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 A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, modificou en distintos aspectos a Lei orgánica 2/2006, do 3 

de maio, de educación, coa finalidade de desenvolver medidas para acadar un sistema educativo de calidade, inclusivo, que garanta a igualdade 

de oportunidades e faga efectiva a posibilidade. O Decreto 86/2015, do 25 de xuño,  establece o currículo daeducación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato na Comunidade Autónomade Galicia,  regulando a relación entre os obxectivos,os contidos, os criterios de avaliación, os estándares 

de aprendizaxe avaliables e as competenciasclave nas diferentes materias. 

 

 A Bioloxía de segundo curso de bacharelato ten como obxectivo fundamental favorecer e fomentar a formacióncientífica do alumnado, 

partindo da súa vocación polo estudo das ciencias. Deste xeito, a Bioloxía representa a porta de entrada ao  mundo das ciencias biosanitarias e 

biotecnolóxicas, e contribúe a consolidar o métodocientífico como ferramenta habitual de traballo, fomentando no alumnado o estímulo da súa 

curiosidade, da capacidadede razoar, da formulación de hipóteses e deseños experimentais, da interpretación de datos e da resoluciónde 

problemas. Faise que o alumnado alcance satisfactoriamente as competencias clave, afondando en aspectosxa recollidos en cursos anteriores 

grazas ao desenvolvemento cognitivo e á madureza que o alumnado chega a alcanzar ao final dociclo de bacharelato que favorecen unha mellor 

consecución destas.  

 Os grandes avances e descubrimentos da bioloxía, que se suceden de xeito constante nas últimas décadas, nonsó posibilitaron a mellora 

das condicións de vida da cidadanía e o avance da sociedade, senón que ao mesmotempo xeraron algunhas controversias que, polas súas 

implicacións sociais, éticas, económicas, etc., non se podenobviar, 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 manténá investigación biolóxica, 

desenvolvendo novas técnicas de investigación no campo da biotecnoloxía ou da enxeñaríaxenética, así como novas ramas do coñecemento, 

como a xenómica, a proteómica ou a biotecnoloxía, demaneira que producen continuas transformacións na sociedade 

  

 Os contidos distribúense en cinco grandes bloques, nos que se pretende afondar a partir dos coñecementos xaadquiridos en cursos 

anteriores, tomando como eixe vertebrador a célula, a súa composición química, a estrutura eultraestrutura, e as súas funcións. Deste xeito, o 

primeiro bloque céntrase no estudo da base molecular e fisicoquímicada vida, con especial atención ao estudo dos bioelementos e enlaces 

químicos que posibilitan a formacióndas biomoléculas inorgánicas e orgánicas. O segundo bloque fixa a súa atención na célula como un sistema 

complexointegrado, analizando a influencia do progreso técnico no estudo da estrutura, a ultraestrutura e a fisioloxíacelular. O terceiro céntrase no 

1. Introdución e contextualización. 
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estudo da xenética molecular e os novos desenvolvementos desta no campo da enxeñaríaxenética, coas repercusións éticas e sociais derivadas 

da devandita manipulación xenética, e relaciónase oestudo da xenética co feito evolutivo. No cuarto abórdase o estudo dos microorganismos e a 

biotecnoloxía, así comoas aplicacións desta e da microbioloxía en campos variados como a industria alimentaria e farmacéutica, a 

biorremediación,etc. O quinto céntrase na inmunoloxía e as súas aplicacións, nomeadamente no estudo do sistemainmune humano, as súas 

disfuncións e as súas deficiencias. 

 

 A Bioloxía de 2º de Bacherelato pretende ofrecer unha visión actualizada da materia plantexando a formación dos estudantes  en tres 

ámbitos: 

- Ampliar e afianzar os coñecementos científicos sobre os mecanismos básicos que rixen o mundo vivo, dende unha actitude 

investigadora baseada no análise e na práctica dos procedementos básicos do traballo científico, ata o análise das diversas 

implicacións que teñen os novos descubrimentos que xorden constantemente. 

- Dotar aos alumnos e alumnas dunha cultura científica, o que supón unha familiarización coas estratexias básicas da actividade 

científica: plantexamentento de problemas e toma de decisións; formulación e contrate de hipótesis: plantexamento de estratexias; 

interpretación de resultados; comunicación científica e manexo de fontes de información.  

- Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver un espíritu crítico. 

A Bioloxía axuda a reflexionar sobre as relación da ciencia e a tecnoloxía coa sociedade e a valorar, dende un punto de vista 

individual e colectivo, as implicacións éticas, legais, económicas ou políticas dos novos descubrimentos que se producen nesta 

materia. 

 
 
 
 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores 

da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade 

na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

 

2.Obxectivos xerais do Bacharelato 
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b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 

Ser quen de prever e resolver pacíficamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e 

discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 

calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa 

evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

 

 

l)  Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dosmétodos científicos. Coñecer e valorar de forma 

crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxíaao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respectocara ao 

medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referenciaao territorio galego. 
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m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa,traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido 

crítico. 

 

n)  Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, comofontes de formación e enriquecemento cultural. 

 

ñ)  Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal esocial, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

 

o)  Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

 

p)  Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuírá súa conservación e mellora no contexto dun 

mundo globalizado. 

 

 
 
 

 Dado que a materia de Bioloxía de 2º Bacherelato é de carácter optativo permite que o alumnado presente unha disposición positiva para o 

desenvolvemento  dos contidos, feito que facilita o impulso e potenciación das competencias clave. Dita circunstancia favorece o proceso de ensino 

aprendizaxetendo en conta os seus intereses e motivacións.  

 A adquisición das competencias, está baseado na utilización do método científico, estimulando a curiosidade, capacidade de razoamento, 

plantexamento de hipótesis e deseños experimentais, interpretación de datos e resolución de problemas.  

 

 

Comunicación lingüística (CCL) 

Ao  longo do desenvolvemento desta asignatura é común a utilización de textos científicos ou divulgativos escritos cunha linguaxe técnica que o 

alumnado debe coñecer e saber aplicar en diferentes contextos, facilitando a adquisición desta competencia. A capacidade para entender e 

expresar de forma escrita e oral, é fundamental  para que os alumnos e alumnas  acaden os coñecementos e desenvolvan habilidades para debatir 

de forma crítica as súas ideas. 

 Os descritores aos que lles daremos prioridade serán: 

3.Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave 
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• Utilizar o vocabulario , estruturas lingüísticas e normas ortográficas e gramaticais axeitados  para elaborar textos escritos e orais. 

• Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

• Expresarse oralmentede forma adecuada, con corrección e coherencia. 

 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  (CMCCT) 

 É a competencia  na que evidentemente céntrase esta materia. A aplicación de métodos científicos e destrezas tecnolóxicas conducentes a 

a acadar coñecementos, contrastar ideas e aplicar descubrimentos  ao benestar social son  claves para esta materia. Débense abordar os 

coñecementos da bioloxía relacionándoos mediante procesos e situación integrados no conxunto. Esta competencia é precisa para abordar os 

saberes e  coñecementos científicos relacionados coa bioloxía, así coma para a súa  interconexión co resto das disciplinas científicas.  

 Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:  

• Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no ámbito natural e as repercusións para a vida futura. 

• Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender o que acontece ao noso redor e responder a 

preguntas. 

• Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 

• Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu ámbito. 

• Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

• Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. 

 

 

Competencia dixital (CD) 

 

A aprendizaxe da materia contribúe de forma transversal a  adquisición da competencia dixital a través do uso das tecnoloxías da información e da 

comunicación. Posto que implica o uso creativo, crítico e seguro das TICs para acadar os obxectivos , sendo este uso o que lles vai permitir a 

adquisición  de destrezas  que deben conducir a desenvolver unha actitude activa, crítica e realista das novas tecnoloxías tan usadas en calquera 

das disciplinas científicas.  

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 
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• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

• Empregar distintas fontes para a busca de información. 

• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas. 

 

 

Competencia de aprender a aprender (CAA) 

 

 Esta competencia, fundamental para o proceso de ensino permanente que se produce  ao longo da vida, implica a capacidade de motivación 

para a aprendizaxe, clave  nesta materia, posto que é a necesidade de aprender o que estimula a curiosidade e a capacidade para coñecer os 

propios procesos dos cales o alumnado é participe. Acadaremos esta competencia promovendo á  planificación (pensar antes de actuar), 

analizando o proceso e axustándoo (supervisión) e evaluando o proceso e o resultado.  

 Oadestraremos  dos descritores seguintes  asegura a consecución de obxectivos formulados previamente.  

 

• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.  

• Planificar os recursos necesarios e os pasos que hai que realizar no proceso de aprendizaxe. 

• Identificar potencialidades persoais : estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións executivas... 

• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigurosa dos contidos. 

 

Competencia sociais e cívicas  (CSC) 

 

 O coñecemento das aplicación e usos que os procesos biolóxicos teñen nas industrias  (farmacolóxica, microbiolóxica, química…) asi como 

o recoñecemento da importancia que para a sociedade teñen os descubrimentos que nesta rama  prodúcense ao longo dos anos implica a 

habilidade de aplicar os saberes adquiridos nesta materia, relacionándoo co bienestar  `persoal e social, contribuindo asi ao desenvolvemento das 

competencias sociais e cívicas. 

Para iso adestraremos os seguintes descritores:  
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• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.  

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

• Mostrar dispoñibilidade para participar activamente en ámbitos de participación establecidos. 

• Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

 

 

Competencia de iniciativa e espírito emprendedor 

 

 Esta competencia implica a capacidade de transformar as ideas  en actos, que nesta materia concretamente vese plasmada na realización 

de experiencias de laboratorio que ao alumnado lle permita analizar a situación coñercer as opción, elexir, planificar, xestionar e aplicar as decisión 

para acadar os obxectivos que se propoñan.  

Por iso, será importante o traballo dos seguintes descritores: 

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

• Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos. 

 

 

Competencia de conciencia e expresións culturais 

 

 O aceso ás  diferentes manifestacións sobre a herdanza medioambiental, permiten respectarla e poñela en valor, favorecendo así a súa 

conservación, o que implica  o desenvolvemento dunha conciencia e expresións culturais do alumnado.  

         Polo que nesta área traballaremos os seguintes descritores:  

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

• Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento científico 
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 Bioloxía. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe CC ET 

 Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida   

i 

e 

B1.1. Compoñentes químicos da vida. 
Concepto de bioelemento. Tipos, 
propiedades e funcións dos 
bioelementos. 

B1.2. Os enlaces químicos e a súa 
importancia en bioloxía. 

B1.3. Biomoléculas: concepto, 
clasificación e técnicas de separación. 

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 

CL 

EOE 

TIC 

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

CAA 

 

CL 

EOE 

TIC 

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

CMCCT 

CD 

 

CL 

EOE 

TIC 

i 

l 

e 

B1.4. Biomoléculas inorgánicas. 
Estrutura e propiedades fisicoquímicas 
da auga que a fan unha molécula 

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

BB1.2.1. Relaciona a estrutura química da 

auga coas súas funcións biolóxicas. 
CAA 

 

CL 

EOE 

TIC 

4. Vinculacións 
 
 
 

 
4.1. Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe, competencias clave e 
elementos transversais 
 

 



IES Celanova.Celso Emilio Ferreiro      10 

 

 Bioloxía. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe CC ET 

imprescindible para a vida. Funcións 
dos sales minerais. 

B1.5. Fisicoquímica das dispersións 
acuosas. Difusión, osmose e diálise. 

biolóxicos. 

 
BB1.2.2. Distingue os tipos de sales 

minerais, e relaciona a composición coa 
función. 

CMCCT CL 

EOE 

TIC 

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 

CL 

EOE 

TIC 

d 

l 

B1.6. Biomoléculas orgánicas: concepto, 
clasificación, estrutura, propiedades e 
funcións biolóxicas de glícidos, lípidos, 
prótidos e ácidos nucleicos. 

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 

 

CL 

EOE 

TIC 

BB1.3.2. Deseña e realiza experiencias 
identificando en mostras biolóxicas a 
presenza de moléculas orgánicas. 

CSIEE 

CMCCT 

CL 

EOE 

TIC 

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

CAA 

CMCCT 

CD 

CL 

EOE 

TIC 

CA 

i 

g 

B1.6. Biomoléculas orgánicas: concepto, 
clasificación, estrutura, propiedades e 
funcións biolóxicas de glícidos, lípidos, 
prótidos e ácidos nucleicos. 

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 

 

CL 

EOE 

TIC 

CA 
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 Bioloxía. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe CC ET 

i B1.6. Biomoléculas orgánicas: concepto, 
clasificación, estrutura, propiedades e 
funcións biolóxicas de glícidos, lípidos, 
prótidos e ácidos nucleicos. 

B1.5. Determinar a composición 
química e describir a función, a 
localización e exemplos das 
principais biomoléculas orgánicas. 

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

CCL  

 

CL 

EOE 

TIC 

l B1.7. Encimas: concepto, clasificación, 
propiedades e funcións. Catálise 
enzimática. Activación e inhibición 
enzimática. Alosterismo. 

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 

CL 

EOE 

TIC 

l 

ñ 

B1.8. Vitaminas: concepto, clasificación e 
funcións. 

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 

CL 

EOE 

TIC 

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

i 

e 

B2.1. A célula como unidade estrutural e 
funcional dos seres vivos. Teoría 
celular. 

B2.2. Evolución dos métodos de estudo 
das células. Preparación e 
procesamento das mostras para a 
observación ao microscopio óptico e 
electrónico. 

B2.3. Morfoloxía celular. Composición, 
estrutura, funcións e propiedades das 
envolturas e dos orgánulos celulares. 

B2.4. Modelos de organización celular en 
procariotas e eucarióticas. Células 

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 
citoplasmático presentes nelas. 

 

CAA 

CMCCT 

CD 

 

CL 

EOE 

TIC 
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animais e vexetais. 

d 

e 

l 

B2.3. Morfoloxía celular. Composición, 
estrutura, funcións e propiedades das 
envolturas e dos orgánulos celulares. 

B2.4. Modelos de organización celular en 
procariotas e eucarióticas. Células 
animais e vexetais. 

B2.5. Observación microscópica de 
células procariotas e eucariotas tanto 
animais como vexetais. 

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 
estructuras. 

