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CRITERIS DE CORRECCIÓ /CRITERIOS DE CORRECCIÓN

CriterisgeneralsdeCorrecciódel’ExamendeBiología.
1.L’examenconstaràdedosopcionsA iB,il’estudianthauràdetriar-neíntegramentunadelesdos.
2.Cadaopciócontindràentre8i10qüestions.
3.Elplantejamentd’estesqüestionspodràbasar-seenuntextbreu,undibuix,esquemesirepresentacions
gràfiques.
4.Algunesd’estesqüestionsrequeriranelconeixementicomprensiódelsconceptes,unesaltresrequeriran
lacomprensiódelsprocessoscientíficsiunesaltreslacomprensiódel’aplicaciódelsconeixements
científics.
5.L’
examenesvaloraràsobre10punts,ielspuntsassignatsacadaqüestiófiguraraneneltext.

CriteriosgeneralesdeCorreccióndelExamendeBiología.
1.ElexamenconstarádedosopcionesA yB,yelestudiantedeberáelegiríntegramenteunadelasdos.
2.Cadaopcióncontendráentre8y10cuestiones.
3.Elplanteamientodeestascuestionespodrábasarseenuntextocorto,dibujo,esquemasy
representacionesgráficas.
4.Algunasdeestascuestionesrequeriránelconocimientoycomprensióndelosconceptos,otras
requeriránlacomprensióndelosprocesoscientíficosyotraslacomprensióndelaaplicacióndelos
conocimientoscientíficos.
5.Elexamensevalorarásobre10puntos,ylospuntosasignadosacadacuestiónfiguraráneneltexto.

CRITERIS DE CORRECCIÓ /CRITERIOS DE CORRECCIÓN
OPCIÓN A
BLOQUE I.Basemolecularyfísico-químicadelavida
1.Explicalaestructuradelosfosfolípidos(2puntos).
Elalumno debeindicarquelosfosfolípidosestán formadosporglicerina,dosácidosgrasos,fosfórico y otro
compuestopolar… .
2.¿Por qué los fosfolípidos son moléculas anfipáticas? ¿Cómo condiciona esto su disposición en la
membrana?(6puntos).
Hacerreferenciaalaexistenciadedoszonasdediferentepolaridadenlosfosfolípidos:unaapolar,debidaalas
doscadenasdeácidosgrasosdecarácterhidrófobo y unazonapolaro hidrófiladebidaalamino-alcoholy al
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fosfórico.Estaestructuraanfipáticadeterminaquelascolasapolarestiendanaenfrentarseentresíylascabezas
polaresaorientarsehaciaelmedioacuoso,porloquequedandispuestosenformadebicapalipídica.
3.¿Quéeselcolesterolycuálessupapelenlasmembranas?(2puntos).
Hacerreferenciaaqueelcolesterolesun lípido delgrupo delosesteroidesqueparticipaen lafluidezdelas
membranas.
BLOQUE II.Estructurayfisiologíacelular
1.¿Quéorgánulo apareceen la micrografía demicroscopía electrónica? Realiza un dibujo basado en la
micrografíaeindicasuscomponentesestructuralesymoleculares(4puntos).

Elalumno deberá indicarque se trata de una
mitocondria y dibujarun esquema señalando
las membranas externa e interna,elespacio
intermembrana, las crestas, matriz, ADN,
ribosomas,etc.

2.Cita lasetapasde la oxidación totalde la glucosa en condicionesaerobias,señalando lossustratos
inicialesylosproductosfinalesdecadaunadeellas(6puntos).
Elalumnodeberácomentarlaglicólisis(entradaglucosaysalidaácidopirúvicoyATP)laoxidacióndelácido
pirúvicoyciclodeKrebs(entradaácidopirúvicoysalidaCO2,NADH,FADH2 yATP oGTP)ylacadenade
transportedeelectronesyfosforilaciónoxidativa(entradaNADH yFADH2 ysalidaATPyH2O).
BLOQUE III.Herenciabiológica:Genéticaclásicaymolecular
Elsiguienteesquema representa lasetapasdedeterminadosprocesoscelulares.Obsérvalo y respondea
lassiguientespreguntas:

1.IndicaelnombredelasestructurasseñaladasconlasletrasA,B,C,D,E,F yG (4puntos).
El alumno deberá identificar las siguientes estructuras: A= ADN, B= ARN polimerasa, C=
polipéptido/proteína,D= polirribosoma/polisoma,E = subunidadmayordelribosoma,F= subunidadmenordel
ri
bosomayG= ARNm.
2.¿Quéprocesospuedesidentificar?Descríbelosbrevementeeindicaen quétipodecélulassedan estos
procesos(6puntos).
Elalumno deberá comentarlos procesos de transcripción de ADN a ARNm y la traducción delARNm a
proteínas.Deberáindicartambiénquelosprocesosrepresentadossedanencélulasprocariotas.
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BLOQUE IV.MicrobiologíaeInmunología.Aplicaciones
1.Explica la estructura generalde los anticuerpos y describe en qué consiste la reacción antígenoanticuerpo(4puntos).
Elalumnotendráquehacerreferenciaalaestructuraprot
eicadelosanticuerposyalapresenciadedoscadenas
pesadasydosligeras.Tambiéndeberádescribirlareacciónantígeno-anticuerpo(especificidad,rapidez,… .
).
2.¿Dóndesesintetizanlosanticuerpos?¿Enquétipodeinmunidadparticipan?(3puntos).
Hacerreferencia a su lugarde síntesis(linfocitosB y célulasplasmáticas)y explicarsu participación en la
respuestahumoral.
3.Indica,paracadapregunta(a,byc)larespuestacorrecta(3puntos).
- ¿Cuál es la primera c.
- ¿Los órganos linfoides
a.
- ¿Qué caracteriza a la b.
inmunidad adaptativa o línea de defensa innata primariosson?
específica?
humoral?
1.Larapidezylamemoria
1.Loseosinófilos
1.Elbazoylosganglioslinfáticos
2. Los interferones y las 2.Elsistemadecomplemento 2. Las placas de Peyer y las
interleucinas
amigdalas
3.Lamemoriaylaespecificidad 3.Losmacrófagos
3.Eltimoylamédulaósea
4.Lacomplejidadylamemoria 4.Lascitocinas
4.Elhígadoyelbazo
a-3,b-2,c-3
OPCIÓN B
BLOQUE I.Basemolecularyfísico-químicadelavida
1.Defineósmosis(4puntos).
Elalumnodeberádefinirlaósmosiscomoelpasodeaguadeladisoluciónmásconcentradaalamásdiluida…
2.Explica la respuesta deuna célula vegetaly deuna célula animalcuando seencuentran en un medio
hipertónicoyenunmediohipotónico(6puntos).
Elalumno deberácomentarqueen un medio hipertónico ambascélulasseplasmolizan,porlasalidadeagua
delinteriormásconcentradoaladisoluciónexternamásdiluidayqueenunmediohipotónicoelaguaentrará
alinteriordelacélula,hastaelpuntoquelacélulaanimalpuedesufrirlisisylacélulavegetalquedaráturgente,
peronosufrirálisisporlapresenciadelaparedcelular.
BLOQUE II.Estructurayfisiologíacelular
1.Enumeralasdiferenciasentrecélulaseucariotasyprocariotas(4puntos).
Comentarlasdiferenciasen cuanto alapresenciao no denúcleo y orgánuloscelulares,lasdiferenciasen la
estructuradelADN,enlosribosomas,enlapresenciaonodeparedcelular,etc.
2.Indicarlasfuncionesdelossiguientesorgánulos(6puntos).
a)Centríolos
d)Cilios
b)Lisosomas
e)Cloroplastos
c)Retículoendoplasmáticoliso
f)Peroxisomas
Elalumnodeberácomentarlasprincipalesfuncionesdelosorgánulosseñalados.a)centriolos:organizaciónde
microtúbulos,b)lisosomas:digestión celular,c)retículo endoplasmático liso:síntesis de lípidos,d)cilios:
motilidad,e)cloroplastos:fotosíntesis,f)peroxisomas:detoxificación,oxidación,… .
.
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BLOQUE III.Herenciabiológica:Genéticaclásicaymolecular
1.Defineelconceptodemutaciónyexplicalostiposdemutaciones(5puntos).
ElalumnodeberádefinirmutacióncomocualquiercambioenlasecuenciadenucleótidosdelADN quepuede
sertransmitidaaladescendenciay comentarquesilamutación afectaaun sólo gen,sedenominamutación
génicaopuntual,siafectaalaestructuradeunoovari
oscromosomassetratadeunamutacióncromosómicay
siafectaalnúmerodecromosomassetratadeuna mutacióngenómica.
2.¿Quéesunagentemutágeno?Tiposdeagentesmutágenosyejemplos(5puntos).
Deberá indicarque un mutágeno es un agente físico (radiaciones ultravioleta,gamma … ),químico (ácido
nitroso,bromouracilo,gas mostaza,etc) o biológico (virus,bacterias y hongos) que altera o cambia la
información genéticadelADN deun servivo incrementando lafrecuenciademutación porencimadelnivel
natural.
BLOQUE IV.MicrobiologíaeInmunología.Aplicaciones
1.Elsiguienteesquemarepresentalainfección deunacélulaporun virus.Indicadequécélulasetrata,
dequévirussetrataydescribeelprocesobrevemente(4puntos).

