifica a importancia da 
regulación encimática nos procesos metabólicos  

 Identifica o papel das vitaminas como coenzimas e o concepto de vitamina e explicar a 
función das vitaminas hidrosolubles como coencimas e describe brevemente as vitaminas 
do complexo B, citando explicitamente a función bioquímica dos seguintes coencimas: 
NAD(P)H, FADH2 e CoA.  

 Identifica a presencia das proteínas en mostras biolóxicas.  

 Define o concepto, a clasificación e a súa función biolóxica, destacando  o seu papel como 
moléculas da herdanza.  

 Describe a estrutura xeral dun nucleótido,  a súa  clasificación e a formación dos enlaces N-
glicosídico, diferenciando entre ribonucleótidos e desoxirribonucleótidos.   

 Explica como se forman os polinucleótidos e formula esquematicamente os distintos tipos 
de ácidos nucleicos (ADN e ARN), sinalando que teñen en común e cales son as súas 
diferencias. 

 Enumera os datos experimentais que levaron a proposición do modelo de Watson e Crick. 
Describe o modelo e explicar como contribuíu a reforzar a hipótese sobre a súa función e 
resaltar a importancia biolóxica da estrutura primaria. Define a desnaturalización e 
renaturalización.  

 Describe e explica a estrutura xeral do ARN e define os distintos tipos de ARN, e as súas 
funcións. Menciona os principais nucleótidos libres (no nucleicos) e as súas funcións.  

 Describe como se pode identificar a presencia de ADN  en mostras biolóxicas.  

 Explica  o significado da teoría celular e valorar  a súa importancia como teoría básica da 
Bioloxía. A importancia dos métodos de estudio, como os descubrimentos en microscopía 
e as aportacións de Ramón e Cajal na xeneralización da teoría celular.  

 Interpreta os modelos de organización celular: a célula procariota e a célula eucariota 
como a división fundamental entre os seres vivos (tanto co microscopio óptico como 
electrónico), sinalando similitudes e diferencias. Xustifica a súa relación evolutiva  
resinando a orixe común das células e as liñas básicas da evolución celular.  

 Enumera e interpreta as semellanzas e diferencias entre as células animais e as vexetais. 
Describe e analiza as diferencias e similitudes dos modelos de membrana plasmática 
propostos por Danielli & Davson e Singer & Nicholson, indicando as súas moléculas 
constitutivas e a disposición que estas adoitan, e explicar a composición química e a 
función do glicocálix.  
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 Xustifica a necesidade do transporte a través da membrana, e describe cada un dos tipos 
de transporte transmembrana e os distintos modelos de transporte por desprazamento da 
membrana celular.  

 Sinala a forma e características dos distintos tipos de unións intercelulares.  Detalla a 
estrutura e a composición química da parede celular das plantas, dos fungos e das 
bacterias.  

 Define as características e funcións do hialoplasma, citando os elementos compoñentes do 
citoesqueleto.  

 Describe a estructura e a función dos microfilamentos e microtúbulos, os centriolos éo 
centrosoma, cilios e flaxelos.  

 Describe a composición, estrutura e función dos ribosomas, o concepto de polisoma e 
poliribosoma.   

 Identifica a orixe, morfoloxía e as funcións do retículo endoplasmático e do aparello de 
Golgi. Así como, a morfoloxía e a función dos lisosomas, os peroxisomas e as vacuolas.  

 Explica a orixe, morfoloxía, composición química e actividade metabólica do núcleo. 

 Describe a ultraestrutura e a función da cuberta nuclear e as características de 
permeabilidade desta envoltura.  

 Interpreta  as características do núcleo interfásico e do núcleo en división detallando a 
natureza dos cromosomas, a súa estructura e clasificación.  

 Describe a estrutura e funcións xerais de cloroplastos e mitocondrias, facendo referencia 
na súa orixe a teoría da endosimbiose.  

 Explica o concepto de ciclo celular, describindo as características xerais da interfase e o 
que ocorre dentro de cada unha das súas fases. Coñecer como se realiza o control do ciclo 
celular e as consecuencias da alteración do mesmo.  

 Describe e identifica as fases da mitose en esquemas, preparacións, fotografías e explica o 
proceso da citocinese detallando as diferencias que existen entre a citocinese das células 
animais e das plantas. Xustifica a importancia biolóxica da mitose.  

 Explica o concepto da meiose e indicar en que células se produce. Describe os procesos 
que teñen lugar en cada fase, relacionando conceptos como quiasma, recombinación, 
sobrecruzamento, variabilidade xenética e formación dos gametos. Xustificar a 
importancia biolóxica da meiose.  

 Cita as diferencias e similitudes entre o proceso mitótico e o meiótico e compara os 
mecanismos da reprodución sexual e asexual, explicando as vantaxes da reprodución 
sexual como fonte de variabilidade para que funcione a selección natural.  

 Diferenza os tipos de células e  os orgánulos implicados nos procesos anabólicos e 
catabólicos en función das necesidades de intercambio de materia e enerxía co medio. 
Integrar nun esquema o ciclo enerxético da célula.   

 Xustifica a función do ATP como intermediario universal da enerxía libre, a do NAD e da 
CoA  e expoñer a necesidade da regulación metabólica para o mantemento da célula.   

 Xustifica o concepto de catabolismo como mecanismo xeral de obtención de enerxía (ATP, 
respiración, fermentación) e explica de forma xeral o catabolismo (glícidos, lípidos e 
aminoácidos) e o concepto de fermentacións e putrefaccións.   

