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INTRODUCIÓN

A Bioloxía de segundo curso de bacharelato ten como obxectivo fundamental favorecer e fomentar a formación científica do alumnado, partindo da
súa vocación polo estudo das ciencias. Deste xeito, a Bioloxía representa a porta de entrada ao puxante mundo das ciencias biosanitarias e biotecnolóxicas,
e contribúe a consolidar 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. Faise que o alumnado alcance
satisfactoriamente as competencias clave, afondando en aspectos xa recollidos en cursos anteriores. Xa que logo, neste curso trabállanse en profundidade
competencias como a matemática, e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, a competencia dixital e o sentido da iniciativa e o espírito emprendedor,
grazas  ao desenvolvemento cognitivo e  á  madureza  que o alumnado chega a  alcanzar  ao final  do ciclo  de bacharelato  que favorecen unha mellor
consecución destas.  Pero as contribucións doutras competencias,  como aprender a aprender, as competencias sociais e cívicas ou a competencia de
comunicación  lingüística,  presentes  tamén  noutras  etapas  anteriores,  van  permitir  tamén que  o  alumnado  poida  seguir,  sen  atrancos,  con  estudos
posteriores.

Os grandes avances e descubrimentos da bioloxía, que se suceden de xeito constante nas últimas décadas, non só posibilitaron  a mellora das
condicións de vida da cidadanía e o avance da sociedade, senón que ao mesmo tempo xeraron algunhas controversias que, polas súas implicacións sociais,
éticas, económicas, ..., non se poden obviar, e tamén son obxecto de análise durante o desenvolvemento da materia.

CONTEXTUALIZACIÓN

O ies Monelos está situado no barrio de Monelos, ubicado na periferia da Coruña, aínda que o crecemento da cidade está a integralo cada vez máis na propia
cidade. Ten uns 500 alumnos, distribuídos en 8 cursos da ESO e 8 de Bacharelato. 

A maioría do alumnado procede dos arredores do centro, singularmente do CEIP San Francisco Xabier, que subministra os alumnos da ESO, e do ies Otero
Pedraio, que aporta alumnos para 1º de Bacharelato. O centro, con só 19 aulas, está totalmente saturado: a maioría dos grupos da ESO teñen por enriba de 29 alumnos e
os de Bacharelato superan os 29-30 estudantes. De aí  que as nosas programacións deban ter en conta estas circunstancias, especialmente na elaboración dos programas
de prácticas de laboratorio.

Os alumnos proceden de familias de clase media e non amosan especiais problemas de convivencia, máis aló de cuestións puntuais. En xeral, as familias están
interesadas na formación dos seus fillos e colaboran co centro para conseguila: facilitan a participación dos seus fillos nas actividades complementarias e extraescolares,
solicitan e intercambian regularmente información cos titores, ...
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A lingua de uso maioritario dos alumnos é o español e, en xeral, amosan un nivel bastante baixo de uso do galego, nivel que mellora progresivamente ao longo

dos anos que cursan estudos no noso centro.

Os alumnos que cursan 2º de Bacharelato están na etapa terminal dos estudos que se imparten no instituto e soen ser alumnos cun bo nivel de traballo e
competencia nas distintas materias: os resultados amosan que a gran maioría deles completa os estudos sen ningún problema.

AS COMPETENCIAS CLAVE

A Orden ECD 65/2015 de 21 de xaneiro establece as competencias clave que deben ser tidas en conta na elaboración do currículo das materias que forman a
Educación Secundaria e Bacharelato. No caso da Bioloxía e Xeoloxía, as competencias que traballaremos nas distintas materias, así como os indicadores de logro das
devanditas competencias quedan recollidos na táboa seguinte. Loxicamente o nivel de esixencia dos indicadores dependera do nivel e curso que estea a realizar o
alumno.

Competencia Indicador Valoración 
1 2 3 4

Competencia
Comunicación

lingüística

Escrita

-Calidade da súa caligrafía
- Faltas de ortografía
-Respecta a acentuación gráfica
-Usa adecuadamente os signos de puntuación
-Constrúe correctamente as frases
-Emprega sinónimos evitando as repeticións de palabras

Oral

- Vocaliza ben
-Respecta a acentuación das palabras
-Respecta as pausas 
- Emprega a entoación e cadencia adecuadas nas frases
- Emprega adecuadamente o énfase

Lectura

-Vocaliza ben
-Le con fluidez
-Respecta a acentuación gráfica das palabras
-Respecta os signos de puntuación
-Usa a entoación e cadencia axeitadas nas frases
- Usa correctamente as operacións matemáticas básicas
- Ten un nivel axeitado de cálculo mental
- Interpreta  e realiza correctamente as representacións gráficas
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Competencia
matemática e en

ciencia e
tecnoloxía

Matemática - Interpreta correctamente as fórmulas matemáticas
- Realiza con fluidez os cambios de unidades
- Coñece e usa adecuadamente os procesos matemáticos que corresponden ó seu nivel

Ciencia e
Tecnoloxía

- Coñece as magnitudes físicas que corresponden ao seu nivel e as unidades nas que se
miden.
- Coñece e usa os símbolos dos elementos químicos e fórmulas moleculares
-Interpreta adecuadamente esquemas, fotografías, mapas, ....
-Usa correctamente a linguaxe científica correspondente ao seu nivel
- Coñece o material de laboratorio de uso común e sabe empregalo
- Coñece e sabe empregar o microscopio
-Comprende o método científico e sabe empregalo

Competencia dixital
- Sabe usar un procesador de textos
- Sabe empregar programas de presentación de diapositivas
- Sabe empregar unha folla de cálculo
- Pode realizar informes en formato dixital
- É quen de buscar e seleccionar información na internet

Competencia aprender a 
aprender

-  Pode comparar  textos  distintos  sobre o mesmo tema e  destacar  as  ideas  comúns e
distintas nos mesmos
- Coñece e manexa distintos tipos de fontes de información: libros, revistas, internet, ....
-Usa criterios de selección da información correctos e eficientes
-Emprega habitualmente o dicionario para mellorar os seu vocabulario.

