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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida. 

 B1.1. Determinar as propiedades 
fisicoquímicas dos bioelementos que 
os fan indispensables para a vida. 
Relacionar os enlaces químicos coa súa 
importancia biolóxica. 

 BB1.1. 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 

 BB1.1.2. Clasifica os tipos de 
bioelementos relacionando cada un 
coa súa proporción e coa súa función 
biolóxica. 

 CAA 
 

 BB1.1.3. Discrimina os enlaces 
químicos que permiten a formación 
de moléculas inorgánicas e orgánicas 
presentes nos seres vivos. 

 CMCCT 
 CD 

 

 B1.2. Argumentar as razóns polas que 
a auga e os sales minerais son 
fundamentais nos procesos biolóxicos. 

 BB1.2.1. Relaciona a estrutura 
química da auga coas súas funcións 
biolóxicas. 

 CAA 
 

 BB1.2.2. Distingue os tipos de sales 
minerais, e relaciona a composición 
coa función. 

CMCCT 

 BB1.2.3. 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. Recoñecer e identificar os tipos 
de moléculas que constitúen a materia 
viva, e relacionalos coas súas 
respectivas funcións biolóxicas na 
célula. 

 BB1.3.1. Recoñece e clasifica os tipos 
de biomoléculas orgánicas, e 
relaciona a súa composición química 
coa súa estrutura e coa súa función. 

 CAA 
 CSIEE 

 

 BB1.3.3. Contrasta e relaciona os 
procesos de diálise, centrifugación e 
electroforese, e interpreta a súa 
relación coas biomoléculas 
orgánicas. 

 CAA 
 CMCCT 
 CD 

 B1.4. Identificar os tipos de 
monómeros que forman as 
macromoléculas biolóxicas e os 
enlaces que os unen. 

 BB1.4.1. 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. 

 CMCCT 
 CD 

 

 B1.5. Determinar a composición 
química e describir a función, a 

 BB1.5.1. Describe a composición e a 
función das principais biomoléculas 

 CCL  
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localización e exemplos das principais 
biomoléculas orgánicas. 

orgánicas. 

 B1.6. Comprender e diferenciar a 
función biocatalizadora dos encimas, 
con valoración da súa importancia 
biolóxica. 

 BB1.6.1. Contrasta o papel 
fundamental dos encimas como 
biocatalizadores, e relaciona as súas 
propiedades coa súa función 
catalítica. 

 CAA 
 CMCCT 

 B1.7. Sinalar a importancia das 
vitaminas para o mantemento da vida. 

 BB1.7.1. Identifica os tipos de 
vitaminas asociando a súa 
imprescindible función coas doenzas 
que preveñen. 

 CAA 
 CCEC 

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

 B2.1. Establecer as diferenzas 
estruturais e de composición entre 
células procariotas e eucarióticas. 

 BB2.1.1. Compara unha célula 
procariota con unha eucariótica, e 
identifica os orgánulos 
citoplasmáticos presentes nelas. 

 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. 

 BB2.2.1. Esquematiza os orgánulos 
citoplasmáticos e recoñece as súas 
estruturas. 

 CSIEE 
 

 BB2.2.2. Analiza a relación entre a 
composición química, a estrutura e a 
ultraestrutura dos orgánulos 
celulares, e a súa función. 

 CSIEE 
 CAA 

 

 B2.3. Analizar o ciclo celular e 
diferenciar as súas fases. 

 BB2.3.1. Identifica as fases do ciclo 
celular, e explica os principais 
procesos que acontecen en cada 
unha. 

 CCL  
 CD 

 B2.4. Distinguir e identificar os tipos de 
división celular, e desenvolver os 
acontecementos que teñen lugar en 
cada fase. 

 BB2.4.1. 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 

 

 BB2.4.2. Establece as analoxías e as 
diferenzas máis significativas entre 
mitose e meiose. 

 CAA 
 CSIEE 

 

 B2.5. Argumentar a relación da meiose 
coa variabilidade xenética das 
especies. 