 Xustifica o significado biolóxico da respiración celular indicando as diferencias entre as vía 
aerobia e a anaerobia respecto a rendibilidade enerxética, os produtos finais orixinados e 
o interese industrial destes últimos.   

 Describe a Glicólise, Ciclo de Krebs, β-oxidación, a cadea respiratoria e a fosforilación 
oxidativa,  identificando en cada unha delas: con que composto empezan e con cal 
rematan, onde teñen lugar, que se xera  e para que serven.  

 Relaciona e explica o papel do ciclo de Krebs tanto no catabolismo como no anabolismo.   

 Xustifica a universalidade e a importancia destes procesos metabólicos, utilizando 
exemplos cotiáns como o efecto de determinados velenos ou que pasa no noso organismo 
cando inxerimos azucre de mesa.  
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 Xustifica o concepto de  anabolismo como procesos que consumen enerxía  

 Explica onde empezan e rematan, onde teñen lugar e qué se consume nas principais rutas 
anabólicas: gliconeoxénese e lipoxénese, utilizando exemplos cotiáns.  

 Define o proceso da fotosíntese, indicando qué organismos a realizan, os orgánulos 
implicados e xustificar a súa importancia como proceso de biosíntese,  individual para os 
organismo que a realizan e xeral para o mantemento da vida no planeta.   

 Describe a ecuación xeral da fotosíntese e explica a orixe e o destino dos elementos que 
interveñen nela. Xustificar a necesidade das fases en que se realiza este proceso.  

 Describe a fase luminosa e  explicar o esquema en Z e a súa función. Coñece e interpreta o 
balance global e como se produce a fotofosforilación no fluxo cíclico e no cíclico.  

 Describe a fase escura, co proceso de fixación del CO2 a través dunha breve descrición do 
ciclo de Calvin e interpretar o balance global deste ciclo.  

 Define os factores que afectan a intensidade fotosintética e resume o fenómeno da 
fotorrespiración, as súas causas e consecuencias.  

 Define a quimiosíntese e indica as características dos organismos que a realizan e o seu 
papel na biosfera.  

 Explica as diferencias entre xenética e herdanza, e define os termos relacionados con estes 
conceptos.  

 Describe sinteticamente os experimentos de Mendel e explica a terminoloxía que permite 
traballar a xenética mendeliana.  

 Formula as Leis de Mendel e interpreta os resultados á luz dos coñecementos actuais 
sobre a natureza dos xenes e o comportamento dos cromosomas na meiose.   

 Enumera os principios básicos da teoría cromosómica da herdanza.   

 Xustifica a herdanza dos grupos sanguíneos e da herdanza ligada ó sexo, mediante a 
resolución de problemas relacionados con exemplos cotiáns ( Grupos ABO, Rh, hemofilia, 
daltonismo).  

 Define o concepto de xene, cales son as súas funcións e como flúe a información xenética 
no seno da célula.  

 Analiza as hipóteses que se propuxeron sobre a replicación do ADN e explica de forma moi 
simplificada o mecanismo xeral da replicación,  mencionando os encimas implicados. 
Coñecer o significado dos fragmentos de Okazaki e da técnica da PCR.   

 Explica e analiza as hipóteses que levaron ao coñecemento molecular do xene e o papel  
dos ácidos nucleicos como portadores da información xenética.   

 Define o concepto de xenoma como o material xenético dun organismo e define o 
concepto de xene desde un punto de vista mendeliano, describindo a súa estrutura desde 
o punto de vista molecular.  

 Explica o concepto de transcripción, as moléculas que interveñen no proceso e as fases nas 
que se divide, diferenciando a transcripción nos organismos procariontes e eucariontes.  

 Define o concepto de código xenético, e describe as súas características e interpreta 
mediante o uso dunha táboa, a relación entre bases e aminoácidos. Analiza a existencia 
dalgunhas excepcións ó código xenético e as aportacións de Severo Ochoa.  

 Explica cada unha das fases nas que se divide a biosíntese de proteínas, e os elementos 
que interveñen, enumerando as diferencias que presenta en procariontes  e eucariontes.  

 Describe a importancia da regulación da expresión xénica, a relación entre o control da 
expresión xénica e a diferenciación celular e o papel  das hormonas no control de dita 
expresión.   

 Define os conceptos de mutación, recombinación e transposición,  e describe como se 
producen os errores da replicación e as lesiones no ADN e e analiza as súas causas.   

 Diferencia os tipos de mutacións, utilizando exemplos de mutacións frecuentes e describe 
a súa importancia como fonte de variabilidade necesaria para que funcione a “selección 
natural” proposta por Darwin.   
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 Explica algúns procedementos utilizados en enxeñaría xenética, xustificando o avance que 
supuxo o seu desenvolvemento (clonación, PCR, produción de hormonas, vacinas, etc..). 

 Xustifica e argumenta que factores favorecen ou dificultan a biodiversidade e a súa 
influencia coa especiación.  

 Xustifica as repercusións económicas, sociais e éticas que plantexa á nosa sociedade a 
manipulación xenética.  

 Explica de forma razoada as características estruturais e funcionais dos principais grupos 
de microorganismos: 1) Procarióticos: Bacterias; 2) Eucarióticos: Fungos, Algas unicelulares 
e Protozoos; 3) Virus.  

 Describe a metodoloxía necesaria para realizar cultivos en microbioloxía e observacións 
microscópicas con microorganismos  

 Analiza o papel fundamental que desempeñan os microorganismos no recambio da 
materia e da enerxía na natureza.  