Elalumno deberáindicarquesetratadelciclo lítico deun virusen unabacteriay comentarlasfasesde:1fijación;2-inyeccióndelADN;3-replicacióndelmaterialgenéticoysíntesisdelasproteínasdelacubierta;4ensamblajedelosnuevosvirus;5-lisis… .
.
.
2.Explicaenquéconsistelarespuestaprimariaylarespuestasecundariafrentealainfección(4puntos).
Explicarquelarespuestaprimariaseproducetraselprimercontactoconelantígenoylarespuestasecundaria
seproducetrasunnuevocontacto.Tambiéndeberáexplicarquelarespuestasecundariaesmuchomásintensa,
haciendoreferenciaalascélulasconmemoria(4puntos).
3.Explicaladiferenciaentre(2puntos):
a)infecciónyenfermedad
Elalumno deberá indicarque la infección escualquiersituación en la que un microorganismo patógeno se
instala y crece en elhuésped,mientras que la enfermedad se produce cuando éste causa perjuicio en el
huésped.
b)epidemiaypandemia
Deberácomentarquelaepidemia esunaenfermedad infecciosaqueafectaaunacomunidad duranteun corto
periododetiempo,mientrasqueseconsiderapandemia cuandolaepidemiaafectaagrandesáreasgeográficas.
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OPCIÓ A
BLOC I. Base molecular i fisicoquímica de la vida
1. Explica l'estructura dels fosfolípids (2 punts).
L'alumne ha d'indicar que els fosfolípids estan formats per glicerina, dos àcids grassos, fosfòric i un altre
compost polar… .
2. Per què els fosfolípids són molècules anfipàtiques? Com condiciona això la seua disposició en la
membrana? (6 punts).
Fer referència a l'existència de dos zones de diferent polaritat en els fosfolípids: una apolar, deguda a les dos
cadenes d'àcids grassos de caràcter hidròfob i una zona polar o hidròfila deguda a l'amine-alcohol i al
fosfòric. Esta estructura anfipàtica determina que les cues apolars tendisquen a enfrontar-se entre si i els
caps polars a orientar-se cap al medi aquós, per la qual cosa queden disposats en forma de bicapa lipídica.
3. Què és el colesterol i quin és el seu paper en les membranes? (2 punts).
Fer referència a què el colesterol és un lípid del grup dels esteroides que participa en la fluïdesa de les
membranes.
BLOC II. Estructura i fisiologia cel·lular
1. Quin orgànul apareix en la micrografia de microscòpia electrònica? Realitza un dibuix basat en la
micrografia i indica els seus components estructurals i moleculars (4 punts).

L'alumne haurà d'indicar que es tracta d'una mitocondria i dibuixar un esquema assenyalant les membranes
externa i interna, l'espai intermembrana, les crestes, matriu, ADN , ribosomes, etc.
2. Cita les etapes de l'oxidació total de la glucosa en condicions aeròbies, assenyalant els substrats inicials i
els productes finals de cada una d'elles (6 punts).
L'alumne haurà de comentar la glicòlisi (entrada glucosa i eixida àcid pirúvic i ATP) l'oxidació de l'àcid
pirúvic i cicle de K rebs (entrada àcid pirúvic i eixida CO2, N ADH, FADH2 i ATP o GTP) i la cadena de
transport d'electrons i fosforilació oxidativa (entrada N ADH i FADH2 i eixida ATP i H2O).
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BLOC III. Herència biològica: Genètica clàssica i molecular
Observa el següent esquema que representa les etapes de determinats processos cel·lulars i respon a les
preguntes següents:

