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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de aprendizaxe 

 
1ª e 2ª avaliacións  
BLOQUE 1: A BASE MOLECULAR E FISICOQUIMICA DA VIDA 

- 1:BIOELEMENTOS, AUGA E SALES MINERAIS 
- 2: GLÚCIDOS 
- 3: LÍPIDOS 
- 4: PROTEÍNAS 
- 9: ENZIMAS E VITAMINAS 
- 5: ÁCIDOS NUCLEICOS 

BLOQUE 2: A CÉLULA. MORFOLOXÍA, ESTRUCTURA E FISIOLOXÍA 
- 6: A CÉLULA, UNIDADE ESTRUCTURAL E FUNCIONAL 
- 7: MEMBRANA PLASMÁTICA, CITOSOL E ORGÁNULOS SEN MEMBRANA 
- 8: ORGÁNULOS CON MEMBRANA 
- 10: CATABOLISMO 
- 11: ANABOLISMO 
- 12: FUNCIÓN DE RELACIÓN E REPRODUCCIÓN CELULAR 

Os criterios e estándares para as 1ª e 2ª avaliacións non sofren variacións con respecto da programación 
inicial, xa que formaban parte da materia impartida antes do 13 de marzo do 2020. 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de aprendizaxe 

 
3ª avaliación 
 
BLOQUE 3 : XENÉTICA E EVOLUCIÓN 

- 13: XENÉTICA MENDELIANA 
- 14:XENÉTICA MOLECULAR 
- 15:MUTACIÓNS E ENXEÑERÍA XENÉTICA 
- 16:EVOLUCIÓN 

BLOQUE 4: MICROORGANISMOS  
- 17: MICROORGANISMOS 
- 18: ENFERMIDADES E BIOTECNOLOXÍA 

BLOQUE 5: INMUNOLOXÍA 
- 19: PROCESO INMUNITARIO 

- 20:  ANOMALÍAS DO SISTEMA INMUNITARIO 
Unidade 13 Xenética mendeliana 
 

 

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

 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. 

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

 

 Describe os experimentos de Mendel. 

  Explica a terminoloxía que permite traballar a xenética mendeliana. 

  Enuncia as leis de Mendel e as explicacións que actualmente se 
dan aos resultados que obtivo, e as relacións de dominancia. 

 Explica en que consiste a teoría cromosómica da herdanza. 

 Define os conceptos de epistasia, alelismo múltiple, xenes letais e 
herdanza polixénica; aplicándoos a algúns exemplos. 

  Elabora esquemas das distintas posibilidades de determinación do 
sexo. 

  Resolve  exercicios de transmisión de caracteres autosómicos, 
caracteres ligados ao sexo e influídos polo sexo.. 
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Unidade 14 Xenética molecular 
 

 

 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. 

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

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

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

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

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

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

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

 Interpreta as observacións de Griffith e os experimentos de Avery, 
MacLeod e  McCarty., así como os de Hershey e Chase. 

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

  Explica as hipóteses que se propuxeron sobre a replicación do 
ADN, os encimas que participan na súa síntese, o mecanismo  da 
replicación, e distingue as diferenzas da replicación en eucariontes 
e en procariontes. 

  Explica o concepto de transcrición, as moléculas que interveñen no 
proceso e as fases en que se divide, diferenciando a transcrición en  
procariotas e eucariotas. 

 Comprende o concepto de código xenético, as súas características 
e como se chega ao establecemento da relación entre os 
nucleótidos e os aminoácidos que codifican. 

  Interpreta, mediante o uso dunha táboa, a relación entre bases e 
aminoácidos (traduce unha secuencia de bases a unha secuencia 
de aminoácidos). 

 Define os conceptos de codón e anticodón e explica cada unha das 
fases en que se divide a biosíntese de proteínas, e as diferenzas 
entre procariotas e eucariotas. 

 Describe de forma sinxela o modelo de regulación do operón, a 
relación entre o control da expresión xénica e a diferenciación 
celular; enuncia a función das hormonas na regulación da devandita 
expresión. 

  

Unidade 15: As mutacións e a enxeñaría 
xenética. 

 

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

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

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

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

 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. 

 Explica o concepto de mutación e establece a súa relación con 
fallos na transmisión da información xenética. 

 Enumera os distintos tipos de mutacións e identifica os axentes 
mutaxénicos máis habituais. 

 Relaciona mutación e cancro e determina o risco que levan algúns 
axentes mutaxénicos. 

 Explica e busca información sobre os procesos de manipulación 
xenética para a obtención de organismos transxénicos. 

 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. 

  

Unidade 16: A evolución e a xenética de 
poboacións 

 

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

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

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

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

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

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

 Comprende  a importancia das mutacións na evolución das 
especies. 