 Explica o concepto de patoxenidade, tipos de toxinas microbianas, modo de actuación das 
bacterias e da transmisión dos patóxenos.  

 Define o concepto de antibiótico e modo de acción e interpreta a resistencia ós 
antibióticos e dos problemas que plántea.   

 Xustifica o papel relevante que o coñecemento dos microorganismos ten para a 
biotecnoloxía na mellora do medio natural (loita contra pragas de insectos, contra as 
mareas negras, depuración de augas residuais, ...), industria alimentaria (produción de 
viño, cervexa, pan, iogur e queixo) e na industria farmacéutica.  

 Xustifica as repercusións económicas, sociais e éticas que plántea na nosa sociedade o uso 
da biotecnoloxía.  

 Define o concepto de defensa orgánica e dos mecanismos de defensa tanto externos como 
internos, describindo as células do sistema inmunitario e as relacións existentes entre elas 
e a súa participación na resposta inmunitaria.  

 Describe como funcionan os mecanismos de defensa inespecíficos: a reacción inflamatoria, 
o funcionamento do sistema de complemento e o interferón.  

 Describe como funcionan os mecanismos de defensa específica  que conducen a resposta 
inmunitaria celular e a humoral e coñecer os órganos e tecidos linfoides e o orixe das 
células implicadas.  

 Explica os conceptos de antíxeno e anticorpo describindo as súas características, modos de 
actuación e os tipos de reaccións antíxeno-anticorpo.  

 Describe como colaboran os linfocitos T e B nos tipos de resposta inmunolóxica e as 
características da resposta inmune primaria e secundaria.  

 Define o concepto de inmunidade e os seus tipos, así como a importancia das vacinas, as 
súas características, orixe e tipos e as diferencias entre elas e os soros. Xustifica a 
importancia da biotecnoloxía na actualidade.  

 Enumera as causas e os síntomas dalgunhas enfermidades autoinmunes e o  seu 
tratamento.  

 Analiza as causas das inmunodeficiencias e indica cales son as células diana do VIH, os 
síntomas que presentan as persoas que se ven afectadas polo SIDA e o seu ciclo vital e o 
seu control.  

 Describe as fases dunha reacción alérxica e sinalar os principais tipos de alérxenos. Explica 
como actúa o sistema inmunolóxico no transplante de órganos, e indica que hai que ter 
presente para que una transfusión sexa compatible.  

 Explica o papel que desempeña o sistema inmunitario na loita contra o cancro.  
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6. METODOLOXÍA DIDÁCTICA E ADAPTACIÓNS DERIVADAS DA 

ACTUAL SITUACIÓN SANITARIA 

6.1. METODOLOXÍA XERAL: 

6.1.1.         Aspectos xerais: 

  - Partir da competencia inicial do alumnado 

  - Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 

  - Potenciar as metodoloxías activas 

                * Combinar traballo individual e cooperativo 

                * Aprendizaxe por proxectos 

  - Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 

  - Uso habitual das TIC 

  - Papel facilitador da profesora 

  -  Conectar a realidade educativa ca propia experiencia do alumnado e así 

conseguir unha maior motivación; polo tanto procuraremos facer en cada tema referencia ó que 

lles é cercano e coñecido. 

6.1.2. Estratexias metodolóxicas: 

  - Memorización comprensiva  

  - Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa,… 

  - Elaboración de sínteses 

  - Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos 

  - Comentarios de textos, gráficos, mapas 

  - Confección de liñas do tempo, gráficos, mapas 

  - Resolución de problemas 

  - Prácticas de laboratorio 

6.1.3. Secuencia habitual de traballo na aula  

-Motivación:   *  Presentación actividade con mapas, gráficos, textos, fotos, etc. Introdución e 

sondaxe de coñecementos previos (avaliación inicial da unidade): o primeiro será coñecer o 

punto de partida (cunha choiva de ideas, unha charla, unha serie de preguntas directas, noticias 

relacionadas). Cada alumno/a aportará ideas sobre a temática que se vai traballar. Isto serve 

para presentar a unidade. 
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 - Información do profesor/a: 

     * Información básica para todo o alumnado. Tratamento a fondo do tema: en 

cada sesión formularanse actividades diversas para que os alumnos exploren , busquen 

información e saquen conclusións. Entre outras actividades realizaranse: experiencias na aula e 

no laboratorio escolar, visualización de fotografías, realización e interpretación de gráficos, 

realización de esquemas (arbóreos, mapas conceptuais, etc) e resumos, procura de información 

(internet, biblioteca de aula e do centro, utilización de diferentes programas informáticos, 

exploración do contorno próximo, visitas a museos , exposicións.... 

     * Información complementaria para reforzo e apoio 

     * Información complementaria para afondamento e ampliación 

 - Traballo individual e cooperativo a través de tarefas variadas: 

     * Lectura e comprensión de textos 

* Caderno de traballo: tódalas actividades deberanse recoller nun caderno de  

clase. 

     * Análise de documentos, pequenas investigación, etc. 

     * Resposta a preguntas 

     * Resolución de problemas 

     * Comentario de documentos, mapas, imaxes, mostras, etc. 

     * Elaboración de mapas, gráficas, sínteses, mapas conceptuais 

     * Memorización comprensiva 

   * Uso das TIC e da aula virtual 

* Actividades que favorezcan a auto-aprendizaxe e o pensamento crítico e 

creativo. 

