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1.1.  Estándares de aprendizaxe imprescindibles 

A ORGANIZACIÓN CELULAR DOS SERES VIVOS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.Determinar as analoxías e as diferenzas na estrutura das células 
procariotas e eucariotas, e interpretar as relacións evolutivas entre 
elas. 

1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e a vexetal, e 
recoñece a función dos  orgánulos celulares e a relación entre 
morfoloxía e función. 

2. Identificar o núcleo celular e a súa organización segundo as fases 
do ciclo celular, a través da observación directa ou indirecta. 

2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función segundo as 
etapas do ciclo celular. 

3. Comparar a estrutura dos cromosomas e da cromatina. 3.1. Recoñece as partes dun cromosoma  

4. Formular e identificar os principais procesos que teñen lugar na 
mitose e na meiose, e revisar o seu significado e a súa importancia 
biolóxica. 

4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia ambos  
procesos e distingue o seu significado biolóxico. 

A HERDANZA XENÉTICA 

1. Formular os principios da xenética mendeliana, aplicando as leis da 
herdanza na resolución de problemas sinxelos, e recoñecer a base 

cromosómica das leis de Mendel. 

1.1. Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve 
problemas prácticos de cruzamentos cun ou dous caracteres. 

2. Diferenciar a herdanza do sexo e a ligada ao sexo, e establecer a 
relación entre elas. 

2.1 Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do sexo e a ligada 
ao sexo. 
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INFORMACIÓN E MANIPULACIÓN XENÉTICA 

1. Comparar os tipos e a composición dos ácidos nucleicos, e 
relacionalos coa súa función. 

1.1. Distingue os distintos ácidos nucleicos e enumera os seus 
compoñentes. 

2. Relacionar a replicación do ADN coa conservación da información 
xenética. 

2.1. Recoñece a función do ADN como portador da información 
xenética, relacionándoo co concepto de xene. 

3. Comprender e ilustrar como se expresa a información xenética, 
utilizando o código xenético e resolvendo problemas sinxelos. 

3.1. Ilustra  os mecanismos da expresión xenética por medio do código 
xenético. 

4. Identificar as técnicas da enxeñaría xenética: ADN recombinante e 
PCR. 

4.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética 

5. Comprender e describir o proceso da clonación. 5.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación 
terapéutica e reprodutiva. 

6. Recoñecer as aplicacións da enxeñaría xenética: organismos 
modificados xeneticamente (OMX). 

6.1. Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais da enxeñaría 
xenética. 

                                                                              A ORIXE E A EVOLUCIÓN DA VIDA 

1. Coñecer e describir as hipóteses sobre a orixe da vida e as probas 
da evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. 

1.1. Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, 
darwinismo e neodarwinismo. 

2. Comprender e establecer os mecanismos da evolución destacando a 
importancia da mutación e a selección 

2.1. Establece a relación entre variabilidade xenética, adaptación e 
selección natural 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
1. Solicitude de produtos 
2. Resolución de problemas 

Instrumentos: 
1. Cuestionarios e  actividades enviadas pola aula virtual: 
2. Corrección de actividades 
3. Expresión escrita  correcta. 

Cualificación final 

ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS APROBADAS 
 

Nota media das dúas primeiras avaliacións e, ata 2 puntos polas actividades de repaso  
realizadas no terceiro trimestre: 

• Ata 1 punto por entrega das tarefas. 
• Ata 1 punto por nota das tarefas entregadas. 

 
ALUMNADO CON AVALIACIÓNS SUSPENSAS 
 

• 20%  entrega actividades de recuperación 
• 80%  nota media das actividades realizadas 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba estará baseada nos estándares imprescindibles dos dous primeiros trimestres 
xa indicados. De forma presencial ou telemática segundo as circunstancias o permitan 

Avaliación de  
materia 

pendentes 

Criterios de avaliación: 
 
Os criterios e os estándares serán os imprescindibles da 1ª e 2ª avaliación xa indicados 
para o alumnado que cursa ese nivel 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
• 20% entrega actividades de recuperación 
• 80% nota media das actividades realizadas 

Se non acadaran a avaliación positiva mediante as tarefas enviadas pola aula virtual 
realizarán examen on line. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Nota dos exames realizados durante o curso presencial. 
Cuestionarios e actividades enviadas pola aula virtual 
Se fora necesario, proba final Maio 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Actividades 
Realízanse actividades de recuperación (suspensos) e 
repaso(aprobados) dos temas explicados na 1ª e 2ª avaliación, 
tipo resposta curta, esquemas..... 

 

Metodoloxía  
Seguemento individualizado das actividades e cuestionarios 
enviados  a través da aula virtual . 
Mediante o correo electrónico, respóndese ás dúbidas que 
poidan xurdir. 

Materiais e recursos Libro texto,documentos, artigos ... 
 
 
 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Alumnado a través da Web do centro e aula virtual 
Familias a través da Web do centro. 
 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
Na área de departamentos da páxina web do IES ao lado da programación 
do curso 2019/20 xa exposta. 
 

 