Competencias sociais e cívicas - Ten capacidade para traballar en grupo
- Escoita e respecta as opinións dos demais 
- É crítico cos estereotipos da sociedade actual
- Acepta as diferenzas de raza, relixión, orientación sexual, ....
-Ten ideas propias sobre a política, sociedade, ....

Competencia en sentido de 
iniciativa e expresións culturais

- Propón procedementos para analizar e resolver problemas
- Planifica o seu traballo e o do seu grupo 
- Ten capacidade para tomar decisións rápidas

Competencia en conciencia e 
expresións culturais

- Comprende que a Ciencia é un tipo de expresión cultural

1 = Nivel moi por debaixo do esixible        2= nivel por debaixo do esixible            3= nivel axeitado               4.- nivel por enriba da media
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Loxicamente, no campo da Bioloxía e Xeoloxía son as 4 primeiras competencias as que teñen unha maior incidencia.   En cada unidade didáctica indícase

especificamente que competencias clave son desenvolvidas en concreto.

ELEMENTOS TRANSVERSAIS

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e comunicación, o espírito emprendedor  e a
educación cívica e constitucional trabállanse en todas as materias, sen perxuizo dun tratamento máis específico nalgunha das materias de cada etapa.

Asemade, o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero o contra persoas con discapacidade e os valores
inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal constitúen un eixe central na formación dos alumnos
en todas as etapas do ensino. Neste campo, a Bioloxía amosa sistematicamente que diferenza e desigualdade non son o mesmo. 

Promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos no eido persoal, familiar e social, así coma os valores  sobre os que se basean a
liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, a igualdade en homes e mulleres e as persoas con
discapacidade, o rechazo ao terrorismo, o respecto á pluralidade, o Estado de dereito, as vítimas do terrorismo ...

Especial atención dedicaremos á prevención da violencia de xénero, á violencia contra as persoas con discapacidade, á violencia terrorista e a calquera forma de
violencia, racismo ou xenofobia. Evitando en todo caso comportamentos  e contidos sexistas e os estereotipos que supoñan unha discriminación baseada na orientación
sexual ou de identidade de xénero, favorecendo a visibilidade e normalización da realidade homosexual, bisexual, transexual, ...

Finalmente, desenvolveremos actividades para potenciar a educación e seguridade vial, mellorando a formación dos alumnos en canto aos dereitos e deberes
como usuarios das vías, ben sexa como peóns, viaxeiros ou condutores de calquera tipo de vehículo, singularmente bicicletas e facer visible a relación estreita entre o
consumo de alcohol e/ou estupefacientes e os accidentes de tráfico.

AVALIACIÓN INICIAL  E MEDIDAS DERIVADAS

Segundo a Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG do 7 de
xaneiro de 2008: Ao comezo de cada curso e coa finalidade de adecuar as ensinanzas de cada materia ao alumnado e facilitar a progresión satisfactoria do seu proceso de
aprendizaxe, o profesorado que imparta docencia no grupo realizará unha avaliación inicial, incidindo na obtención de información sobre os coñecementos previos do
alumnado en cada unha das materias e o grao de desenvolvemento das competencias básicas. 

A avaliación inicial terá en conta os seguintes instrumentos:
A) Expediente académico do alumno.
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B) Informes de Orientación Escolar.
C) Lectura de textos en voz alta.
D) Lectura e resume dun artigo científico en inglés
E)Proba escrita na que o alumno acredite os coñecementos básicos para cursar esta materia.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Os alumnos que amosen dificultades de aprendizaxe serán tratados seguindo un programa acordado co Departamento de Orientación Escolar. En todo caso, ese
programa xirará ó redor aos seguintes aspectos:

a) Reducir os contidos, sen renunciar aos contidos mínimos esixibles.
b) Exercicios de reforzo. Os alumnos recibirán un caderno de exercicios para reforzar a aprendizaxe dos temas estudados.
c) Redución da materia que entra en cada proba escrita, realizando un maior número de exames de menor extensión e axustados aos contidos mínimos.
d) Máis tempo para realizar os exames.
c) Substitución de probas escritas por orais.

AVALIACIÓN DO PROCESO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

Toda programación está suxeita a 3 fases evolutivas: 

 Una vez coñecido os resultados da avaliación inicial dos alumnos (número de alumnos, existencia ou non de alumnos con dificultades, ...) é preciso
adecuar a programación, introducindo as modificacións oportunas para levala á práctica.

 Adecuación da mesma ao longo da execución da mesma, adaptándoa para convertela nun instrumento útil para lograr os obxectivos establecidos. As
reunións de Departamento mensuais constitúen un lugar idóneo para debater as modificacións oportunas e actuar coordinadamente.