 - Avaliación: 

* Análise de producións: aula virtual, caderno, mapas, prácticas de laboratorio, 

comentarios, etc. 

     * Exposicións orais 

     * Probas escritas 

     * Traballos individuais ou en grupo 

     * Observación do traballo na aula 
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6.2. METODOLOXÍA ADAPTADA Á SITUACIÓN SANITARIA EN CADA MOMENTO: 

 

No caso de que a situación sanitaria imposibilitase a impartición dunha materia con 

normalidade mediante clases presenciais, seguiriamos traballando os mesmos bloques coa 

mesma secuenciación  e temporalización, pero dende unha perspectiva metodolóxica axeitada 

para dita situación: 

  

6.2.1. Metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de ensino a distancia: 

Clases semipresenciais: Todos os recursos didácticos, estarán a disposición do alumnado a 

través  da aula virtual. Neste suposto aproveitaríanse as clases de asistencia presencial para 

explicar os aspectos teóricos básicos, así como para a resolución de dúbidas que puideran xurdir 

tanto nas cuestións teóricas como nas cuestións prácticas que se foron realizando ao longo da(s) 

semana(s). 

Clases telemáticas: No suposto de que as clases presenciais tivesen que suspenderse nalgún 

período, realizaríase o traballo a través dos medios telemáticos postos á nosa disposición pola 

Consellería: a aula virtual, xunto co entorno Webex no caso de realizar  videoconferencias. A 

sistemática sería: 

Para o desenvolvemento das clases telemáticas iríanse propoñendo semanalmente actividades 

variadas (exercicios, tarefas), apoiadas por recursos educativos en forma de vídeos, 

presentacións power-point, animacións, apuntamentos sobre determinados aspectos da materia, 

etc. dispoñibles na aula virtual, que xunto co libro de texto permitan seguir avanzando na materia. 

Cada unha das  tarefas propostas terá  as indicacións precisas para o seu desenvolvemento así 

como especificacións dos prazos de entrega, formatos de presentación e calquer outro aspecto 

relevante para a súa realización. Unha vez entregadas as tarefas correxiranse e valoraranse para 

fomentar unha retroalimentación que nos permita  adaptarnos, en cada momento, de forma 

individualizada, ás necesidades de   cada alumno/a. Tamén se farán test de autoavaliación que 

lles permitan coñecer o grado de adquisición das aprendizaxes traballadas en cada unidade 

didáctica. 

Neste escenario reduciránse os contidos teóricos ás aprendizaxes imprescindibles de cada 

materia,  dependendo do que se prolongase esta situación, reforzando a teoría que se traballou 

durante o tempo que houbo clases presenciais. Por último, no caso de que algún/ha alumno/a 

tivese que gardar corentena, actuaríase con el/ela do xeito explicado neste apartado durante o 

período no que non puidese asistir ás clases. 

O alumnado sempre estará informado do seguimento do curso a través do foro de novas da aula 

virtual e ademais recibirá comunicacións por medio da plataforma Abalar, de modo que as 

familias tamén sexan coñecedoras dos deberes do alumnado e a marcha do curso. 
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6.2.2.  Mecanismos para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado: 

Temos en conta as seguintes posibilidades:  

- Clase completa confinada: Neste caso procederase según o establecido no apartado 

anterior. 

 

- Ausencia de un ou varios alumnos/as de maneira puntual: Neste caso 

proporcinaránselles, semanalmente, as tarefas e indicacións necesarias para seguir o 

desenvolvemento da materia e farase un seguimento individual na aula virtual. Se a 

situación da aula presencial e os medios técnicos  o permiten, o alumno/a ou alumnos/as 

en corentena poderán seguir as clases mediante videoconferencia realizada durante os 

periodos lectivos de cada materia. Desta forma, calquera alumno/a, poderá seguir o ritmo 

da clase.  

 

6.2.3. Materiais e recursos didácticos específicos para o ensino telemático: 

 

- Aula virtual do centro: creouse un curso para cada materia do departamento, nestes 

cursos iremos colgando materiais e recursos elaborados polo departamento para cada 

unidade didáctica, de maneira xeral, e en caso de ensinanza a distancia potenciarase 

máis este medio. 

- Recursos TICS  variados.  

- Páxina web do centro e espazo Abalar para  a comunicación coas familias. 

- Aplicación Cisco Webex para realizar videoconferencias. 

- Correo electrónico corporativo e  Google Drive para compartir arquivos. 

 

6. 3. OUTRAS DECISIÓNS METODOLÓXICAS  

 

 - Tempos  

  O profesor/a tentará adaptarse ao ritmo dos alumnos/as e valorará o modo e a 

velocidade de aprendizaxe de cada un deles, procedendo a realizar tarefas de reforzo ou 

potenciación segundo o caso. No método escollido aparecen diferentes tipos de exercicios para 

estas dúas velocidades. 

 - Espazos  

  Laboratorio de Ciencias con material para realizar as distintas prácticas de 

laboratorio, material de campo, material biolóxico (fresco e conservado), coleccións de minerais, 

rochas e fósiles, mapas topográficos e xeolóxicos, láminas e modelos anatómicos, claves de 

identificación, etc. 

Ordenador para o profesor/a en cada aula, canón e pizarra dixital. 

Biblioteca do Centro para a busca de información e realización de traballos. 