 

CSIEE 

 

CL 

EOE 

TIC 

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

CSIEE 

CAA 

 

CL 

EOE 

TIC 

i B2.6. Ciclo celular. 

 

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 

 

e 

l 

B2.7. División celular. Mitose en células 
animais e vexetais. 

B2.8. Meiose. Necesidade biolóxica da 
meiose para a reprodución sexual. 
Importancia da reprodución sexual na 
evolución dos seres vivos. 

B2.9. Observación de células en mitose. 
Estudo das fases da división celular. 

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 

 

CL 

EOE 

TIC 

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

CAA 

CSIEE 

 

CL 

EOE 

TIC 

e B2.8. Meiose. Necesidade biolóxica da 
meiose para a reprodución sexual. 

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

BB2.5.1. Resume a relación da meiose coa 
reprodución sexual, o aumento da 

CAA CL 
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Importancia da reprodución sexual na 
evolución dos seres vivos. 

especies. 

 

variabilidade xenética e a posibilidade de 
evolución das especies. 

CCL  

CMCCT 

EOE 

TIC 

e 

i 

m 

B2.10. Importancia da membrana nos 
fenómenos de transporte. Tipos de 
transporte. Endocitose e exocitose. 

B2.6. 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. 

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 

 

CL 

EOE 

TIC 

l B2.11. Introdución ao metabolismo: 
catabolismo e anabolismo. 

B2.12. Reaccións metabólicas: aspectos 
enerxéticos e de regulación. 

B2.7. Comprender e diferenciar os 
procesos de catabolismo e 
anabolismo, e establecer a relación 
entre ambos. 

 

BB2.7.1. Define e interpreta os procesos 
catabólicos e os anabólicos, así como os 
intercambios enerxéticos asociados a eles. 

 

CAA 

CSIEE 

CCL  

 

CL 

EOE 

TIC 

e 

i 

f 

B2.13. Respiración celular: o seu 
significado biolóxico. Orgánulos 
celulares implicados no proceso 
respiratorio. 

 

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 

CL 

EOE 

TIC 

i B2.14. Diferenzas entre as vías 
aeróbicas e anaeróbicas. 

B2.15. As fermentacións e as súas 

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 CL 

EOE 

TIC 
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aplicacións. Observación do proceso 
de fermentación mediante lévedos. 

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

CCEC 

CSC 

CL 

EOE 

TIC 

l B2.16. Fotosíntese: localización celular 
en procariotas e eucarióticas. Etapas 
do proceso fotosintético. Balance 
global. 

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 

 

CL 

EOE 

TIC 

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

CAA 

 

CL 

EOE 

TIC 

a 

l 

B2.17. Importancia biolóxica da 
fotosíntese. 

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 

 

 

e 

i 

B2.18. Quimiosíntese. 

 

B2.12. Argumentar a importancia da 
quimiosíntese. 

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

CCEC 

 

CL 

EOE 

TIC 

 Bloque 3. Xenética e evolución   

i 

d 

B3.1. Xenética molecular. Importancia 
biolóxica do ADN como portador da 
información xenética. Concepto de 

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 

CCL  

CSC 

CL 

EOE 
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xene.  responsable do almacenamento, a 
conservación e a transmisión da 
información xenética. 

CCEC TIC 

l B3.2. Replicación do ADN. Etapas da 
replicación. Diferenzas entre o proceso 
replicativo entre eucarióticas e 
procariotas. 

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 

CL 

EOE 

TIC 

i 

l 

B3.3. ARN: tipos e funcións. 

B3.4. Fluxo da información xenética nos 
seres vivos. 

B3.5. Expresión dos xenes. Transcrición 
e tradución xenéticas en procariotas e 
eucarióticas. O código xenético na 
información xenética. 

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 

CL 

EOE 

TIC 

i B3.3. ARN: tipos e funcións. 

B3.5. Expresión dos xenes. Transcrición 
e tradución xenéticas en procariotas e 
eucarióticas. O código xenético na 
información xenética. 

B3.6. Resolución de problemas de 
xenética molecular. 

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 

 

CL 

EOE 

TIC 

 

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 

CL 

EOE 

TIC 

EE 

g B3.5. Expresión dos xenes. Transcrición B3.5. Elaborar e interpretar esquemas BB3.5.1. Interpreta e explica esquemas dos CD CL 
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m e tradución xenéticas en procariotas e 
eucarióticas. O código xenético na 
información xenética. 

B3.6. Resolución de problemas de 
xenética molecular. 

B3.7. Regulación da expresión xénica. 

dos procesos de replicación, 
transcrición e tradución, e a 
regulación da expresión xénica. 

 

procesos de replicación, transcrición e 
tradución. 

CMCCT EOE 

TIC 

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

CMCCT CL 

EOE 

EE 

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

CAA 

CD 

CL 

EOE 

TIC 

e 

ñ 

B3.8. Mutacións: tipos. Axentes 
mutaxénicos. 

 

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

 

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

CCL  

 

CL 

EOE 

EE 

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

CAA 

CSC 

CL 

EOE 

TIC 

h 

l 

ñ 

B3.9. Mutacións e cancro. 

B3.10. Implicacións das mutacións na 
evolución e na aparición de novas 
especies. 

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 

 

CL 

EOE 

EE 

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

CAA 

CSC 

CCEC 

CL 

EOE 

EE 
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a 

g 

B3.11. Enxeñaría xenética. Principais 
liñas actuais de investigación. 
Organismos modificados 
xeneticamente. 

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 

CL 

EOE 

TIC 

EE 

a 

c 

d 

B3.12. Proxecto xenoma: repercusións 
sociais e valoracións éticas da 
manipulación xenética e das novas 
terapias xénicas. 

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 

CL 

EOE 

TIC 

b 

e 

m 

B3.13. Xenética mendeliana. Teoría 
cromosómica da herdanza. 
Determinismo do sexo e herdanza 
ligada ao sexo e influída polo sexo. 

 

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 predíce 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 

CL 

EOE 

EE 

b 

i 

B3.14. Evidencias do proceso evolutivo. B3.11. Diferenciar evidencias do 
proceso evolutivo. 

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

CSIEE 

CCL  

CL 

EOE 

EE 

m B3.15. Darwinismo e neodarwinismo: 
teoría sintética da evolución. 

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 

 

CL 

EOE 

 

a B3.16. Xenética de poboacións. 
Frecuencias xénicas e a súa relación 

B3.13. Relacionar o xenotipo e as 
frecuencias xénicas coa xenética de 

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

CMCCT CL 

EOE 
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coa evolución. poboacións e a súa influencia na 
evolución. 

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

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

 

d 

e 

l 

B3.17. A mutación e a recombinación 
xénica como procesos que xeran 
cambios e adaptacións. Principios da 
selección natural. 

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 

 

CL 

EOE 

 

l 

a 

B3.18. Evolución e biodiversidade. 

B3.19. Proceso de especiación. Modelos 
de especiación. 

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 

 

CL 

EOE 

EE 

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

l 

m 

B4.1. Microbioloxía. Concepto de 
microorganismo. Microorganismos con 
organización celular e sen ela. 

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 

 

CL 

EOE 

 

e B4.2. Virus, outras formas acelulares e 
partículas infectivas subvirais. 
Bacterias. Fungos microscópicos. 
Protozoos. Algas microscópicas. 