 Valoración final, en función dos resultados acadados ao final do curso, introducindo as modificacións precisas para o curso seguinte.

Para a avaliación da programación e da práctica docente teremos en conta os seguintes elementos:

 Adecuación da secuenciación e temporalización establecida na programación.
 Resultados obtidos polos alumnos, seguindo unha secuencia progresiva (de menos a máis).
 Valoración dos resultados dos alumnos na avaliación inicial.
 Idoneidade das actividades propostas.
 Análises dos aspectos que non puideron desenvolverse ao longo do curso, determinando as causas.
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Por  outra  banda,  é  importante  que os  alumnos opinen sobre a  labor do profesor  e  a  maneira  en que desenvolve  as  clases.  Ao final  de  cada avaliación

subministrarase aos estudantes un test que permita observar a práctica docente. Un modelo de ese test podería ser o seguinte, cunha escala de 1 (moi baixo) a 4 (alto):

Item
Valoración

1 2 3 4
Explica de xeito claro
Emprega a metodoloxía axeitada
Emprega diferentes recursos
Crea un ambiente  adecuado de traballo na clase
Establece un ritmo de traballo adecuado para poder seguilo
Dedica tempo a responder dúbidas

OBXECTIVOS DO BACHARELATO

No marco da LOMCE, o Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado formación, madureza intelectual e humana, coñecementos e
habilidades que lles permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o
alumnado para acceder á educación superior. O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan:  

1. Exercer  a  cidadanía  democrática,  desde  unha  perspectiva  global,  e  adquirir  unha  conciencia  cívica  responsable,  inspirada  polos  valores  da
Constitución española así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa.

2. Consolidar unha madureza persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e
resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

3. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades existentes e
impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas con discapacidade.

4. Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de
desenvolvemento persoal.

5. Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e a galega.
6. Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.
7. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación.
8. Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución.

Participar de forma solidaria no desenvolvemento e a mellora do seu ámbito social.
9. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida.
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10. Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a

contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio.
11. Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.
12. Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 
13. Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social.
14. Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.   

OBXECTIVOS DA BIOLOXÍA DE NO BACHARELATO

No Bacharelato,  a Bioloxía ten como obxectivo fundamental  favorecer e fomentar a formación científica do alumnado. A materia contribúe a
consolidar o método científico como ferramenta habitual  de traballo, co que iso leva consigo de estímulo da súa curiosidade, capacidade de razoar,
formulación  de  hipóteses  e  deseños  experimentais,  interpretación  de  datos  e  resolución  de  problemas,  facendo  que  este  alumnado  alcance  as
competencias necesarias para seguir estudos posteriores. 

Os grandes avances e descubrimentos da Bioloxía, que se suceden de xeito constante e continuo nas últimas décadas, non só posibilitaron a mellora
das condicións de vida dos cidadáns e o avance da sociedade, senón que, ao mesmo tempo, xeraron algunhas controversias que, polas súas implicacións de
distinta natureza (sociais, éticas, económicas, etc.) non se poden obviar e tamén son obxecto de análise durante o desenvolvemento da materia. 

Os retos das ciencias en xeral, e da Bioloxía en particular, son continuos e, precisamente eles, son o motor que mantén á investigación biolóxica
desenvolvendo novas técnicas de investigación no campo da biotecnoloxía ou da enxeñaría xenética, así como novas ramas do coñecemento como a
genómica ou a proteómica, de maneira que producen continuas transformacións na sociedade. Estes retos abren, ademais, novos horizontes, froito da
colaboración con outras disciplinas, algo que permite o desenvolvemento tecnolóxico actual. 

Sintetizando, 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 afondando ao longo da súa formación, todo iso sustentado nos coñecementos previamente adquiridos, e
fortalecer a súa formación cívica como un cidadán libre e responsable...

O ensino da bioloxía no bacharelato terá como finalidade o desenvolvemento das seguintes capacidades:
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 Coñecer  os  principais  conceptos  da  bioloxía  e  a  súa  articulación  en  leis,  teorías  e  modelos,  apreciando  o  papel  que  estes  desempeñan  no

coñecemento e interpretación da natureza. Valorar os profundos cambios producidos ao longo do tempo na bioloxía como ciencia e a influencia do
contexto histórico, percibindo o traballo científico como unha actividade en constante construción. Comprender que o desenvolvemento da bioloxía
supón un proceso cambiante e dinámico, mostrando unha actitude flexible e aberta fronte ás diversas opinións pero, ao propio tempo, combatendo
os prexuízos tales como o determinismo biolóxico por razón de sexo ou de raza.

 Comprender a natureza da bioloxía e o seus avances e limitacións, así como as súas complexas interaccións coa tecnoloxía e a sociedade. Valorar as
aplicacións de coñecementos da bioloxía como o xenoma humano, a biotecnoloxía, ferramentas como a enxeñaría xenética, a técnica da PCR, etc. e
a necesidade de traballar para lograr unha mellora nas condicións de vida actuais.

 Valorar a información procedente de diferentes fontes, incluídas as tecnoloxías da información e da comunicación, para formarse unha opinión
propia dos problemas da sociedade e que lle permita ao alumnado expresarse criticamente sobre problemas actuais relacionados coa bioloxía,
como a saúde e o contorno, a biotecnoloxía, etc. Será preciso ter en conta as diferentes repercusións das tecnoloxías nas mulleres e nos homes e o
androcentrismo presente en moitas investigacións, particularmente nas médicas.