Aula de informática e aula de audiovisuais con ordenadores e canón e pizarra dixital. 
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 - Materiais e Recursos didácticos xerais 

- Libros de texto de cada unha das materias: 

* “Bioloxía e Xeoloxía“ 4º ESO. Ed. Santillana 

 * “Bioloxía “ 2º BAC. Ed. Santillana 

 

- Enciclopedias e libros de consulta existentes no departamento e na biblioteca do Centro. 

- Medios e material audiovisual dispoñible no Centro. 

- Medios informáticos: ordenadores, canón proxector programas.... 

- Medios de comunicación escrita: periódicos, revistas de divulgación científica, libros de 

ciencia... 

 

 

7. AVALIACIÓN (INICIAL, CONTINUA, FINAL, EXTRAORDINARIA, 

PENDENTES). 

 

7.1 PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN INICIAL   

 

Na primeira semana do curso levarase a cabo unha sondaxe en cada unha das materias 

do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía. 

Esta sondaxe farase empregando os seguintes instrumentos: 

- Observación directa do alumnado. 

- Revisión dos informes individualizados no caso do alumnado da ESO. 

- Realización dun cuestionario tipo test, a través da aula virtual, en cada un dos 

cursos da ESO, con preguntas xerais sobre as aprendizaxes imprescindibles do 

curso anterior. Este cuestionario ten só valor informativo. 

Os datos obtidos, intégranse no conxunto da avaliación inicial de cada curso, para obter 

unha visión global das necesidades de cada un dos alumnos/as e, desta maneira, serven de 

punto de partida para o inicio do curso.  

  Como consecuencia dos resultados tratarase de adecuar as ensinanzas de cada 

materia ao alumnado e así facilitar a progresión satisfactoria do seu proceso de aprendizaxe. 

Servirá para obter información sobre os coñecementos previos  de cada alumno e alumna, e para 

detectar a presenza de erros conceptuais que actúen como obstáculos para a aprendizaxe 

posterior.  
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7.2.  ANÁLISE DA SIUACIÓN DE PARTIDA PARA CADA MATERIA:  

 

- Bioloxía e Xeoloxía 4º da ESO: dada a distribución das unidades didácticas proposta para o 4º 

curso da ESO resulta axeitado empezar coas unidades didácticas correspondentes á Xeoloxía, 

xa que estas foron as que non se viron no curso de 3º da ESO. 

-  Bioloxía de 2º de Bacharelato: Tendo en conta que o curso de 2º de bacharelato ten ademais 

un caracter preparatorio de cara ás ABAU, neste curso, centrarémonos no  avance da materia tal 

como está plantexado habitualmente para poder abarcar todos os contidos e aprendizaxes 

propios  da Bioloxía de 2º de bacharelato. 

 

 

 

7.3 ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS (2º BACH)   

   

No caso de ser necesario, realizarase mediante unha proba escrita sobre os contidos 

mínimos esixibles do curso de 1º de BAC. A proba puntuarase do 0 ó 10, e será necesario 

acadar un 5 como mínimo. 

 

 

7.4.   PROCEDEMENTO  E INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN CONTINUA   

A avaliación continua levarase a cabo atendendo ós seguintes aspectos: 

 Probas escritas : Faránse 2 probas escritas por trimestre, como mínimo. No caso de ser 

necesario poderase valorar a ortografía e a presentación, especialmente no Bacharelato. Cada 

falta poderá restar 0,1 ata un máximo de 1 punto. Este punto restarase sobre a nota do exame, 

non sobre a nota total da avaliación. 

- Cada proba escrita realizada estará superada cando se obteña unha nota igual ou 

superior a 5 (nunha escala de 0 a 10). 

- Cando a nota dunha proba escrita suspensa teña un valor entre 3 e 5, poderá ser 

compensada coa nota das outras probas escritas dentro da mesma avaliación, se con isto acada 

a media de 5 ou mais.  

- A nota final das probas escritas en cada trimestre será a media aritmética das 

cualificacións parciais obtidas en cada proba e deberá ser igual ou maior de 5, 

independentemente da porcentaxe acadada en actitude e traballo. 

- A incomparecencia inxustificada a unha proba escrita implicará un suspenso na 

avaliación correspondente. Os alumnos ausentes deben xustificar documentalmente no prazo 

e condicións indicados a ausencia para poder realizalo noutra data. Nese caso  o profesor/a 
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poderá establecer outra data para facer a proba ou, se non fose posible establecela antes da 

reunión da avaliación, obter a súa cualificación cos datos que teña do alumno/a ata ese intre 

(neste último caso informará ao profesor/a titor/a para que reflicta esta circunstancia nas 

observacións do boletín de notas) 

- Se o profesor/a ten a sospeita ou observa que un alumno/a realiza durante un exame ou 

proba calquera acto  que perturbe o normal desenvolvemento da mesma (copiar ou intento de 

copiar, uso ou intento de uso de dispositivos prohibidos no NOFC….) o alumno/a perde o 

dereito a continuar facendo a proba quedando esta suspensa inmediatamente con un cero, o que 

implicará un suspenso na avaliación correspondente ao non estar superados os mínimos 

avaliados nesa proba. O alumno/a terá dereito a unha recuperación da avaliación 

correspondente. 

 Traballo diario: 

 

-Caderno de clase: nel terán que rexistrarse todas as actividades e exercicios realizados na aula 

ou na casa. Para a puntuación valorarase que estean todas as actividades realizadas. En caso 

de faltas de asistencia, o alumno/a terá que completar o que se realizou nese día. Tamén se 

valora a presentación, orde, limpeza e ortografía. 