B4.3. Observación microscópica de 
protozoos, algas e fungos. 

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 

 

CL 

EO 
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l 

m 

B4.4. Métodos de estudo dos 
microorganismos. Esterilización e 
pasteurización. 

B4.5. Realización de experiencias de 
cultivo de microorganismos. 

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 

CL 

EOE 

EE 

a 

l 

B4.6. Microorganismos nos ciclos 
xeoquímicos. 

 

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 

CL 

EOE 

 

b 

c 

d 

B4.7. Microorganismos como axentes 
produtores de doenzas. 

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 

CL 

EOE 

 

a 

c 

g 

ñ 

B4.8. Biotecnoloxía. Utilización dos 
microorganismos nos procesos 
industriais: produtos elaborados por 
biotecnoloxía. 

B4.9. Realización de experiencias con 
microorganismos fermentadores. 

B4.6. Avaliar as aplicacións da 
biotecnoloxía e a microbioloxía na 
industria alimentaria e farmacéutica, 
e na mellora do medio. 

BB4.6.1. Analiza a intervención dos 
microorganismos en numerosos procesos 
naturais e industriais, e as súas numerosas 
aplicacións 

CAA 

CCEC 

CSC 

CMCCT 

CL 

EOE 

 

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

CCEC 

CSC 

CMCCT 

CL 

EOE 

 

 

BB4.6.3. Valora as aplicacións da 
biotecnoloxía e a enxeñaría xenética na 

CD 

CMCCT 

CL 

EOE 
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obtención de produtos farmacéuticos, en 
medicina e en biorremediación, para o 
mantemento e a mellora do medio. 

EE 

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

d 

e 

b 

B5.1. Concepto actual de inmunidade. 
Sistema inmunitario. Defensas internas 
inespecíficas. 

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 

CL 

EOE 

TIC 

l 

i 

B5.2. Inmunidade específica: 
características e tipos (celular e 
humoral). Células responsables. 

B5.3. Identificación de células 
inmunitarias mediante a súa 
observación. 

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  

 

CL 

EOE 

 

i 

l 

B5.4. Mecanismo de acción da resposta 
inmunitaria. Memoria inmunolóxica. 

B5.3. Discriminar resposta inmune 
primaria e secundaria. 

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

CAA 

 

CL 

EOE 

 

e 

g 

i 

B5.5. Antíxenos e anticorpos. Estrutura 
dos anticorpos. Formas de acción. A 
súa función na resposta inmune. 

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 

CL 

EOE 

TIC 

i 

l 

B5.6. Reacción antíxeno-anticorpo: tipos 
e características. 

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 

 

CL 

EOE 
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i 

l 

B5.7. Inmunidade natural e artificial ou 
adquirida. Soros e vacinas. A súa 
importancia na loita contra as doenzas 
infecciosas. 

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 CL 

EOE 

 

m 

h 

ñ 

B5.8. Disfuncións e deficiencias do 
sistema inmunitario. Alerxias e 
inmunodeficiencias. 

B5.9. Sistema inmunitario e cancro. 

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

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

CCL  

CSIEE 

 

CL 

EOE 

 

h 

g 

a 

B5.10. A SIDA e os seus efectos no 
sistema inmunitario. 

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

BB5.8.1. Describe o ciclo de 
desenvolvemento do VIH. 

CAA 

CD 

CCL  

CL 

EOE 

TIC 

 

e 

i 

B5.11. Doenzas autoinmunes. 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 

CL 

EOE 

 

e 

a 

c 

B5.12. Anticorpos monoclonais e 
enxeñaría xenética. 

B5.13. Transplante de órganos e 
problemas de rexeitamento. Reflexión 
ética sobre a doazón de órganos, 
medula e sangue. 

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 

CL 

EOE 

TIC 

EE 

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

CAA 

CSC 

CCEC 

CL 

EOE 

EE 

BB5.10.3. Clasifica e entende os tipos de CSC CL 
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 Bioloxía. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe CC ET 

transplantes, e relaciona os avances neste 
ámbito co impacto futuro na doazón de 
órganos, medula e sangue.  

CCEC EOE 

TIC 

EE 

 

Elementos transversais :Comprensión lectora (CL), expresión oral e escrita (EOE), comunicación audiovisual (CA), tecnoloxías  da información e da comunicación (TIC), 

emprendemento (E), educación cívica e constitucional (ECC),educación en valores: igualdade, equidade, resolución pacífica de conflitos, liberdade, non discriminación (V), 

seguridade viaria(SV). 

 
 
 
 
 
Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida 
 

Unidade 1. Auga e sales minerais  

 

- Características  dos seres vivos, niveis de organización 

- Concepto de Bioelemento. Bioelementos primarios e secundarios. Oligoelementos 

- Principios inmediatos inorgánicos : auga e sales minerales 

- Estructura e propiedades da auga . Tipos de enlace. Concepto de pH 

- Concepto de ósmose e difusión 

- Sales minerais, a súa importancia para o funcionamento dos procesos biolóxicos 

 
Unidade 2. Biomoléculas orgánicas: Glúcidos 
  

-  Concepto e función biolóxicas 

4.2.  Contidos secuenciados por Unidades 
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- Clasificación: Monosacáridos e ösidosMonosacáridos.  

- Estructura , propiedades e clasificación. Aldosas e  Cetosas  máis     importantes, función nos ssvv e recoñecemento da fórmula 

- Disacáridos. O enlace glucosídico. Recoñecementoo de fórmulas e disacáridos  máis importantes. Funcións 

- Polisacáridos. Características. Funcións estructural e enerxética 

   
Unidade 3. Biomoléculas orgánicas :Lípidos 
 

- Concepto e funcións biolóxicas 

- Clasificación: Acidos grasos, L. Saponificables e L. Insaponificables 

- Ac. Grasos. Estrutura, propiedades físicas e químicas 

- Lípidos saponificables. Acilglicéridos, céridos e fosolípidos Estructura e función biolóxica 

- L. Insaponificables. Concepto de esteroides e terpenos. O colesterol. Prostaglandinas 

 

Unidade4.Biomoléculas orgánicas: Proteínas 

 

- Concepto e función biolóxicas 

- Os aminoácidos. Estrutura e propiedades máis importantes Clasificación 

- Estrutura das Proteínas. O enlace peptídico Niveis   estruturais 

-  Propiedades das proteínas; especificidade e desnaturalización 

- Clasificación das proteínas: homoproteínas e heteroproteínas 

 
 
Unidade5.Biomoléculas orgánicas:Encimas 
 

- Concepto de biocatalizador 

- Concepto e estrutura e clasificación das encimas 

- Propiedades das encimas 

- Mecanismo da actividade encimática 

- Cinética encimática. Curva de actividade 
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- Regulación de la actividad enzimática: Tª, pH, sustrato. Inhibición, alosterismo e conversión covalente 

- As vitaminas como coenzimas. Clasificación e función en relación coas doenzas que preveñen.  