1. Indica el nom de les estructures assenyalades amb les lletres A, B, C, D, E, F i G (4 punts).
L'alumne haurà d'identificar les estructures següents: A= ADN , B= ARN polimerasa, C=
polipèptid/proteïna, D= poliribosoma/ polisoma, E = subunitat major del ribosoma, F= subunitat menor del
ribosoma i G= ARN m.
2. Quins processos pots identificar? Descriu-los breument i indica en quin tipus de cèl·lules es donen estos
processos (6 punts).
L'alumne haurà de comentar els processos de transcripció de ADN a ARN m i la traducció de l'ARN m a
proteïnes. Haurà d'indicar també que els processos representats es donen en cèl·lules procariotes.
BLOC IV. Microbiologia i Immunologia. Aplicacions
1. Explica l'estructura general dels anticossos i descriu en què consisteix la reacció antigen-anticòs (4
punts).
L'alumne haurà de fer referència a l'estructura proteica dels anticossos i a la presència de dos cadenes
pesades i dos lleugeres. També haurà de descriure la reacció antigen-anticòs (especificitat, rapidesa,… ).
2. On se sintetitzen els anticossos? En quin tipus d'immunitat participen? (3 punts).
Fer referència al seu lloc de síntesi (limfòcits B i cèl·lules plàsmiques) i explicar la seua participació en la
resposta humoral.
3. Indica, per a cada pregunta (a, b i c) la resposta correcta (3 punts).
A.- Què caracteritza a la B.- Quina és la primera línia C.- Els òrgans limfoides
immunitat
adaptativa
o de defensa innata humoral? primaris són?
específica?
1. La rapidesa i la memòria
1. Els eosinòfils
1. La melsa i els ganglis limfàtics
2. Els interferons i les 2. El sistema de complement 2. Les plaques de Peyer i les
interleucines
amígdales
3. La memòria i l'especificitat
3. Els macròfags
3. El tim i la medul·la òssia
4. La complexitat i la memòria 4. Les citocines
4. El fetge i la melsa
a-3, b-2, c-3
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OPCIÓ B
BLOC I. Base molecular i fisicoquímica de la vida
1. Defineix osmosi (4 punts).
L'alumne haurà de definir l'osmosi com el pas d'aigua de la dissolució més concentrada a la més diluïda…
2. Explica la resposta d'una cèl·lula vegetal i d'una cèl·lula animal quan es troben en un medi hipertònic i
en un medi hipotònic (6 punts).
L'alumne haurà de comentar que en un medi hipertònic ambdós cèl·lules es plasmolitzen, per l'eixida
d'aigua de l'interior més concentrat a la dissolució externa més diluïda i que en un medi hipotònic l'aigua
entrarà a l'interior de la cèl·lula, fins al punt que la cèl·lula animal pot patir lisi i la cèl·lula vegetal quedarà
turgent, però no patirà lisi per la presència de la paret cel·lular.
BLOC II. Estructura i fisiologia cel·lular
1. Enumera les diferències entre cèl·lules eucariotes i procariotes (4 punts).
Comentar les diferències quant a la presència o no de nucli i orgànuls cel·lulars, les diferències en
l'estructura de l’ADN , en els ribosomes, en la presència o no de paret cel·lular, etc.
2. Indicar les funcions dels següents orgànuls (6 punts).
a) Centríols
d) Cilis
e) Cloroplastos
b) Lisosomes
c) Reticle endoplasmàtic llis
f) Peroxisomas
L'alumne haurà de comentar les principals funcions dels orgànuls assenyalats. a) centríols: organització de
microtúbuls, b) lisosomes: digestió cel·lular, c) reticle endoplasmàtic llis: síntesi de lípids, d) cilis: motilitat,
e) cloroplastos: fotosíntesi, f) peroxisomes: detoxificació, oxidació,…
BLOC III. Herència biològica: Genètica clàssica i molecular
1. Defineix el concepte de mutació i explica els tipus de mutacions (5 punts).
L'alumne haurà de definir mutació com qualsevol canvi en la seqüència de nucleòtids de l’ADN que pot ser
transmesa a la descendència i comentar que si la mutació afecta un únic gen, es denomina mutació gènica o
puntual, si afecta l'estructura d'un o més cromosomes es tracta d'una mutació cromosòmica i si afecta el
nombre de cromosomes es tracta d'una mutació genòmica.
2. Què és un agent mutagen? Tipus d'agents mutagens i exemples (5 punts).
Haurà d'indicar que un mutagen és un agent físic (radiacions ultravioleta, gamma … ), químic (àcid nitrós,
bromouracil, gas mostassa, etc) o biològic (virus, bacteris i fongs) que altera o canvia la informació genètica
de l’ADN d'un ésser viu incrementant la freqüència de mutació per damunt del nivell natural.

BLOC IV. Microbiologia i Immunologia. Aplicacions
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1. El següent esquema representa la infecció d'una cèl·lula per un virus. Indica de quina cèl·lula es tracta, de
quin virus es tracta i descriu el procés breument (4 punts).

L'alumne haurà d'indicar que es tracta del cicle lític d'un virus en un bacteri i comentar les fases de: 1fixació; 2-injecció de l’ADN ; 3-replicació del material genètic i síntesi de les proteïnes de la coberta; 4acoblament dels nous virus;5-lisi… ...
2. Explica en què consisteix la resposta primària i la resposta secundària front a la infecció (4 punts).
Explicar que la resposta primària es produeïx després del primer contacte amb l'antigen i la resposta
secundària es produeïx després d'un nou contacte. També haurà d'explicar que la resposta secundària és
molt més intensa, fent referència a les cèl·lules amb memòria (4 punts).
3. Explica la diferència entre (2 punts):
a) infecció i malaltia
L'alumne haurà d'indicar que la infecció és qualsevol situació en què un microorganisme patogen s'instal·la i
creix en l'hoste, mentres que la malaltia es produeïx quan este causa perjuí en l'hoste.
b) epidèmia i pandèmia
Haurà de comentar que l'epidèmia és una malaltia infecciosa que afecta una comunitat durant un curt
període de temps, mentres que es considera pandèmia quan l'epidèmia afecta grans àrees geogràfiques.
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