  Coñece evidencias do proceso evolutivo. 

 Recoñece e diferenza os principios das teorías darwinista, 
neodarwinista, neutralista e dos equilibrios puntuados. 

  Relaciona o xenotipo e as frecuencias xénicas coa xenética de 
poboacións e a súa influencia na evolución  

 Sinala os factores que inflúen nas frecuencias xenotípicas e 
xénicas. 

 Comprende e aplica modelos de estudo das frecuencias xénicas. 
teóricos. 
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 B3.15.1. Distingue tipos de especiación e identifica os factores que 
posibilitan a segregación dunha especie orixinal en dúas especies 
diferentes. 

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

 Diferenza os tipos de especiación e identifica os factores que 
posibilitan a segregación dunha especie. 

  

Unidade 17: Os microorganismos. 

 

 

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

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

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

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

  Explica o concepto de virus, a súa orixe, a súa composición 
química e a súa estrutura, e a morfoloxía dos diferentes tipos de 
virións. 

  Describe as fases do ciclo de multiplicación lítico e lisoxénico, e 
identifica o xeito de actuación dos retrovirus. 

  Indica as características xerais e a actividade biolóxica dos 
plásmidos, prións e viroides. 

  Indica, dunha forma xeral, as características dos reinos monera, 
protoctista e fungos. 

  Describe a morfoloxía e función de cada un dos reinos a que 
pertencen os microorganismos e é quen de identificalos e clasificlos 
no grupo ao que pertencen. 

 Analiza a actividade xeoquímica dos microorganismos e a súa 
relación cos ciclos da materia. 

 

Unidade 18: Microorganismos, enfermidades e 

biotecnoloxía. 

 

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

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

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

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

 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. 

 Coñece e usa  métodos de illamento,  cultivo, esterilización de 
microorganismos e c oñece as fases de crecemento das 
poboacións bacterianas. 

  Explica o concepto de patoxeneidade, os tipos de toxinas 
microbianas, o xeito de actuación das bacterias e o de transmisión 
dos patóxenos 

  Define biotecnoloxía, diferenza os procedementos biotecnolóxicos 
tradicionais e a nova biotecnoloxía, e explica os principais campos 
de traballo que esta abarca. 

  Explica algúns procedementos utilizados en enxeñaría xenética, 
recoñecendo o avance que supuxeron no seu desenvolvemento. 

  Explica o uso que se dá á biotecnoloxía na minaría e na industria, 
especialmente na industria alimentaria. 

  Sinala as principais aplicacións da biotecnoloxía na agricultura, a 
gandaría, a acuicultura e o medio ambiente. 

  Recoñece os principais usos da biotecnoloxía, en especial da 
enxeñaría xenética, no campo da medicina. 

Unidade 19: O proceso inmunitario 

 

 

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

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

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

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

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

  Coñece a natureza dos mecanismos de defensa do organismo, 
tanto internos coma externos.. 

  Describe as células do sistema inmunitario, as relacións existentes 
entre elas, as funcións dos macrófagos, os diferentes tipos de 
linfocitos e a súa participación na resposta inmunitaria. 

  Expón os conceptos de antíxeno e de anticorpo describindo as 
súas características e xeitos de actuación. 

  Explica o proceso da reacción inflamatoria e o funcionamento do 
sistema de complemento. 

 Comprende como funcionan os mecanismos que conducen a 
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 B5.6.1. Destaca a importancia da memoria inmunolóxica no 
mecanismo de acción da resposta inmunitaria e asóciaa coa 
síntese de vacinas e soros. 

resposta inmunitaria celular e á humoral. 

 

Unidade 20: Anomalías do sistema inmunitario 

 

 

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

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

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

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

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

 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. 

  Describe o concepto de inmunidade e os seus tipos, así como a 
importancia das vacinas, as súas clases, as súas características e 
as diferenzas entre elas e os soros. 

  Indica as causas e os síntomas dalgunhas enfermidades 
autoinmunes e os seus tratamentos. 

  Analiza as causas das inmunodeficiencias, e indica cales son as 
células diana do VIH e os síntomas que presentan as persoas que 
se ven afectadas pola SIDA 

  Describe as fases dunha reacción alérxica e sinala os principais 
tipos de alérxenos. 

  Explica como actúa o sistema inmunolóxico no transplante de 
órganos, e indica que hai que ter presente para que unha 
transfusión sexa compatible. 

  Explica o papel que desempeña o sistema inmunitario na loita 
contra o cancro. 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación. 