 

Unidade6.Biomoléculas orgánicas: Ácidos nucleicos 

- Concepto, tipos y funciones de los ac. nucleicos 

- Estructura de nucleósidos y nucleótidos 

- Funciones de los nucleótidos.  Nucleótidos no nucleicos 

- Polinucleótidos El enlace fosfodiester 

- Estructura del ADN: Modelo de Watson y Crick. Desnaturalización y renaturalización 

- Tipos de ADN 

- Estructura del ARN.. Tipos: mensajero, ribosómico y de transferencia 

 

Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular 
 
Unidade7 Morfoloxía e estrutura celular 
 

- A célula como unidade estrutural e funcional dos ssvv. Teoria celular 

- Preparación e procesamento para a visualización aos microscopios óptico e electrónico 

- Organización procariota e eucariota. Animal e vexetal 

- Composición, estrutura, funcións e propiedades das envolturas dos orgánulos celulares.  

- Tipos de transporte a través da membrana. Endocitose e Exocitose 

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

 
Unidade  8.Núcleo interfásico e núcleo en división 

- Núcleo interfásico: membrana nuclear, nucleoplasma nucleolo e cromatina 

- Núcleo en división: Los cromosomas, estructura y función 

- Diploidía y cromsomas sexuales 

- Cariograma y cariotipo 
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Unidade 9.Ociclo e a división celular: Mitose e Meiose 
 

- Reproducción celular. O ciclo celular 

- A interfase: fases G1 G2e S 

- Fase M o Mitose: profase, metafase, anafase e telofase.  

- Procesos relacionados coa mitose 

- Citocinese . Tipos de división do citoplasma 

- Meiose: 1ª e 2ª división, fases 

- Importancia biolóxica da meiose 

 
Unidade 10. Metabolismo: Catabolismo 
 

- Definición  e obxectivos. Fases do metabolismo 

- Rutas metabólicas. Tipos 

- Tipos  metabólicos de seres vivos 

- Intermediarios transportadores: NAD+, NADP+  e FAD    

- Intercambio de enerxía. O ATP 

- Regulación do metabolismo. Tipos 

-  Diferenza entre fermentación e respiración anaerobia 

- Respiración aerobia da Glucosa:  Glucolise, C. Krebs, transporte electrónico e fosforilación oxidativa 

- Respiración anaerobia da Glucosa: Fermentacón láctica e  alcohólica 

- O ciclo das pentosas fosfato 

- C. de Lípidos: β-oxidación dos ac. Graxos 

- C. de Proteínas e  de Ac. nucleicos 

 
 
Unidade 11.Metabolismo: Anabolismo heterótrofo e autótrofo 
 

- Anabolismo de Glúcidos:  Gluconeogénese 

- Glucogenogéne y glucógenolise 
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- Anabolismo de ac. Grasos e lípidos 

- Anabolismo de  proteínas  

- Anabolismo de ac. nucleicos. 

- Anabolismo autótrofo: fotosíntese e quimiosíntese 

- Fotosíntese: fase luminosa e oscura 

- Fase luminosa: fotofosforilación cíclicae y non cíclica 

- Fase oscura plantas C3 e C4 

-  Ciclo de Calvin e Ciclo de  Hatch-Slack 

- Factores que afectan á actividade  fotosintética 

 
Bloque 3. Xenética e evolución 
 
 
Unidade 12. Xenética mendeliana 
 

- Conceptos básicos: genotipo y fenotipo, caracteres hereditarios cualitativos y cuantitativos, alelos, homocigosis y heterocigosis, dominancia y recesividad, 

codominancia y dominancia intermedia 

- Formulación actual de las leyes de Mendel.  

- Principios básicos de la teoría cromosómica de la herencia 

- Herencia de los grupos sanguíneos: sistema ABO y factor Rh.  

- Determinación del sexo.  Herencia liga al sexo (hemofilia y daltonismo). Herencia influida por el sexo 

 
Unidade  13.Xenética molecular e de poboacións. O fluxo da información xenética: do material xenético as proteínas 
 

- Fluxo de información xenética nos seres vivos 

- Experimentos que demostraron que o ADN é o portador da información xenética 

- A replicación do ADN. Modelos descritos. ATeoría de Okazaki 

- A transcripción. Intrones y exones. A reversotranscripción 

- O código xenético. Universalidade e excepcións 

- A tradución 
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- Regulación da expresión xénica 

- As mutaciones. Tipos. Su importancia na evolución e relación co cancro 

- Evidencias do proceso evolutivo. Darwinismo e neodarwinismo 

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

 
Bloque 4. O mundo dos microorganismos e súas aplicacións. Biotecnoloxía 
 
Unidade 14. O mundo dos microorganismos. Biotecnoloxía 

Microbioloxía.Concepto de microorganismo 

- Taxonomía dos microorganismos 

- Morfoloxía, composición química e estrutura de virus, bacterias 

- Utilidade dos microorganismos nas industrias 

- Parcipación nos ciclos bioxeoquímicos 

- Microorganismos como axentes patóxenos 

- Biotecnoloxía e enxeñaría xenética na obtención de productos farmaceúticos, medicina, biorremediacion, mellora do medio… 

- Organismos modificados xeneticamente 

- O proxecto xenoma  

- Repercusións económicas, sociais e éticas   da manipulación xenética 

 

Bloque 5. O  sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións 
 
 
Unidade 15.Inmunoloxía 
 

- Defensas do organismo. Mecanismos inespecíficos e específicos 

- A resposta inflamatoria 

- Inmunidade celular e humoral 



IES Celanova.Celso Emilio Ferreiro      28 

 

- Antíxenos e anticorpos. Estrutura e formas de acción 

- Tipos e características da reacción antíxeno-anticorpo 

- Resposta inmune primaria e secundaria. A memoria inmunolóxica 

- Inmunidade natural e artificial 

- Alteracións do sistema inmune. Alerxias e inmunodefiencias (SIDA) 

- Sistema inmunitario e cancro 

- Autoinmunidade 

- Os trasplantes de órganos e o rexeitamento.  

 
 

Considerando que a materia ten 4 sesións semanais, o total de sesións no curso estará en torno ás 132 sesións.  

Considerando que a materia ten 4 sesións semanais, o total de sesións no curso estará en torno ás 112 sesións 

 

Avaliación Bloque temático Unidades Estándares de aprendizaxe Temporalización 

P
ri

m
e

ir
a 

av
al

ia
ci

ó
n

 

Bloque 1.  A base molecular 
e fisicoquímica da vida 
 

 

UD. 1: Auga e sales minerais 

BB1.1   BB1.1.2.  BB1.1.3.   

BB1.2.1.   BB1.2.2.  BB1.2.3. 

 

3sesións 

3
2

 s
es

ió
n

s 

UD. 2. Biomoléculas orgánicas: Glúcidos 

UD  3. Biomoléculas orgánicas :Lípidos 

UD. 4.Biomoléculas orgánicas: Proteínas 

UD.6.Biomoléculas orgánicas: Ác nucleicos 

 

BB1.3.1   BB1.3.2   BB1.3.3  

  BB1.4.1   BB1.5.1   

 

 

UD. 5.Biomoléculas orgánicas: Encimas BB 1.6.1      BB1.7.1.    

4.3.  Temporalización 
 



IES Celanova.Celso Emilio Ferreiro      29 

 

 
 

Avaliación Bloque temático Unidades Estándares de aprendizaxe Temporalización 

Se
gu

n
d

a 
av

al
ia

ci
ó

n
 

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

 

UD. 8 Núcleo interfásico e núcleo en 

división  BB2.1.1    BB2.2.1.   BB2.2.2.    BB 2.6.1   

25 sesións 

4
0

 s
es

ió
n

s 

UD 9. Ciclo e a división celular: Mitose 
e Meiose 
 

BB2.3.1.    BB2.4.1     BB2.4.2    BB2.5.1.    

