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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Instrumentos de 
avaliación 

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

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

CCL  
CSC 
CCEC 

actividades 

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

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

CAA 
CMCCT 

actividades 

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

BB3.3.1. Establece a relación do ADN co proceso da síntese de proteínas. CAA 
CMCCT 

actividades 

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

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

CAA 
 

actividades 

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

CAA 
CMCCT 

actividades 

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

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

CD 
CMCCT 

actividades 

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

CMCCT actividades 

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

CAA 
CD 

actividades 

B3.6. Definir o concepto de mutación 
e distinguir os principais tipos e 

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

CCL  actividades 



axentes mutaxénicos. 
 

 

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

actividades 

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

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

CAA 
CSC 
CCEC 

 

actividades 

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

CAA 
CSC 
CCEC 

actividades 

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

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

CSIEE 
CSC 
CCEC 

actividades 

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

BB3.9.1. 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 

actividades 

B3.11. Diferenciar evidencias do 
proceso evolutivo. 

BB3.11.1. Argumenta evidencias que demostran o feito evolutivo. CSIEE 
CCL  

actividades 

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

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

CAA 
 

actividades 

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

BB3.13.1. Distingue os factores que inflúen nas frecuencias xénicas. CMCCT actividades 

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

CAA 
CMCCT 

CSIEE 

actividades 



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

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

CSC 
CCEC 

 

actividades 

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

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

CCEC 
CAA 

 

actividades 

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

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

BB4.1.1. Clasifica os microorganismos no grupo taxonómico ao que pertencen. CSIEE 
 

actividades 

B4.2. Describir as características 
estruturais e funcionais dos grupos 
de microorganismos. 

 

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

CSIEE 
 

actividades 

B4.3. Identificar os métodos de 
illamento, cultivo e esterilización 
dos microorganismos. 

BB4.3.1. Describe técnicas instrumentais que permiten o illamento, o cultivo e o 
estudo dos microorganismos para a experimentación biolóxica. 

CD 
CMCCT 

actividades 

B4.4. Valorar a importancia dos 
microorganismos nos ciclos 
xeoquímicos. 

BB4.4.1. Recoñece e explica o papel fundamental dos microorganismos nos ciclos 
xeoquímicos. 

CCL  
CMCCT 

actividades 

B4.5. Recoñecer e numerar as 
doenzas máis frecuentes 
transmitidas polos 
microorganismos, utilizando o 
vocabulario axeitado relacionado 
con elas. 

BB4.5.1. Relaciona os microorganismos patóxenos máis frecuentes coas doenzas 
que orixinan. 

CSC 
CD 

actividades 

B4.6. Avaliar as aplicacións da BB4.6.1. Analiza a intervención dos microorganismos en numerosos procesos CAA actividades 



biotecnoloxía e a microbioloxía na 
industria alimentaria e 
farmacéutica, e na mellora do 
medio. 

naturais e industriais, e as súas numerosas aplicacións CCEC 
CSC 
CMCCT 

 BB4.6.2. Recoñece e identifica os tipos de microorganismos implicados en procesos 
fermentativos de interese industrial. 

CCEC 
CSC 
CMCCT 

actividades 

BB4.6.3. 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 

actividades 

 Bloque 5. O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións  

B5.1. Desenvolver o concepto actual 
de inmunidade. 
 

BB5.1.1. Analiza os mecanismos de autodefensa dos seres vivos e identifica os tipos 
de resposta inmunitaria. 

CAA 
CSIEE 

actividades 

B5.2. Distinguir inmunidade 
inespecífica e específica, así como 
as súas células respectivas. 

BB5.2.1. Describe as características e os métodos de acción das células implicadas 
na resposta inmune. 

CCL  
 

actividades 

B5.3. Discriminar resposta inmune 
primaria e secundaria. 

BB5.3.1. Compara as características da resposta inmune primaria e secundaria. CAA 
 

actividades 

B5.4. Definir os conceptos de 
antíxeno e anticorpo, e identificar 
a estrutura dos anticorpos. 

BB5.4.1. Define os conceptos de antíxeno e de anticorpo, e recoñece a estrutura e a 
composición química dos anticorpos. 

CCL  
CAA 

actividades 

B5.5. Diferenciar os tipos de reacción 
antíxeno-anticorpo. 

BB5.5.1. Clasifica os tipos de reacción antíxeno-anticorpo e resume as 
características de cada un. 

CAA 
 

actividades 

B5.6. Diferenciar inmunidade natural 
e artificial, e soro e vacina. 

BB5.6.1. Destaca a importancia da memoria inmunolóxica no mecanismo de acción 
da resposta inmunitaria e asóciaa coa síntese de vacinas e soros. 

CAA actividades 

B5.7. Investigar a relación entre as 
disfuncións do sistema inmune e 

BB5.7.1. Resume as principais alteracións e disfuncións do sistema inmunitario, e 
analiza as diferenzas entre alerxias e inmunodeficiencias. 

CCL  actividades 



algunhas patoloxías frecuentes. CSIEE 
 

B5.8. Analizar e describir o ciclo do 
virus do VIH.  

BB5.8.1. Describe o ciclo de desenvolvemento do VIH. CAA 
CD 
CCL  

actividades 

B5.9. Describir o proceso de 
autoinmunidade. 

BB5.9.1. Clasifica e cita exemplos das doenzas autoinmunes máis frecuentes, así 
como os seus efectos sobre a saúde. 

CSIEE 
CSC 
CCEC 

actividades 

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. 

BB5.10.1. Recoñece e valora as aplicacións da inmunoloxía e da enxeñaría xenética 
para a produción de anticorpos monoclonais. 

CSC 
CCEC 

actividades 

BB5.10.2. Describe os problemas asociados ao transplante de órganos, e identifica 
as células que actúan. 

CAA 
CSC 
CCEC 

actividades 

BB5.10.3. 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 

actividades 

 
 



 
 
 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  Os recollidos na programación. 

Instrumentos: Para o primeira e segunda avaliación os recollidos na programación. 
Para o terceiro trimestre os recollidos no presente documento no cadro que inclúe os estándares avaliables, 
criterios de avaliación... 

Cualificación final 

A cualificación final do curso será a maior das seguintes opcións: 
 Media aritmética das cualificacións da primeira e segunda avaliación.  
 Media ponderada: 

1º Avaliación 45%, 2º Avaliación 45% e 3º trimestre 10a 

Proba extraordinaria de 
setembro 

De non superar a materia os alumnos terán dereito a unha convocatoria extraordinaria no mes de Setembro nunha 
modalidade de exame similar aos realizados no curso. 
Os criterios e estándares desta proba serán os referidos ás dúas primeiras avaliacións. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: Os contidos na programación. 
 
 
 

Criterios de cualificación: Os contidos na programación. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Os contidos na programación.  
O exame realizarase a través da aula virtual posto que todos os alumnos teñen acceso a este recurso. 
 



 

  

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

Actividades  Están recollidas na aula virtual no curso correspondente 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Para o primeiro e segundo trimestre os recollidos na programación. 
No terceiro trimestre non tivemos alumnos sen conectividade aínda que non todos empregaron os medios dos que 
dispoñían para manter o contacto coa profesora. 
Para manter a comunicación empregáronse os seguintes métodos: 
Videoconferencias por webex 
Aula virtual 
Conexión telefónica 

Materiais e recursos 

Aula virtual 
Cisco Webex 
Teléfono 
Outros: páxinas web, libros dixitais... 
 



  



 
 