- Traballo na aula virtual: valórase  a realización de todas as tarefas propostas e o seguimento 

dos contidos e recursos traballados por esta vía. Tamén se valorará o cumprimento dos prazos 

de entrega e o uso dos formatos propostos para ditas entregas. 

- Valorarase negativamente a presentación de actividades e exercicios sen corrixir. 

- Tarefas de clase e informes de prácticas. Valorarase presentación, orde, limpeza, ortografía. 

⃰⃰ A non realización das tarefas propostas supón unha nota negativa que descontará 0,25 

puntos do total deste apartado 

 

 Actitudes : 

 

- Interese polas cuestións académicas 

- Respeto hacia os demáis 

- Asistencia e puntualidade 

- Comportamento 

- Participación  

 

Valoraranse positivamente as participacións voluntarias na aula, e negativamente as 

actitudes que impidan ó resto dos compañeiros unha aprendizaxe axeitada, así como a falta de 

puntualidade, a actitude pasiva, a non realización de tarefas e calquera comportamento 

inadecuado na aula, no laboratorio ou nas actividades complementarias e extraescolares 

relacionadas coa área. Cada negativo neste apartado descontará 0,25 puntos do total 

asignado a dito apartado. 

Toda esta información obtida mediante a observación directa nos distintos espazos onde 

se desenvolve a materia e a análise das diferentes producións realizadas polos alumnos será 

recollida nas fichas individualizadas do alumno/a no caderno de profesor/a. 
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Valoración de cada apartado (% e puntuación sobre o total) 

 

Materia/curso % Probas escritas % Traballo % Actitudes 

 

Bioloxía e xeoloxía 4º 
ESO 

85% (8,5 puntos) 10% (1 punto) 5% (0,5 puntos) 

Bioloxía 2º Bac 90% (9 puntos) 5% (0,5 puntos) 5% (0,5 puntos) 

 

 

 

CUALIFICACIÓNS:  

 

Cualificacións  das avaliacións: 

A cualificación de cada avaliación será a suma das puntuacións obtidas en cada 

apartado indicado anteriormente. En relación á nota que se introduce no programa XADE, que 

será a que o alumnado leve no seu boletín de cualificacións, aproximarase a valores enteiros 

mediante o truncamento decimal en todas  as materias do departamento, pero en todo caso, será 

a profesora  que decida o truncamento decimal ou redondeo final segundo a evolución do 

alumno/a 

Para superar con éxito a avaliación é necesario conseguir unha nota numérica igual ou 

superior a 5 puntos 

 

Recuperacións das avaliacións: 

 Poderá haber, se así o considera a profesora, recuperación por temas antes da 

avaliación, pero eso será función das circunstancias de cada caso, sempre tendo en conta  que o 

alumno/a está en disposición de superar a proba, no cal interveñen factores de tempo, atender a 

outras materias, actitude, traballo.....  

Para aqueles alumnos/as que non superen a avaliación haberá unha proba escrita de 

recuperación cos mesmos criterios cás probas escritas de avaliación e cos contidos da mesma. 

Dita proba realizarase despois  de cada avaliación ou ben en xuño, según as necesidades do 

grupo. Tamén poderán concorrer  aqueles alumnos/as que desexen subir a nota que acadaron, 

pero tendo en conta que a nota final será a da recuperación.  

Cualificación final (Xuño): 

No período abranguido entre a terceira avaliación e a avaliación final realizaranse actividades da 
tipoloxía fixada no artigo 7.8 da Orde (reforzo, ampliación...). Logo de realizada a terceira 
avaliación, a equipa docente realizará un breve informe para o alumnado con algunha avaliación 
sen superar que valerá como base para o deseño das correspondentes actividades de 
avaliación. 
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A cualificación da avaliación final realizarase do seguinte xeito: 

 

1.- Alumnado coas tres avaliacións parciais aprobadas. 

A cualificación da avaliación final será o resultado da media das tres avaliacións parciais, ao que 
se lle sumará, de ser o caso, a puntuación derivada dunha proba escrita final (preferentemente 
realizada a través dun cuestionario na aula virtual, ainda que será a profesora da materia a que 
decida  o formato final desta proba, en función das necesidades e características do grupo.) 

Nesta proba aplicarase o seguinte baremo: 

 

- O alumnado que  obteña un resultado inferior a 6, mantén como nota da avaliación final o 
resultado da media dos tres trimestres superados. 

- O alumnado que obteña un resultado entre 6 e 7, sumará un 0,25 á súa nota. 

- O alumnado que obteña un resultado entre 7 e 8, sumará un 0,5 á súa nota. 

- O alumnado que obteña un resultado entre 8 e 9, sumará un 0,75 á súa nota. 

- O alumnado que obteña un resultado superior a 9, sumará 1 punto á súa nota. 

 

 

A nota final obterase como a media aritmética das notas das tres avaliacións (tendo en conta os 
decimais) e sumando a puntuación correspondente por cada suposto do baremo.  Para obter  a 
nota final do curso,  de maneira xeral, aproximarase ao enteiro inferior para os decimais 1 a 5, e 
ao enteiro superior para os decimais de 6 a 9. (Excepto para o aprobado, xa que seguirá sendo 
necesario acadar unha nota numérica de 5 puntos) 

 

2.- Alumnado con dúas ou tres avaliacións parciais suspensas  

A cualificación da avaliación final será o resultado dunha proba escrita final de todos os contidos 
estudados durante o curso e que poderá coincidir ou  non, coa proba escrita final realizada ao 
alumnado coas tres avaliacións parciais aprobadas.  