UD. 10 Metabolismo. Catabolismo 
 

BB2.7.1     BB2.8.1.    BB2.9.1    BB2.9.2   

UD.11. Anabolismo BB2.10.1   BB2.10.2    

 Bloque 3. Xenética e 
evolución 
 
 

UD. 12  Xenética mendeliana 
UD.13.Xenética molecular e de 
poboacións. O fluxo da información 
xenética: do material xenético ás 
proteínas 
 

BB3.1.1     BB3.2.1     BB3.3.1      BB3.4.1  

 BB3.4.2     BB3.5.1.    BB3.5.2    BB3.5.3 

  BB3.6.1     BB3.6.2    BB3.7.1    BB3.3.7.2 

BB3.10.1    BB3.11.1  BB3.12.1  BB3.13.1 

BB3.13.2    BB3.14.1  BB3.15.1 

 

20 sesións 

 

Avaliación Bloque temático Unidades Estándares de aprendizaxe Temporalización 

Te
rc

e
ir

a 
av

al
ia

ci
ó

n
  
Bloque 3. Xenética e 
evolución 

 

    Resolución de problemas de 
xenética 
 

BB3.4.2    BB3.10.1 

 

10 sesións 

4
0

 s
es

ió
n

s 

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

UD. 7 Morfoloxía e estrutura celular 

BB2.1.1       BB2.2.1.    

BB2.2.2.   2.6.1   

 

 

7 sesións 
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Bloque4. O mundo dos 
microorganismos e súas 
aplicacións. Biotecnoloxía 
 

 

UD. 14. O mundo dos 
microorganismos. Biotecnoloxía 
 

 

BB3.8.1    BB3.9.1    BB4.1.1    BB4.2.1 

  BB4.3.1    BB4.4.1    BB4.5.1   BB4.6.1 

  BB4.6.2    BB4.6.3   

13 sesións 

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

 

UD 15. Inmunoloxía 

BB5.1.1.   BB5.2.1  BB5.3.1   BB5.4.1   

BB5.5.1     BB5.6.1  BB5.7.1  BB5.8.1  

BB5.9.1    BB5.10.1   BB5.10.2   BB5.10.3     

13 sesións 

 REPASO TEMAS  6 sesións  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Serán os que determinen os organismos competentes para as probas de Bacharelato. 
 
 
 
 
 
 
 

A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o currículo, centrándonos sobre todo nos estándares de 

aprendizaxe, que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer 

en cada materia. 

4.5.  Instrumentos de avaliación   
 
 

 

4.4.  Mínimos esixibles para unha avaliación positiva 
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Para avaliar a materia poderanse utilizar os seguintes instrumentos: 

 
- Observación  directa ou indirecta del trabajo en el aula ou laboratorio. Deste xeito podemos comprobar habilidades, valores, actitudes e 

comportamentos.  
 

- Realización de tarefas e actividades en grupo ou individuais, secuenciais ou puntuais. Se plantexan como exercicios, problemas, respostas a 
preguntas, retos, webquest e é axeitado para valorar coñecementos, capacidades, habilidades, destrezas e comportamentos. 

 
- Realización de probas . Realizaránse  probas axeitadas para comprobar coñecementos, capacidades e destrezas. 

 
 

 

 
 
    Os instrumentos de avaliación utilizados contribuiran en porcentaxe do seguinte xeito: 
 

   •   Probas escritas  90% (media aritmética dos exames realizados) 

   •  Traballo persoal e actitude fronte a asignatura  10% 

   
En canto ás probas escritas : 

 Realizaranse dúas ou tres probas escritas por avaliación 

Cada exame adecuarase ao modelo de exame ABAU. Isto é:   

                 *Preguntas curtas sobre a materia que se avalía (coa súa puntuación) 

                                    *Nas respostas serán tidos en conta os erros conceptuais 

                                    *Os esquemas e debuxos presentados serán claros e con indicacións precisas das súas partes 

 Valoraranse as normas de expresión  acordadas pola CCP 

1ª AVALIACIÓN. (18 novembro) 

4.4.   Criterios de cualificación.  
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Realizaremos dous exames parciais: 

  - Primeiro parcial: Biomoléculas inorgánicas (auga e sales minerais) e glúcidos e lípidos (biomoléculas orgánicas) 

 - Segundo parcial: proteínas, enzimas, ácidos nucleicos (biomoléculas orgánicas). IMPORTANTE: neste 2º parcial  

   entrará de novo a materia do 1º, servindo así como exame de recuperación do 1º parcial. 

2ª AVALIACIÓN. (10 febreiro) 

 Realizaremos tres exames parciais: 

  - Primeiro parcial: morfoloxía, estrutura e ciclo e división celulares. 

 - Segundo parcial: metabolismo + a base molecular e físico química da vida (recuperación) 

           - Terceiro parcial: célula (recuperación) + parte vista de xenética  

3ª AVALIACIÓN (19 maio) 

Realizaremos dous exames parciais: 

  - Primeiro parcial: metabolismo (recuperación) + toda a xenética e evolución (recuperación) 

 - Segundo parcial: microbioloxía e inmunoloxía. 

 

 

Cualificación final de maio (convocatoria ordinaria) 
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Será a media aritmética das cualificacións obtidas nas tres avaliacións. 

Para o alumnado coa materia suspensa farase un exame final de recuperación no mes de maio, así como para o alumnado aprobado e que 

voluntariamente desexe subir a súa nota final.  

Para subir nota será imprescindible presentarse ao exame final de toda a materia que se levará a cabo ao final de curso. O alumnado poderá  

voluntariamente decidir si entrega ou non o seu exame á profesora da materia para ser cualificado. 

 

 

___________________________________________________________________________________Normas do Departamento 

 

1) Cando a nota dunha avaliación ou final sexa decimal, otorgarase o número enteiro inmediatamente inferior ao non superar as cinco 

décimas, así por exemplo, unha  nota igual ou inferior a 6,5 será cualificada como 6. Este criterio aplicarase con cualificacións iguais ou 

superiores a 5. 

2) Os alumnos/as que non se presenten os exames e probas propostas polo Departamento serán cualificados coa nota de 1 pto. Agás nos 

casos: 

    - Padezan doenza de tipo físico ou psíquico, aportando xustificación médica (non son válidos os impresos de citación ou de 

prescripción farmacolóxica) 

  - Imprevistos que teñan que atenderse de xeito inexcusable por coincidir coa data fixada do exame ( O departamento determinará, baixo 

criterio maioritario dos seus membros que imprevistos son xustificables)      

         3) Cando o profesor/a demostre que o alumno/a copia ou altera de calquera xeito un exame,  documento ou traballo 

          - A cualificación na avaliación será 1 
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            - Perderá o dereito a ser avaliado segundo das normas xerais 

            - Terá que superar as probas específicas que se determinen, respetando sempre os contidos, e obxetivos da programación          

           4)  No caso de  extravio dun exame polo alumno puntuarase cun 1 pto.    