 Utilizar  con  autonomía  algunhas  da  estratexias  características  da  investigación  científica  (formular  e  contrastar  hipóteses,  planificar  deseños
experimentais, etc.) e os procedementos propios da bioloxía para realizar pequenas investigacións e, en xeral, explorar situacións e fenómenos
descoñecidos. 

 Coñecer as características químicas e propiedades das moléculas básicas que configuran a estrutura celular para comprender a súa función nos
procesos biolóxicos.

 Interpretar  a  célula  como  a  unidade  estrutural,  funcional  e  xenética  dos  seres  vivos.  Coñecer  os  diferentes  modelos  de  organización  e  a
complexidade das funcións celulares.

 Comprender as leis e mecanismos moleculares e celulares da herdanza, interpretar os descubrimentos máis recentes sobre o xenoma humano e as
súas aplicacións na biotecnoloxía, valorando a súas implicacións éticas, sociais, económicas e políticas e de xénero.

 Analizar  as  características  dos  microorganismos,  a  súa  intervención  en  numerosos  procesos  naturais  e  industriais  e  as  súas  aplicacións  na
elaboración de moitos produtos industriais. Coñecer a orixe infecciosa dalgunhas enfermidades provocadas por microorganismos e os principais
mecanismos de resposta inmunitaria.

METODOLOXÍA 

Desde un punto de vista xenérico, así como as programacións didácticas de cada unha das unidades, baséanse nos principios de intervención
educativa xa sinalados e que sintetizamos e concretamos da seguinte forma:  
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A. Pártese do nivel de desenvolvemento do alumno, nos seus distintos aspectos, para construír, a partir de aí, outras aprendizaxes que favorezan e melloren
o devandito nivel de desenvolvemento. 
 B. Sublíñase a necesidade de estimular o desenvolvemento de capacidades xerais e de competencias básicas e específicas por medio do traballo das
materias. 
C. Dáse prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte á súa aprendizaxe mecánica. 
D. Propícianse oportunidades para pór en práctica os novos coñecementos, de modo que o alumno poida comprobar o interese e a utilidade do aprendido.
E. Foméntase a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de conclusións con respecto ao que se aprendeu, de modo que o alumno poida analizar
o seu progreso respecto dos seus coñecementos. 

Todos estes principios teñen como finalidade que os alumnos sexan, gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma e sexan capaces de
desenvolver as seguintes capacidades : 

1. Crear na aula un clima que favoreza as aprendizaxes significativas, que desenvolva o interese pola materia e os seus estudos posteriores, que
permita a comunicación e intercambio de saberes e experiencias na aula. 

2. Ter en conta as ideas previas do alumnado para o deseño e a secuencia de actividades. Facilitar a construción de aprendizaxes cooperativas que
propicien o cambio conceptual, metodolóxico e actitudinal. 

3. Dotar o alumnado de ferramentas que lle permitan iniciarse nos métodos de investigación mediante a preparación de actividades nas que un dos
obxectivos sexa o desenvolvemento de procedementos. 

4. Propoñer actividades que poñan de manifesto a correlación entre  os  fenómenos estudados na aula e  os da vida cotiá,  mediante análise  de
situacións concretas, comentarios de novas de actualidade ou realizando saídas didácticas (a laboratorios, fábricas, itinerarios xeolóxicos, etc.)
combinadas con informes ou traballos específicos. Facer especial fincapé nas características xeolóxicas e na biodiversidade de Galicia.

O libro de texto utilizado neste curso é: Plaza Escribano e outros: Bioloxía e Xeoloxía 1º Bacharelato, Ed. Anaya, Madrid, 2015, ISBN 978-84-
678-2811-5                                                                        
 
SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS

Os contidos de Bioloxía de 2.º de Bacharelato distribúense en cinco grandes bloques, nos cales se pretende afondar, a partir dos coñecementos
previos xa adquiridos no curso e etapas anteriores, tomando como eixe vertebrador a célula, a súa composición química, estrutura e ultraestructura, e as
súas funcións. 
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 O primeiro bloque céntrase no estudo da base molecular e fisicoquímica da vida, con especial atención ao estudo dos bioelementos, e os enlaces

químicos que posibilitan a formación das biomoléculas inorgánicas e orgánicas, afondando na súa importancia biolóxica. 
 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 ultraestructura e a fisioloxía celular.  
 O terceiro céntrase no estudo da xenética mendeliana e a xenética molecular, e relaciónase o estudo da xenética co feito evolutivo. 
 No  cuarto  abórdase  o  estudo  dos  microorganismos,  a  biotecnoloxía  e  os  novos  desenvolvementos  no  campo  da  enxeñaría  xenética,  coas

repercusións éticas e sociais derivadas da devandita manipulación xenética, así como as aplicacións desta e da microbioloxía en campos variados
como a industria alimentaria, a farmacéutica, a biorremediación, etc.  

 No quinto céntrase na inmunoloxía e as súas aplicacións, afondando no estudo do sistema inmune humano, as súas disfuncións e deficiencias.

De seguido incluímos unha táboa cos  contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave.
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CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. COMPETENCIAS CLAVE

Unidade Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave
1  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.

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

-Argumentar as razóns polas que a auga e os
sales minerais son fundamentais nos procesos
biolóxicos.

