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Competencias
Código
Tipoloxía
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no • Saber estar / ser
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. (CB6 memoria)
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de • Saber estar / ser
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. (CB7 memoria)
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
• Saber estar / ser
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e
xuízos. (CB8 memoria)
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que • Saber estar / ser
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
(CB9 memoria)
CG1 Que os estudantes sexan capaces de desenvolver habilidades de análise, síntese e xestión da
• saber facer
información para contribuir á organización e planiﬁcación de actividades de investigación no eido
agroalimentario e do medio ambiente.
CG2 Que os estudantes sexan capaces de adquirir e aplicar habilidades e destrezas de traballo en
• Saber estar / ser
equipo, sexan ou non de carácter multidisciplinar, en contextos tanto nacionais como
internacionais, recoñecendo a diversidade de puntos de vista, así como o poso das distintas escolas
ou formas de facer.
CG3 Que os estudantes sexan capaces de desenvolver habilidades personais de razoamento crítico e
• saber facer
constructivo para mellorar o funcionamiento dos proxectos de investigación en que intervén.
CG4 Que os estudantes sxean capaces de adaptarse a novas situacións, con grandes doses de
• Saber estar / ser
creatividade e ideas para asumir o liderado de investigadores.
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CG6 Que os estudantes sexan capaces de entende-la proxección social da ciencia.
• Saber estar / ser
CE11 Comprender o funcionamento e diversidade dos ecosistemas a distintos niveis e as adaptacións aos• saber
ambientes en que viven.
CT1 Capacidade de análise, organización e planiﬁcación
• saber facer
CT3 Comunicación oral e escrita na lingua nativa e extranxeira
• saber facer
CT4 Capacidade de aprendizaxe autónomo e xestión da información
• Saber estar / ser
CT5 Capacidade de resolución de problemas e toma de decisións
• Saber estar / ser
CT6 Capacidad de comunicación interpersonal
• Saber estar / ser
CT7 Adaptación a novas situacións con creatividade e innovación
• Saber estar / ser
CT8 Capacidade de razoamento crítico e autocrítico
• Saber estar / ser
CT11 Motivación poa calidade con sensibilidade hacia temas medioambientais
• Saber estar / ser
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
Que os alumnos sexan capaces de deseñar un traballo experimental no campo da bioloxía da reprodución CB1
de plantas
CB2
CB3
CG1
CG3
CG4
CE11
CT1
CT4
CT5
CT7
CT8
CT11
Que os alumnos sexan capaces de organizar e presentar os resultados da súa investigación de maneira CB4
efectiva
CG1
CG2
CG6
CT1
CT3
CT4
CT6
CT8
CT11
Contidos
Tema
Bloque I

Estudo dos procesos asociados á reprodución sexual: Polinización,
Frutiﬁcación, Dispersión, Apomixis, Flores, Froitos, Sementes.
Coñecemento dos procesos e implicacións evolutivas da reprodución de
plantas.

Bloque II

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Traballo tutelado
10
40
50
Estudo de casos
5
10
15
Lección maxistral
10
10
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Traballo tutelado
Estudo de casos
Lección maxistral

Descrición
Traballo desenvolvido de maneira autónoma por cada alumno sobre un aspecto da materia, e
presentación do mesmo
A cada alumno seralle proposto un problema que deberá resolver no seu traballo tutelado
Presentación das principais características e desafíos de actualidade relativo ao contido da materia

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral Feedback a través da plataforma de teledocencia FAITC, correo electrónico e titorias no despacho do
profesor.
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Avaliación
Lección maxistral

Descrición
Asistencia e participación das sesións de traballo de aula

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
20
CB1
CB2
CB3
CB4
CE11

Traballo tutelado

Traballo autónomo do alumno e comunicación formal dos
resultados

80

CB1
CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CG4
CG6
CE11
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT11

Outros comentarios sobre a Avaliación
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Proporcionada polo profesor,
Recomendacións
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