 

 

 

 

 A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e 

para aplicar os métodos axeitados de investigación e relacionar os aspectos teóricos coas sùas aplicacións prácticas. 

 En Bacharelato, a finalidade propedéutica e orientadora da etapa exise o traballo con metodoloxías específicas cun alto grao de rigor  

científico e de desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel. 

 

 En relación co exposto anteriormente, a proposta didáctica  elaborouse de acordó con seguintes criterios metodolóxicos: 

 

- Adaptación ás características do alumnado , ofrecendo actividades diversificadas de acordó coas capacidades intelectuais propias da etapa 

- Autonomía, facilitando a capacidade do alumnado para aprender por sí mesmo. 

- Actividad que fomente a participación na aula, combinando estratexias que propicien a individualización con outras que fomenten a 

socialización 

- Motivación procurando despertar o interese polo aprendizaxe que se lle propón 

- Integración e interdisciplinariedade na presentación de contidos cunha estrutura clara, plantexando as interrelacións entre os contidos da 

asignatura con outras disciplinas doutras áreas. 

- Rigor científico e desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas e interpretativas). 

- Funcionalidad fomentando a proxección práctica cos contidos e a  súa aplicación ao contorno, do fin de asegurar a funcionalidade dos 

aprendixaxes en dou sensos: no desenvolvemento das capacidades para posteriores adquisicións e na súa aplicación na vida cotiá. 

- Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partires de fórmulas moi diversas.  

5. Metodoloxía didáctica, materiais e recursos didácticos 
 

 5.1.   Criterios metodolóxicos 
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Ademais: 

 

1. Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias,e fomentarase a correcta expresión oral e escrita,  

Dacordo co disposto no artigo 24.6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, a comprensión lectora,a expresión oral e escrita, a comunicación 

audiovisual, as tecnoloxías da informacióne a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse ao longo da 

materia. 

2. Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicaciónna aula, como recurso metodolóxico eficaz para 

desenvolver as tarefas de ensino eaprendizaxe. 

3. Potenciaranse  os elementos transversales do currículo ,ainda que algúns xa de por si son inherentes á asignatura.En concreto débese 

fomentar a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos 

valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos e o 

rexeitamento á violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia 

 

 

 

O xeito de conseguir ditos obxectivos queda, en cada caso, a xuizo do profesorado, en consonancia  co propio carácter e as características 

do alumnado. Nerbargantes, resulta convinte utilizar estratexias didácticas variadas, que combinen, de xeito que cada un considere máis 

apropiadas. 

As estratexias expositivas 

• Presentan o alumnado, oralmente o mediante textos, un coñeccemento xa elaborado que debe asimilar. Resultan axeitados para os 

plantexamentos introductorios e teóricos, que difícilmente o alumnado pode acadar só con axudas indirectas.  

• No obstante, resulta conviente que dita estratexia se acompañe da realización por parte do alumno/a de actividades  de aplicación ou indagación 

que posibiliten o afianzamento dos novos coñecementos cos que xa posúen. 

 

5.2.   Estratexias didácticas 
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As estratexias de indagación 

• Presentan ó alumnado unha serie de materiais en bruto que debe estruturar, seguindo unhas pautas de actuación. Trátase de enfrontalo a 

situación problemáticas nas que debe por en práctica e utilizar reflexivamente conceptos e procedementos para así adquirilos de forma consistente. 

• O emprego destas estratexias está máis relacionado co aprendizaxe de procedimentos, ainda que estos conleven á súa vez á adquisición de 

conceptos, dado que tratan de poner o alumno/a en situación que fomenten a súa reflexión e poñan en xogo as súas ideas e conceptos. Tamén 

son muy útiles para o aprendizaxe de hábitos, actitudes  e valores. 

• As técnicas didácticas  nas que poden traducirse ditas estratexias son moi diversas, entre elas destacan polo seu interese: 

 

- As tarefas sin unha solución clara e pechada, nas que as diferentes opción son igualmente posibles e válidas, para favor reflexionar ao alumnado 

sobre a complexidades dos problemas humanos e sociais, sobre o carácter relativo e imperfecto das solución aportadas por eles e sobre a 

natureza  provisional do coñecemento.  

- O estudo de casos ou feitos  como instrumento para motivar e facer máis significativo o estudo de situación xerais e abordar os procedimentos de 

causalidad múltiple. 

- Os proxectos  de investigacion, que habitúen aos alumnos/as a afrontar e resolver problemas con certa autonomía, a plantexarse preguntas e a 

adquirir experiencia na búsqueda e a consulta autónoma. Ademáis, lle facilitan unha experiencia valiosa sobre o traballo dos especialists na  

materia e o coñecemento científico.  

 

 

A atención á diversidade desde o punto de vista metodolóxico, debe estar presente en todo o proceso de ensino-aprendizaxe : 

 Detectando os coñecementos previos dos alumnos e alumnas ao empezar cada unidade. Aos alumnos e alumnas nos que se detecte 

unha lagoa nos seus coñecementos, débeselles propoñer un ensino compensatoria, na que debe desempeñar un papel importante o 

traballo en situación concretas  

 Procurando que os contidos novos que se ensinen conecten cos coñecementos previos e sexan axeitados  ao seu nivel cognitivo  

 Identificando os distintos ritmos de aprendizaxe dos alumnos e alumnas . 

 Intentar que a comprensión do alumnado de cada contido sexa suficiente para unha adecuada aplicación e para enlazar cos contidos que 

se relacionan con el. 
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En calquera das estratexias didácticas adoptadas é esencial a realización de actividades por parte do alumnado, posto que cumpren os 

obxectivos seguintes: 

- Afianzan a comprensión dos conceptos e permítenlle ao profesorado comprobalo. 

- Son a base para o traballo cos procedementos característicos do método científico. 

- Permiten darlles unha dimensión práctica aos conceptos. 

- Fomentan actitudes que axudan á formación humana do alumnado. 

 

5.3.1. Criterios para a selección das actividades 

Serán os seguintes: 

- Que desenvolvan a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, utilizando diversas estratexias. 

- Que proporcionen situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade mental e leven a reflexionar e a xustificar as afirmacións ou 

as actuacións.   

- Que estean perfectamente interrelacionadas cos contidos teóricos. 

- Que teñan unha formulación clara, para que o alumnado entenda sen dificultade o que debe facer. 

5.3.   Actividades didácticas 
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- Que sexan variadas e permitan afianzar os conceptos, traballar os procedementos , desenvolver actitudes que colaboren á formación 

humana e atender á diversidade na aula  

- Que lle dean unha proxección práctica aos contidos, aplicando os coñecementos á realidade. 

- Que sexan motivadoras e conecten cos intereses do alumnado, por referirse a temas actuais ou relacionados co seu ámbito. 

 

5.3.2. Tipos de actividades 

Sobre a base destes criterios, as actividades programadas responden a unha tipoloxía variada que se encadra dentro das categorías seguintes: 

  Actividades de presentación-motivación: Para introducir ao alumnado no tema que se aborda e espertar o seu interese sobre os 

contidos da unidade, poderá establecerse un pequeno debate a partir dalgún artigo de prensa, noticia de actualidade, etc..., relacionado co tema a 

tratar, realizar unha tormenta de ideas con preguntas abertas ou analizar e comentar un vídeo relacionado co tema. 