No referente ao redondeo da cualificación da avaliación final, a partir de 5 puntos,  de maneira 
xeral, aproximarase ao enteiro inferior para os decimais 1 a 5, e ao enteiro superior para os 
decimais de 6 a 9. 

 

3.- Alumnado con unha avaliación parcial suspensa 

A cualificación da avaliación final será o resultado da media das dúas avaliacións parciais 
aprobadas (ponderado como dous terzos da cualificación final) co resultado dunha proba escrita 
final relativa unicamente aos contidos estudados nesa avaliación parcial (ponderado como un 
terzo da cualificación final). 

No referente ao redondeo da cualificación da avaliación final, a partir de 5 puntos,  de maneira 
xeral, aproximarase ao enteiro inferior para os decimais 1 a 5, e ao enteiro superior para os 
decimais de 6 a 9. 

 

 

O alumno/a debe ter una nota igual ou superior a 5 en cada unha das tres avaliacións.  Esta 

restrición na cualificación engádese porque as materias do departamento teñen bloques 

totalmente diferenciados á hora de avaliar (non é una materia de contidos progresivos), e un 

alumno/a con menos de 5 non se considera que acade os obxectivos, supere os estándares 

mínimos avaliables e competencias dese bloque. De todos xeitos, o profesor/a da materia, 

seguindo a evolución do alumnado terá ou non en conta esta restricción. Considerarase 

superada a materia na avaliación final se a nota final, unha vez solventada a restrición, é igual 

ou superior a 5.  
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7.5. ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN Á SUSPENSIÓN DAS CLASES PRESENCIAIS:  

 

No caso de que se decretase a suspensión das clases presenciais durante un período o 

suficientemente longo que impedise levar a cabo os procedementos de avaliación indicados, 

valoraríase o traballo realizado a través da aula virtual, así como o seguimento e aproveitamento 

das clases impartidas mediante videoconferencias. 

Sempre que sexa posible, os exames serán presenciais, podendo modificar as datas 

previstas en caso dunha suspensión das clases puntual, ou en caso de corentenas para un 

determinado curso ou grupo de alumnos. Os exames só serán telemáticos cando non haxa 

ningunha opción de realizalos presencialmente. 

Como dependemos de diversas variables, isto é, a duración e o momento no que se 

producise tal situación, posiblemente habería que publicar unha adaptación da programación, 

priorizando as notas obtidas durante o ensino presencial. O peso e o modo en que incidirían as 

notas obtidas de forma non presencial dependería de canto se prolongase a non asistencia ás 

clases. 

 

 

7.6. AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 2º BAC 

 

 • Os alumnos ou alumnas que obteñan unha nota inferior a 5 na avaliación final 

ordinaria deberán facer unha proba escrita, oficial e extraordinaria, que comprenderá todos os 

contidos impartidos no mesmo curso académico. 

• A elección dos exercicios que se incluirán na proba escrita anterior de cada materia será 

feita pola profesor/a que imparte docencia desta materia e tendo en conta os estándares de 

aprendizaxe avaliables para o alumnado. 

• A puntuación máxima desta proba será de 10 puntos, e considerarase aprobado se a 

nota da proba realizada é maior ou igual que 5, tendo en conta os criterios que se aplican no 

redondeo. 

• No caso de non presentarse a esta proba na acta de avaliación consignarase un “non 

presentado”. 

 

 7.7. AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES  

 

No presente curso académico, non hai alumnos/as con materias pendentes nos cursos 

programados neste documento. 
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8. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA 

DOCENTE DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

 

     

1.- Avaliación do proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?         

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con 
NEAE? 

        

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con 
NEAE? 

        

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?         

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro 
do grupo? 

        

     

     

     

     
Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado         

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?         

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade          

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos 
con NEAE? 

        

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a 
tratar? 

        

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         

7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e 
expresión oral? 

        

8.- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         

9.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?         

10.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das 
probas/exames,etc? 

        

11.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas 
/exames, etc? 

        

12.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus 
fallos? 
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13.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do 
profesorado? 

        

14.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

15.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos 
estándares 

        

16.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación,..  ? 

        

     
 

2.- Avaliación da programación didáctica 
    

     
1.- Mecanismo revisión         

 Con que periodicidade se revisará?         

 ·Avaliación inicial: ao comezar cada curso farase unha revisión dos distintos apartados 
establecidos na programación para axustar ou modificar aqueles elementos que se 
estimen convenientes. 

        

Avaliación continua e formativa:         

·         Ao final de cada trimestre, realizarase unha análise dos resultados académicos do 
alumnado nas distintas materias.  

        

·         En cada trimestre en cada unha das materias  analizarase cos diferentes grupos de 
alumnos/as os resultados acadados, as posibles causas deses resultados e as medidas a 
tomar para melloralos se así fose necesario.  

        

Avaliación final: ao final de curso elaborarase unha memoria que incluirá:         

·         Grao de cumprimento da programación. A través dos indicadores de logro         

·         Valoración da programación, e no seu caso propostas para a súa modificación.          

·         Resultados obtidos polos/as alumnos/as nas diferentes materias.         

Que medidas se adoptarán en caso de desfase?         

Analizaremos especialmente se os obxectivos e contidos se corresponden coas 
necesidades reais do alumnado e se os medios e metodoloxía empregados son os máis 
axeitados para o correcto funcionamento na aula. Todas as propostas de mellora serán 
recollidas na memoria final de curso para poderen ser incluídas na programación 
didáctica do curso seguinte, como adoitamos facer todos os anos. 