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

-Clasifica os tipos de bioelementos 
relacionando cada un coa súa 
proporción e coa súa función biolóxica

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

-Relaciona a estrutura química da auga
coas súas funcións biolóxicas

-Distingue os tipos de sales minerais, e
relaciona a composición coa función

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

CAA
CMCCT

CD

2 -Biomoléculas  orgánicas:  concepto,
clasificación,  estrutura,  propiedades
e  funcións  biolóxicas  de  glícidos,
lípidos, prótidos e ácidos nucleicos.

-Recoñecer e identificar os tipos de moléculas
que constitúen a materia viva, e relacionalos
coas  súas  respectivas  funcións  biolóxicas  na
célula.

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

CAA
CMCCT

CD

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

-  Determinar  a  composición  química  e
describir a función, a localización e exemplos
das principais biomoléculas orgánicas.

-Deseña  e  realiza  experiencias
identificando  en  mostras  biolóxicas  a
presenza de moléculas orgánicas

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

- 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

- Describe a composición e a función das
principais biomoléculas orgánicas

3 -Encimas: concepto, clasificación, 
propiedades e funcións. Catálise 
enzimática. Activación e inhibición 
enzimática. Alosterismo.

- Vitaminas: concepto, clasificación e 
funcións.

-Comprender e diferenciar a función 
biocatalizadora dos encimas, con valoración 
da súa importancia biolóxica.

-Sinalar a importancia das vitaminas para o 
mantemento da vida

-Contrasta o papel fundamental dos 
encimas como biocatalizadores, e 
relaciona as súas propiedades coa súa 
función catalítica.

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

CAA
CMCCT

CD

4 - 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 

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

- Interpretar e identificar a estrutura 
dunha célula eucariótica animal e dunha 
vexetal, representar os seus orgánulos e 
describir a súa función.

- Esquematiza os orgánulos 
citoplasmáticos e recoñece as súas 
estructuras

- Analiza a relación entre a composición
química, a estrutura e a ultraestructura

dos orgánulos celulares, e a súa función.

CAA
CMCCT

CD
CSIEE
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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

- Observación microscópica de 
células procariotas e eucariotas 
tanto animais como vexetais.

5  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

-Analizar o ciclo celular e diferenciar as 
súas fases.

-Distinguir e identificar os tipos de división
celular,  e  desenvolver  os
acontecementos  que  teñen  lugar  en
cada fase.

-Argumentar  a  relación  da  meiose  coa
variabilidade xenética das especies.

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

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

-Establece as analoxías e as 
diferenzas máis significativas entre 
mitose e meiose

- Resume a relación da meiose coa 
reprodución sexual, o aumento da 
variabilidade xenética e a 

CAA
CCL

CMCCT

CSIEE
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meiose para a reprodución 
sexual. Importancia da 
reprodución sexual na evolución
dos seres vivos.

posibilidade de evolución das 
especies.

6 -Importancia da membrana nos 
fenómenos de transporte. Tipos de 
transporte. Endocitose e exocitose.

-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.

-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

7 -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.

-Fotosíntese: localización celular 

-Comprender e diferenciar os procesos de 
catabolismo e anabolismo, e establecer 
a relación entre ambos.

-Describir as fases da respiración celular, 
identificando rutas e produtos iniciais e 
finais.

-Diferenciar a vía aeróbica da anaeróbica

-Pormenorizar os procesos que teñen 
lugar en cada fase da fotosíntese

-Xustificar a importancia biolóxica da 
fotosíntese como proceso de biosíntese, 
individual para os organismos pero tamén 
global no mantemento da vida na Terra.

-Argumentar a importancia da 

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

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

-Valora a importancia das 
fermentacións en numerosos 
procesos industriais, e recoñece as 
súas aplicacións

CAA
CMCCT

CSIEE
CCL
CSC
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en procariotas e eucarióticas. 
Etapas do proceso fotosintético.
Balance global.

-Importancia biolóxica da 
fotosíntese

- Quimiosíntese.

quimiosíntese. -Identifica e clasifica os tipos de 
organismos fotosintéticos.

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

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

-Valora o papel biolóxico dos 
organismos quimiosintéticos.

8 -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.

-Analizar o papel do  ADN como portador
da información xenética.

-Distinguir as etapas da replicación e os 
encimas implicados nela.

-Establecer a relación do ADN coa síntese
de proteínas.

-Determinar  as  características  e  as
funcións dos ARN.

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

-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.

- Diferenza as etapas da replicación e 
identifica os encimas implicados nela.

-Establece a relación do ADN co proceso
da síntese de proteínas

- Diferenza os tipos de ARN e a 
función de cada un nos procesos 
de transcrición e tradución.

CAA
CMCCT

CSIEE
CCL
CSC
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Transcrición e tradución xenéticas
en procariotas e eucarióticas. O 
código xenético na información 
xenética.

- Resolución de problemas de 
xenética molecular.

- Regulación da expresión xénica.

-Mutacións: tipos. Axentes 
mutaxénicos.

- Mutacións e cancro.

- Implicacións das mutacións na 
evolución e na aparición de 
novas especies.

-Definir o concepto de mutación e 
distinguir os principais tipos e axentes 
mutaxénicos

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

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

- Interpreta e explica esquemas dos 
procesos de replicación, 
transcrición e tradución

- Resolve exercicios prácticos de 
replicación, transcrición e 
tradución, e de aplicación do 
código xenético

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

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

- Clasifica as mutacións e identifica 
os axentes mutaxénicos máis 
frecuentes.