 Actividades de avaliación de coñecementos previos: Para obter información acerca de que saben e que procedementos, destrezas 

e habilidades teñen desenvolvidas os/as alumnos/as sobre un tema concreto, pode realizarse unha tormenta de ideas sobre os principais 

conceptos da unidade, ou un “test de coñecementos previos” co que o/a profesor/a pode facerse unha idea de cada alumno/a e da clase en xeral. 

Non se trata de poñer nota ao alumnado, senón de proporcionar ao/á profesor/a a información que necesita para favorecer aprendizaxes 

significativas e funcionais. 

 Actividades de desenvolvemento dos distintos contidos: Coa finalidade de que o alumnado adquira novos coñecementos, 

empregaranse varios métodos: 

o Método dogmático-maxistral: Para introdución a un tema ou unidade, exposición de temas puntuais ou propostas de técnicas de 

traballo. 
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o Método histórico: Para un breve estudo da evolución dos coñecementos científicos a través do tempo. 

 Actividades de consolidación: Para que os/as alumnos/as contrasten as novas ideas coas previas e apliquen as novas aprendizaxes, 

realizarán actividades nas que se traballarán tanto os contidos conceptuais, como os procedementais e actitudinais. 

 Actividades de reforzo: Para aqueles/as alumnos/as que non alcancen os obxectivos ou que teñen un ritmo de aprendizaxe máis 

lento deseñaranse actividades destinadas a desenvolver os contidos de reforzo. 

 Actividades de ampliación: Para o alumnado que teña un ritmo máis rápido de aprendizaxe realizaranse actividades como a procura 

de información en outras fontes das proporcionadas de xeito ordinario na aula sobre algún dos contidos do tema. 

 Actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade e ao ámbito do alumnado. Este tipo de actividades, nuns casos, refírense 

a un apartado concreto do tema e, polo tanto, inclúense entre as actividades formuladas ao fío da exposición teórica; noutros casos, preséntanse 

como interpretación de experiencias, ou ben como traballos de campo ou de indagación. 

                         As actividades programadas presentan diversos niveis de dificultade; desta forma permiten dar resposta á diversidade do 

alumnado, posto que poden seleccionarse aquelas máis acordes co seu estilo de aprendizaxe e cos seus intereses. 

A corrección das actividades fomenta a participación do alumnado na clase, aclara dúbidas e permítelle ao profesorado coñecer, de forma case 

inmediata, o grao de asimilación dos conceptos teóricos, o nivel co que se manexan os procedementos e os hábitos de traballo. 

É importante destacar que non será necesario empregar todas estas actividades en todos os temas, senón que haberá que axustalas ás 

características dos contidos e obxectivos a tratar, e ás características do alumnado. 

 Debemos conseguir que a aprendizaxe sexa significativa, é dicir, que parta dos coñecementos previamente adquiridos e da realidade próxima ao 

alumnado e aos seus intereses de tal maneira que se implique de maneira activa e receptiva no proceso de aprendizaxe 
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Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta  asignatura: 

 Non usamos libro de texto; subministramos ao alumnado, ao inicio de cada bloque temático, un material de consulta preparado 

polo departamento, subido –xunto con outra variedade de recursos e fontes- á aula virtual 

 Páxinas web con recursos xerais (contidos de repaso, actividades, videos, animacións e presentación, webquest, esquemas de 

resumos….) e enlaces a programas para xerar contidos. 

 Materiais de laboratorio para achegar ao alumnado  ás destrezas instrumentais e á metodoloxía das Ciencias experimentais.  

 Probas  para a avaliación dos contidos 

 

 

 

 

6.1.    Procedemento para a realización da avaliación inicial 

 

Nos primeiros días do curso escolar en setembro poderase realizar unha proba específica sinxela para avaliar o grao de dominio dos 

contidos mínimos que se consideran imprescindibles para construír sobre eles as novas aprendizaxes propias da materia. Esta proba non terá 

5.4.   Materiais e Recursos didácticos  
 
 
 

 

6. Procedemento para a avaliación 
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repercusión na cualificación da materia. 

            A avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao desenvolvemento do currículo, así como para 

adoptar aquelas medidas de apoio e reforzo que se consideren oportunas para cada alumna ou alumno.  

             Despois desta reflexión inicial o alumno realizará unha pequena avaliación inicial de cada unidade para ir adaptando o nivel nas 

competencias básicas e o contido da materia 

6.2.    Avaliación contínua 

 

Ao longo do curso realizaranse tres sesións de avaliación correspondentes aos tres trimestres do ano académico. A última destas 

avaliacións coincidirá coa avaliación final ordinaria do mes de xuño. 

         A avaliación será continua e formativa , tratando de atender a todo o proceso de ensino aprendizaxe, coa observación e  seguimento do 

alumno. Os instrumentos de avaliación e os criterios de calificación quedan recollidos no apartado 4 desta programación. 

6.3.    Avaliación Extraordinaria 

 

Coa lexislación vixente está previsto un exame extraordinario na penúltima semana do mes de xuño para o alumnado que non acade 

cualificación positiva na convocatoria ordinaria do mes de maio. 

Realizarase un exame escrito, sendo necesario obter unha nota mínima de 5 para superalo. Este exame  versará sobre os temas 

explicados na aula e presentará unha estructura idéntica á das probas realizadas ao longo do curso. 
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ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE 
MELLORA 

Programa a materia tendo 
en conta os estándares de 
aprendizaxe previstos  nas 
leis educativas 

  

Programa a materia tendo 
en conta o tempo disponible 
para o seu 
desenvollvemento 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN  DO ALUMNADO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE 
MELLORA 

Proporciona un plan de 
traballo ao principio de cada 
unidade 

  

Plantexa situacións que 
introducen a unidade 
(lecturas, debates, 
diálogos…) 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE 
MELLORA 

Resume as ideas 
fundamentais antes de 
pasar a unha nova unidade 
con mapas conceptuais, 
esquemas… 

 

  

Cando introduce conceptos 
novos, relaciónaos cos 
coñecidos: fai preguntas 
aclaratorias, pon 
exemplos… 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA:SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE 
ENSINO-APRENDIZAXE 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE 
MELLORA 

Realiza a avaliación inicial a 
principio de curso para 
axustar a programaciuón ao 
nivel dos estudantes 

  

Detecta os coñecementos 
previos de cada unidade 
didáctica 

  

 
 
 

7. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente 
 

 

8. Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica 
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INDICADORES DE LOGRO PARA VALORAR 
PROGRAMACION 

VALORACION PROPOSTAS DE MELLORA 

Consulto a programación ao 
longo do curso escolar 

  

Marco na programación con 
claridade as competencias 
básicas da materia 

  

Os instrumentos de avaliación 
empregados son claros 

  

Dou a coñecer a programación 
ao alumnado: obxectivos, 
criterios de avaliación, 
metodoloxía, etc. 

  

Introduzo dentro da 
programación ao longo do curso 
temas propostos polo alumnado 

  

Os materiais e recursos 
didácticos están adecuados ao 
método didáctico e pedagóxico 
empregado 

  

En que medida contribúen os 
métodos didácticos e 
pedagóxicos empregados na 
mellora do clima da aula e do 
centro 

  

 