 BB2.5.1. Resume a relación da 
meiose coa reprodución sexual, o 
aumento da variabilidade xenética e 
a posibilidade de evolución das 
especies. 

 CAA 
 CCL  
 CMCCT 

 B2.6. Examinar e comprender a 
importancia das membranas na 
regulación dos intercambios celulares 
para o mantemento da vida, e realizar 
experiencias sobre a plasmólise e a 
turxescencia. 

 BB2.6.1. 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 

 

 B2.7. Comprender e diferenciar os  BB2.7.1. Define e interpreta os  CAA 
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procesos de catabolismo e 
anabolismo, e establecer a relación 
entre ambos. 

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

 CSIEE 
 CCL  

 

 B2.8. Describir as fases da respiración 
celular, identificando rutas e produtos 
iniciais e finais. 

 BB2.8.1. 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 encimas e as moléculas 
máis importantes responsables dos 
devanditos procesos. 

 CAA 
 CMCCT 

 B2.9. Diferenciar a vía aeróbica da 
anaeróbica. 

 BB2.9.1. Contrasta as vías aeróbicas 
e anaeróbicas, e establece a súa 
relación co seu rendemento 
enerxético. 

 CMCCT 

 BB2.9.2. Valora a importancia das 
fermentacións en numerosos 
procesos industriais, e recoñece as 
súas aplicacións. 

 CCEC 
 CSC 

 B2.10. Pormenorizar os procesos que 
teñen lugar en cada fase da 
fotosíntese. 

 BB2.10.1.Identifica e clasifica os 
tipos de organismos fotosintéticos. 

 CAA 
 CSIEE 

 

 BB2.10.2. Localiza a nivel subcelular 
onde se leva a cabo cada fase, e 
destaca os procesos que teñen lugar. 

 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. 

 BB2.11.1. Contrasta a importancia 
biolóxica da fotosíntese para o 
mantemento da vida na Terra. 

 CSC 
 CCEC 

 

 B2.12. Argumentar a importancia da 
quimiosíntese. 

 BB2.12.1. Valora o papel biolóxico 
dos organismos quimiosintéticos. 

 CCEC 
 

Bloque 3. Xenética e evolución. 

 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. 

 BB3.10.1. 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 

 
Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
Recollida de boletíns de exercicios e actividades. 
 

Instrumentos: 
 
Valoración cuantitativa dos boletíns. 
As actividades de ampliación só poderán sumar nota, non restala. 
 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 
A cualificación de fin de curso obterase da media aritmética das notas da 
avaliacións 1ª e 2ª.  

 Alumnado que tenha algunha avaliación suspensa: 
A superación das tarefas de recuperación propostas implicará a 
recuperación das avaliacións suspensas.  

 Todo o alumnado: 
As tarefas de repaso e ampliación outorgarán un máximo de dous puntos 
que se sumarán linealmente á media aritmética das avaliacións 1ª e 2ª. 

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

xullo 

 
Consistirá nunha proba escrita sobre os contidos impartidos ata o 12 de 
marzo. Será unha proba presencial, pero se as autoridades competentes 
deciden que non se celebren probas presenciais, a proba será telemática. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Non procede. 

Criterios de cualificación: 

Non procede. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

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

Actividades  

 

Boletíns de exercicios e actividades que necesitan, para ser realizados, de 
diversos apoios como o libro de texto, os boletíns entregados polo 
profesor ata o 12 de marzo ou internet. 

 
Hai tres tipos de tarefas. Para o alumnado con algunha avaliación 
suspensa hai tarefas de recuperación. Para todo o alumnado hai tarefas 
de repaso da materia impartida ata o 12 de marzo e de ampliación. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Aula virtual do IES. As descargas das tarefas e as entregas realízanse a 
través da aula virtual do IES. 

 

A solución dos problemas do alumnado sen conectividade canalízanse a 
través das titorías correspondentes. 

 

Materiais e recursos 

 

- Libro de texto. 

- Documentación escrita e gráfica. 

- Boletíns de exercicios e actividades. 

- Aplicacións gratuítas como Google Earth e navegadores de internet. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado.  

 

 

 

Publicidade  

Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 

 

 