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

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

9 -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.

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

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

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

CAA
CSC

CCEC

CSIEE

10 -Xenética mendeliana. Teoría 
cromosómica da herdanza. 
Determinismo do sexo e 
herdanza ligada ao sexo e 
influída polo sexo.

- Evidencias do proceso evolutivo

-Darwinismo e neodarwinismo: 
teoría sintética da evolución.

- Xenética de poboacións. 
Frecuencias xénicas e a súa 
relación coa evolución

-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.

- Diferenciar evidencias do proceso 
evolutivo.

- Recoñecer e diferenciar os principios da 
teoría darwinista e neodarwinista.

- Relacionar o xenotipo e as frecuencias 
xénicas coa xenética de poboacións e a 

-Analiza e predí aplicando os principios 
da xenética mendeliana, os resultados 
de exercicios de transmisión de 
carácteres  autosómicos, carácteres 
ligados ao sexo e influídos polo sexo

- Argumenta evidencias que demostran 
o feito evolutivo

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

- Distingue os factores que inflúen nas 
frecuencias xénicas.

- Comprende e aplica modelos de 

CAA
CMCCT

CSIEE
CCL

CCEC
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-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.

súa influencia na evolución

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

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

estudo das frecuencias xénicas na 
investigación privada e en modelos 
teóricos.

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

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

11 -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 

-Diferenciar os tipos de microorganismos 
en función da súa organización celular

-Describir as características estruturais e 
funcionais dos grupos de 
microorganismos.

-Identificar os métodos de illamento, 
cultivo e esterilización dos 
microorganismos

- Valorar a importancia dos 
microorganismos nos ciclos xeoquímicos.

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

-Clasifica os microorganismos no 
grupo taxonómico ao que pertencen.

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

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

-Recoñece e explica o papel 
fundamental dos microorganismos 
nos ciclos xeoquímicos

- Relaciona os microorganismos 
patóxenos máis frecuentes coas 
doenzas que orixinan

CCEC
CSC

CMCCT

CD
CAA
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cultivo de microorganismos

-Microorganismos nos ciclos 
xeoquímicos.

- Microorganismos como axentes 
produtores de doenzas.

-Biotecnoloxía. Utilización dos 
microorganismos nos procesos 
industriais: produtos elaborados
por biotecnoloxía.

-Realización de experiencias con 
microorganismos 
fermentadores

- Avaliar as aplicacións da biotecnoloxía e 
a microbioloxía na industria alimentaria 
e farmacéutica, e na mellora do medio.

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

- Recoñece e identifica os tipos de 
microorganismos implicados en 
procesos fermentativos de interese
industrial

- 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.

12 -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.

-Desenvolver o concepto actual de 
inmunidade.

-Distinguir inmunidade inespecífica e 
específica, así como as súas células respectivas

-Discriminar resposta inmune primaria e 
secundaria.

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

-Diferenciar os tipos de reacción antíxeno-

-Analiza os mecanismos de autodefensa 
dos seres vivos e identifica os tipos de 
resposta inmunitaria

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

- Compara as características da resposta 
inmune primaria e secundaria.

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

CAA
CSC

CCEC

CSIEE
CD
CCL
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-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.

-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.

anticorpo.

-Diferenciar inmunidade natural e artificial, e 
soro e vacina.

-Investigar a relación entre as disfuncións do 
sistema inmune e algunhas patoloxías 
frecuentes.

-Analizar e describir o ciclo do virus do VIH.

-Describir o proceso de autoinmunidade

-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.

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

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

- Resume as principais alteracións e 
disfuncións do sistema inmunitario, e 
analiza as diferenzas entre alerxias e 
inmunodeficiencias
- Describe o ciclo de desenvolvemento 
do VIH.

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

- Recoñece e valora as aplicacións da 
inmunoloxía e da enxeñaría xenética 
para a produción de anticorpos 
monoclonais

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

- Clasifica e entende os tipos de 
transplantes, e relaciona os avances 
neste ámbito co impacto futuro na 
doazón de órganos, medula e sangue.
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-Transplante de órganos e 
problemas de rexeitamento. 
Reflexión ética sobre a doazón 
de órganos, medula e sangue.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

1. Analizar o carácter aberto da bioloxía a través do estudo dalgunhas interpretacións, hipóteses e predicións científicas sobre conceptos básicos 
como a composición celular dos organismos, a natureza do xene, a orixe da vida, etc. valorando os cambios producidos ao longo do tempo e a 
influencia do contexto histórico e das achegas tecnolóxicas. o Trátase de coñecer se o alumnado é capaz de analizar as explicacións científicas sobre
distintos fenómenos naturais achegadas por mulleres e homes en diferentes contextos históricos, debater algunhas controversias e comprender a 
súa contribución aos coñecementos científicos actuais. Pódese valorar este criterio respecto a evidencias experimentais ou a conceptos coma o 
xene, infección, virus, o ADN molécula da información, etc.  

2. Deseñar e realizar investigacións considerando algunhas características esenciais do traballo científico: planificación precisa do problema, 
formulación de hipóteses contrastables, deseño e realización de experiencias e análise e comunicación de resultados. Trátase de comprobar a 
progresión do alumnado no desenvolvemento de destrezas científicas como a planificación do problema ou a comunicación de resultados e 
adquirir actitudes propias do traballo científico como rigor, precisión, creatividade, .. para constatar o avance, non só no terreo conceptual, senón 
tamén no da autonomía persoal, fundamentalmente no traballo no laboratorio con orde e seguranza.  