        

          

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica   Escala   

                                              (Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?         

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?         

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e temporalización?         

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?         

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?         

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas         

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?         
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8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?         

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?         

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?         

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?         

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?         

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?         

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?         

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?         

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?         

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos 
previos? 

        

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.         

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación         

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?         

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?         

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?         

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?         

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?         

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?         

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?         

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?         

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e  instrumentos?         

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)         

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso         

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?         

32.-  Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?         

          

Observacións:         
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9. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

A nosa intervención educativa cos alumnos asume como un dos seus principios básicos 

ter en conta os seus diferentes ritmos de aprendizaxe, así coma os seus distintos intereses e 

motivacións. Por eso compre prestar atención a aqueles alumnos/as que amosen dificultades 

para adquirir os coñecementos mínimos. Pero ademáis teremos en conta que calquera grupo de 

alumnos presenta unha diversidade propia, que ven dada polas diferencias individuais de cada 

un deles  o que nos sitúa na nedesidade de ATENDER Á DIVERSIDADE, en canto a 

capacidades, intereses, motivación, ritmo de traballo, experiencias..., así como aqueles 

alumnos/as que poidan ter outro tipo de necesidades coma: 

 

- Problemas socio-económicos.                               - Repetidores (actividades compensadoras) 

- Situación familiar desfavorable.     - Problemas con drogas 

- Dificultades de Aprendizaxe.                    - Absentismo escolar 

- Desmotivación                                 (...) 

 

As medidas de atención á diversidade plantexaránse a través dos seguintes puntos 

principais: 

► Iniciar a aprendizaxe a partir dos coñecementos previos. 

► Diversificar as actividades ó longo de cada unidade. 

► Realizar traballos de modo cooperativo e individual. 

► Programar variadas actividades de reforzo e ampliación: A realización de exercicios 

e cuestións de repaso e reforzo será o camiño idóneo para facilitar a progresión dos 

alunos/as con dificultades. 

De ser necesario, elaborarase a adaptación curricular do alumnado que a precise en 

colaboración co Departamento de Orientación; o noso Departamento levará a cabo as medidas 

recollidas nesa adaptación que lle correspondan.  

Así mesmo, estableceranse as medidas oportunas para os alumnos con dificultades 

específicas de aprendizaxe por TDAH, tales como adaptación de instrumentos e, e de ser o caso, 

tempos e apoios que aseguren unha correcta avaliación deste alumnado. De igual xeito, 

buscarase a localización mais idónea na aula, de forma que estean sentados cerca da mesa do 

profesor e, na medida do posible, ao lado de compañeiros que lle sirvan de modelo de 

tranquilidade, de orde e axuda. 
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  Por outra banda, no caso de que algún alumno ou alumna presente unha 

conducta disruptiva dentro da aula, poderá ser derivado á aula de convivencia. 

 Os alumnos derivados á aula de convivencia farano sempre con tarefas propostas polo 

profesor/a da materia en cuestión. Ditas tarefas estarán relacionadas cos contidos da materia 

que se estén a traballar nese momento na aula. Con todo, se se considera oportuno, poderan 

realizar tarefas encamiñadas ó coñecemento das normas de convivencia do centro. 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADE A 
REALIZAR 

TEMPORALIZACIÓN NIVEIS OBXECTIVOS Responsable  PRESUPOSTO 

Charla ou taller 
sobre temas 
afectivo-sexuais 

2º trimestre 3º e 4º da 
ESO 

Proporcionar ós 
alumnos/as  unha 
información seria e 
rigurosa sobre temas 
relacionados coa 
sexualidade e os métodos 
anticonceptivos 

Departamento de 
Bioloxía e Xeoloxía en 
colaboración co 
departamento de 
orientación 

Charla gratuita 

Visita a 
SOGAMA 

2º trimestre 1º Bacharelato 

3º, 4º ESO 

Coñecer o funcionamento 
dunha planta de 
tratamento  de residuos. 

Realizar actividades de 
formación e concienciación 
sobre  a necesidade de 
reducir, reciclar e reutilizar 
os RSU. 

Departamento de 
Bioloxía e Xeoloxía en 
colaboración cos 
departamentos de 
Tecnoloxía 
Matemáticas e Física e 
Química 

Gastos de 
desprazamento 

   

Visita á Casa 
das Ciencias 
e/ou ó 
MUNCYT 

(A Coruña) 

2º trimestre 1º e 2º da 
ESO 

Coñecer os museos 
científicos Coruñeses. 

Departamento de 
Bioloxía e Xeoloxía en 
colaboración cos 
departamentos de 
Tecnoloxía, 
Matemáticas e Física e 
Química 

1€/alumno +  

Gastos de 
desprazamento 
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11. DATOS DO DEPARTAMENTO 

 

  

 

  

 

No curso académico 2022-2023 o departamento de Bioloxía e Xeoloxía está composto por Elena Cagide Pereiro, que 

exercerá o cargo de Xefa de Departamento. 

Materia Curso Grupos Profesor/a Sesións/

semana 

nº Alumnos/as 

(repetidores/as) 

Idioma 

Bioloxía e Xeoloxía 4º 

ESO 

A Elena Cagide 

Pereiro 

3 5 Galego 

Bioloxía 2º Bac A Elena Cagide 

Pereiro 

4 4 Galego 

Aprobación desta programación e envío       

       

Data aprobación:          

       

Entregada á X. Estudos   #####     

       

Data envío Inspección   #####     
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