Procedementos avaliación:  

a. Observación: acceso á aula virtual e puntualidade nas entregas, así coma o 
interese demostrado respondendo ós requerimentos da profesora o una 
corrección dos fallos advertidos, ou a orde e pulcritude na presentación das 
tarefas. 

b. Revisión das Entregas de tarefas pola Aula virtual, ou correo electrónico no caso 
excepcional de que non poida entregar pola Aula Virtual. 

c. Autoavaliación  

Instrumentos avaliación:  

a. Observación: listas de control de entrega de tarefas, con rexistro das entregas. 
b. Tarefas propostas na Aula Virtual: As propias tarefas realizadas no caderno de 

traballo ou a ordenador e entregadas posteriormente en formato de documento 
de texto,  pdf,  fotografías ou escaneos. 

i. Resumes ou esquemas das unidades 
ii. Boletíns por cada unidade (un ou varios) 

c. Estimación ou valoración da calidade das entregas, revisando e advertindo  dos 
fallos para a súa autocorrección por parte do alumnado.  

d. Recuperación: as tarefas propostas poderán ser de distinto formato e tempo 
para a súa realización. Para a recuperación poderanse ter en conta algunas das 
tarefas, que teñan servido de repaso ou reforzo,  propostas durante o período 
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non presencial dende o 13 de marzo do 2020 ata final do curso, e tamén 
poderán propoñerse outras novas co tempo e forma oportunos, preferiblemente 
con tempo limitado para a súa execución e entrega. 

e. Autoavaliación:  
iii. Solucionario facilitado para autocorrección de tarefas. 
iv. Advertencias de corrección por parte da profesora, enviadas a nivel 

individual ou de grupo. 

Cualificación final : (Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso ) 

a. As avaliacións 1ª e 2ª farán media:  
v. 1ª Avaliación 50% 
vi. 2ª Avaliación 50% 

b. A recuperación farase por medios telemáticos ou según disposición da 
normativa do momento.  

a. As tarefas de repaso para recuperación das avaliacións suspensas 
valóranse cun 50%.  

b. Alternativamente os cuestionarios/probas de entrega con tempo limitado 
terán un valor do 50%. 

c. A avaliación 3ª: Cada tarefa entregada puntuará cunha porcentaxe proporcional, 
na que o 100% correspondería á totalidade das tarefas propostas. En conxunto 
serán valoradas para subir nota media das dúas primeiras avaliacións ata 1 
punto. 

d. Necesítase un 5 de nota mínima nas dúas primeiras avaliacións para superar a 
materia. 

Proba extraordinaria: 

a. Avaliación dos trimestres 1º e 2º mediante proba escrita, no caso de que sexa 
posible. A materia é: Unidades 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.  

b. Os estándares están recollidos na programación inicial do curso. 

 

Alumnado de materia pendente  

Non se dá o caso nesta materia. 

 

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

Actividades:  

a. Repaso e reforzo: Para axudar na preparación das probas ABAU. 
i. resumes, (que xa era obrigatorio presentalos na libreta ó longo das dúas 

primeiras avaliacións). 
ii. actividades básicas xenéricas de cada unidade (definicións, cuestións 

curtas ou de desarrollo, problemas). 
iii. Preguntas da ABAU 
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b. Recuperación: proporanse actividades de repaso e probas/cuestionarios para 
entregar cun límite de tempo, que tamén poderían facerse por videoconferencia 
ou de xeito oral. Estas tarefas de tempo limitado, terán que ser respetadas no 
tempo estipulado e fan media coas entregas de tareas complementarias de 
repaso.  

c. Ampliación: 
i. Pdf con apuntamentos, esquemas, resumes ou presentacións, 

elaborados pola profesora 
ii. Boletíns de actividades para cada unidade ou por apartados da unidade. 

1. Actividades xenéricas para afianzar os contidos da unidade e 
desenvolver unha visión global, ou para relacionar ideas, dentro 
da mesma unidade ou con outras unidades. 

2. Actividades baseadas en preguntas ABAU 
d. Resolución de dudas 
e. Solucionarios para autocorrección por parte do alumnado. 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade);  

a. Aula virtual: proposta de tarefas semanais, con prazo de entrega, normalmente 
dunha semana.  

b. Correo electrónico e mensaxería 
c. Titora  
d. Calquera outra que fora necesario. 

Materiais e recursos : 

a. Libro do alumno 
b. Caderno do alumno 
c. Material elaborado pola profesora: pdf, presentacións ou calquera outro. 
d. Ordenador, móvil ou tableta, a dispor por parte do alumno 
e. Conexión a internet 
f. Calquera outro necesario para o desenvolvemento das tarefas. 

 

 

4. Información e publicidade  

Información ao alumnado e ás familias. Indicar o procedemento que o profesorado 

empregará para informar ao alumnado.  

a. Aula virtual 

b. Correo electrónico 

c. Mensaxería  

d. Moi excepcionalmente, chamada telefónica. 

Publicidade. Publicación obrigatoria na páxina web do centro.  

 