3. Recoñecer os diferentes tipos de macromoléculas que constitúen a materia viva e relacionalas coas súas funcións biolóxicas na célula. Enumerar as 
razóns polas que a auga e os sales minerais son fundamentais nos procesos celulares, indicando algúns exemplos das repercusións da súa ausencia. 
Preténdese avaliar se o alumnado é capaz de identificar os principais compoñentes moleculares que forman as estruturas celulares, se recoñece as 
súas unidades constituíntes e se as relaciona coas súas funcións. Tamén se avaliará se recoñece a importancia da auga para o desenvolvemento da 
vida, as reaccións metabólicas, etc. Así mesmo, valorarase a súa capacidade para realizar experiencias sinxelas e para identificar a presenza das 
biomoléculas en mostras biolóxicas.  
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4. Interpretar a estrutura interna dunha célula eucariota e dunha célula procariota (tanto co microscopio óptico como co microscopio electrónico), 

identificando os orgánulos da primeira e describindo a función que desempeñan. Explicar a teoría celular e a súa importancia no desenvolvemento 
da bioloxía. Preténdese valorar se o alumnado sabe diferenciar a estrutura celular procariota da eucariota (vexetal e animal) e facer estimacións dos
seus tamaños relativos. Tamén se valorará se recoñece os diferentes orgánulos e indica e relaciona as súas funcións.  

 
5. Analizar e representar esquematicamente o ciclo celular e as modalidades da división do núcleo e do citoplasma, xustificando a importancia 

biolóxica da mitose. Trátase de comprobar se o alumnado ten unha visión global do ciclo celular e dos detalles máis significativos da división 
nuclear e da citocinese. Tamén se é quen de identificar as distintas fases tanto en microfotografías como en esquemas e preparacións e poder 
explicar os acontecementos que se producen en cada unha delas e as súas diferenzas máis significativas.

  
6. Diferenciar os mecanismos de síntese da materia orgánica respecto dos de degradación e os intercambios enerxéticos a eles asociados. Explicar o 

significado biolóxico da respiración celular indicando as diferenzas entre a vía aerobia e a anaerobia respecto da rendibilidade enerxética, os 
produtos finais orixinados e o interese industrial destes últimos. Enumerar os diferentes procesos que teñen lugar na fotosíntese e xustificar a súa 
importancia como proceso de biosíntese, individual para os organismos, pero tamén para o mantemento da vida. Avalíase con este criterio se o 
alumnado entende, de forma global, os procesos metabólicos celulares de intercambio de materia e enerxía; se valora as funcións dos encimas e 
diferenciar a vía aerobia e anaerobia respecto á rendibilidade enerxética e aos produtos finais das fermentacións e algunhas das súas aplicacións 
industriais. Así mesmo, trátase de valorar se coñece a importancia e finalidade da fotosíntese, distingue as fases luminosa e escura identificando as 
estruturas celulares onde se desenvolven, os substratos necesarios, os produtos finais e o balance enerxético obtido, valorando a súa importancia 
no mantemento da vida.  

7. Aplicar os mecanismos de transmisión dos carácteres hereditarios segundo a hipótese mendeliana e a teoría cromosómica da herdanza á 
interpretación e resolución de problemas relacionados coa herdanza. Describir as vantaxes da reprodución sexual e relacionar a meiose coa 
variabilidade xenética das especies. Explicar o papel do ADN como portador da información xenética, a natureza do código xenético e a relación coa
síntese das proteínas. Coñecer algunhas das ferramentas da enxeñaría xenética e as súas aplicacións. Relacionar as mutacións coas alteracións da 
información e a súa repercusión na variabilidade dos seres vivos e na saúde das persoas. Preténdese comprobar se o alumnado identifica a 
importancia da meiose na reprodución sexual e pode explicar a teoría cromosómica da herdanza; se analiza os traballos de investigación que 
levaron ao coñecemento da natureza molecular do xene e a súa relación co ADN e a síntese de proteínas; se é capaz de analizar algunhas 
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aplicacións e limitacións da manipulación xenética en vexetais e animais e nas persoas, entendendo que o traballo científico está, como calquera 
actividade, sometido a presións sociais, económicas e políticas.  

8. Explicar as características estruturais e funcionais dos microorganismos, resaltando a súas relacións cos outros seres vivos, a súa función nos ciclos 
bioxeoquímicos, valorando as aplicacións da microbioloxía na industria alimentaria e farmacéutica e na mellora do medio natural, así como o poder 
patóxeno que poden ter nos seres vivos. Trátase de valorar se o alumnado é quen de recoñecer a heteroxeneidade taxonómica dos 
microorganismos e os diferentes papeis que desenvolven nos ecosistemas, así como o relevante papel que o seu coñecemento ten para a 
biotecnoloxía, fundamentalmente na industria alimentaria, farmacéutica ou na loita contra a contaminación. 

 
9. Analizar os mecanismos de autodefensa dos seres vivos, en particular o desenvolto polos vertebrados ante a presenza dos antíxenos. Coñecer o 

concepto actual de inmunidade e explicar as características da resposta inmunitaria, así como se pode incidir para reforzar e estimular as defensas 
naturais. Con este criterio preténdese avaliar se o alumnado identifica as características da inmunidade e do sistema inmunitario cos diferentes 
tipos celulares implicados e como actúan as defensas externas e internas contra a infección. Tamén debe avaliarse o coñecemento sobre as 
diferentes técnicas que activan a resposta inmunitaria, como os soros e as vacinas. E finalmente a identificación das alteracións inmunitarias nas 
persoas, como por exemplo nos casos da SIDA, o transplante de órganos e valorar as súas dimensións médicas, biolóxicas, sociais e éticas.  

 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

Se a avaliación constitúe un proceso flexible tamén os procedementos haberán de ser variados. Para recoller datos podemos servirnos de diferentes
procedementos de avaliación:  

- A observación sistemática de comportamentos. 
- Entrevistas, caderno de exercicios e prácticas 
- Probas escritas
- Cuestionarios orais e escritos.  
- Tradución de artigos científicos
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A avaliación dos alumnos de 2º Bacharelato de Bioloxía será unha avaliación continua, suxeita aos principios de obxectividade e rendemento. O

traballo do día, aínda apreciable na avaliación, non é un criterio definitivo, por canto os alumnos deben adquirir e acreditar os coñecementos mínimos
indispensables para obter unha avaliación positiva. 

Os instrumentos de avaliación usados, así como o seu peso na cualificación de cada avaliación e na avaliación final son os que se indican de seguido:

A determinación da nota correspondente a cada avaliación e das avaliacións finais queda sometida as seguintes normas:

1.- Os exames constarán de 10 cuestións con 5 ou 10 apartados por cuestión. 

2.-  Cada cuestión será cualificada cun máximo de 1 punto que se dividirá por igual  entre os apartados que formen a pregunta
correspondente.

3.- Non haberá partición da nota dentro de cada apartado de pregunta, polo que nos apartados a cualificación será “todo ou nada”.

4.- A ortografía e correcta expresión serán valoradas na nota do  exame, podendo reducir a cualificación nun máximo de 1 punto.

5.-  Para calcular  a  nota  de cada avaliación,  aplicarase  o método de media  ponderada entre  os  exames que se  realizaran nesa
avaliación, tendo máis peso na nota o exame que máis leccións comprenda, de acordo co seguinte sistema

NOTA AVALIACIÓN =  1 x  (nota exame 1) + 2 x (nota exame 2) + 3 x (nota exame 3)   

                                                                                                                            6
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Instrumento Porcentaxe da nota de avaliación
Probas obxectivas orais e escritas 95 %
Exercicios, traballo de clase e prácticas de laboratorio, 
Tradución de artigos científicos

5 %
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5.- Para a nota final, calcularase a media ponderada dos 3 exames globais da avaliación 1, dos 2 da avaliación 2 e do único exame da
avaliación 3. A nota final será a nota media das 3 notas resultantes, corrixida en función do traballo do alumno e dos seus resultados
no resto das probas obxectivas.

6.- Como é obvio, este sistema leva implícito o sistema para recuperar a materia. Non obstante os alumnos que só teñan suspensa
unha avaliación realizarán un exame final no mes de maio, na data que oportunamente se fixe, da avaliación suspendida. Os alumnos
que teñan 2 ou 3 avaliacións suspendidas, deberán ir ao exame final con toda a materia.

7.- Suspenderá a proba obxectiva o alumno que sexa sorprendido copiando durante a realización da mesma, calquera que sexa o
método utilizado ( dun compañeiro,  de apuntes, de “chuletas”, ou por medios electrónicos ou de comunicación). 

8.-  Os alumnos que non poidan presentarse a unha proba obxectiva poderán facela no momento que fixe o profesor; non obstante,
este só está obrigado a facer a proba no caso de que a falta de asistencia estea debidamente xustificada mediante documento oficial
(parte médico, ou xustificante oportuno e válido). En ningún caso se realizará o exame cando a causa da  falta de asistencia non teña
carácter oficial ( quedar durmido, “atoparse mal”,  etc.)

SECUENCIACIÓN DAS PROBAS OBXECTIVAS
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Exames Leccións Avaliación
1 Unidade 1 1ª
2 Unidades 1 e 2 1ª
3 Unidades 1, 2 e 3 1ª

4 Unidades 1, 2 e 3 2ª
5 Unidade 4 2ª
6 Unidade 4 e 5 2ª

8 Unidades 1, 2 e 3 3ª
9 Unidades 4 e 5 3ª

10 Unidade 6 3ª
11 Unidades 6 e 7 3ª
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ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS NO BACHARELATO.

Os alumnos que se  matriculen en  CTMA  ou Bioloxía  dde 2º  de Bacharelato  sen  ter  estudado previamente a Bioloxía  e  Xeoloxía  de 1º  de
bacharelato, poderán facelo sempre que realicen unha proba que acredite os coñecementos necesarios para cursar a materia de 2º de bacharelato. Con
este fin,  o  departamento de Bioloxía e Xeoloxía  realizará na primeira semana do curso unha proba escrita na que os alumnos deben acreditar  os
coñecementos que se consideran imprescindibles para abordar con mínimas garantías de éxito o estudo das CTMA ou da Bioloxía

Os alumnos que non superen a proba de coñecementos, poderán realizar o programa de recuperación de pendentes da materia de Bioloxía e
Xeoloxía de 1º de Bacharelato.
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