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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA - 1º ESO 
 
 
Unidade 1. O universo e o noso planeta. 
 

O universo. Teoría do big bang. 
Teorías xeocéntrica e heliocéntrica. 
Galaxia. A vía láctea. 
O ano-luz. 
Unidade astronómica. (U.A). 
Os corpos celestes: estrelas, planetas e satélites. 
Sistema planetario. 
O sistema solar: compoñentes e características. 
O cinto de asteroides e o cinto de Kuiper. 
Planetas rochosos e planetas gasosos do Sistema Solar. 
A Terra como planeta. 
A rotación da Terra. Día terrestre.  
O día e a noite. 
A translación da Terra. Ano terrestre. 
As estacións. 
A lúa. Movementos da lúa. As fases lunares. 
As eclipses. 
As mareas. 
Estrutura da Terra: Xeosfera. A codia. O manto. O núcleo. 
Estrutura da Terra: A atmosfera. A hidrosfera. 
Concepto de Biosfera. 

 
Unidade 2:  A xeosfera. Minerais e rochas. 
 

Concepto de mineral. 
Composición dos minerais. 
Elementos nativos, óxidos, sulfuros, sulfatos, haluros, carbonatos e silicatos. 
Propiedades dos minerais: cor, transparencia, brillo, exfoliación e dureza. 
Concepto de rocha.  
Tipos de rochas e exemplos. 
Utilidades das rochas e minerais. Exemplos. 

 
Unidade 3: A atmosfera. 
 

A composición da atmosfera: funcións. 
A contaminación da atmosfera: medidas para protexela. 

 
Unidade 4: A hidrosfera. 
 

A hidrosfera 
O ciclo da auga na natureza 
A contaminación da hidrosfera 
Medidas para evita-la contaminación das augas 
Usos da auga. Medidas de aforro no consumo da auga. 
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Unidade 5: A biosfera. 
 

Ser vivo e funciones vitais 
Seres autótrofos e heterótrofos. 
Os compoñentes dos seres vivos. 
A célula (membrana, citoplasma e núcleo).  
Célula procariota e célula eucariota. 
Organismos unicelulares e pluricelulares. 
Niveis de organización: célula, tecidos, órganos, aparatos, sistemas. 
Taxonomía. 
Categorías taxonómicas ou taxóns. 
A especie. 
A nomenclatura binomial ou nome científico. 
Os cinco Reinos. Animais, Plantas, Fungos, Protoctisas e Moneras. 

 
Unidade 6: O reino Animal. Os animais vertebrados. 
 

O reino animal. 
Os animais características, funcións vitais e tipos. 
Características dos animais vertebrados. 
Peixes, tipos e características. 
Anfibios, tipos e características. 
Réptiles, tipos e características. 
Aves, tipos e características. 
Mamíferos, tipos e características. 
Mamíferos primates. O ser humano. 

 
Unidade 7: Os animais invertebrados. 
 

Animais invertebrados. 
Poríferos, características. 
Cnidarios tipos e características. 
Anélidos, platelmintos e nematelmintos. Características. 
Moluscos: características e tipos. 
Artrópodos tipos e características. 
Equinodermos. Exemplos. 
Animais beneficiosos e prexudiciais. 

 
Unidade 8: As función vitais nos animais 
 

As funcións vitais nos animais. 
Nutrición. 
Transporte. Aparello circulatorio. 
Excreción.  Respiración. 
Relación.  Sistemas de coordinación. Sistema nervioso e sistema endócrino. 
Reprodución. Reprodución asexual e sexual. Exemplos. 
Ovo, eclosión, parto, ovíparo, vivíparo, larva e metamorfose. 
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Unidade 9: O reino Plantas 
 

Reino plantas. Funcións vitais nas plantas. Nutrición, relación, reprodución 
Estrutura e funcións de: raíz, talo, follas e flores. 
Reino das plantas. Clasificación das plantas. 
Brións (mofos) e fentos. As esporas. 
Reprodución asexual e sexual nas plantas. Exemplos.  
Ximnospermas e anxiospermas. Exemplos. 
Partes dunha flor e funcións. Concepto de fecundación, semente e froito. 
Raíz, talo e folla. Funcións e partes. 

 
Unidade 10: Os reinos Fungos, Protistas e Moneras 

 
Moneras: As bacterias, funcións vitais e tipos. Importancia das bacterias. 
Protoctistas: As algas; importancia e tipos. 
Protoctistas: Os protozoos; importancia e tipos. 
Fungos estrutura e formas de nutrición e de reprodución. Exemplos. 
Partes dun cogomelo. 
Importancia dos fungos. 

 
Unidade 11: A ecosfera 
 

A ecosfera: biodiversidade. 
Ecosistema. Compoñentes: biotopo e biocenose. 
Ecosistemas da zona polar: deserto polar, tundra e taiga. 
Ecosistemas da zona temperada: estepa, bosque mediterráneo e bosque atlántico. 
Ecosistemas da zona cálida: deserto cálido, sabana e selva tropical. 
Ecosistemas acuáticos. Tipos e características. Ecosistema acuáticos de Galicia. 
O solo. Importancia e riscos. 
Ecosistemas terrestres de Galicia. 

 
Unidade 12: A dinámica dos ecosistemas 
 

Cadeas tróficas. Redes tróficas e pirámides tróficas. 
Relacións intraespecíficas e relacións interespecíficas. 
Factores que poden alterar os ecosistemas. 
Necesidade de preservar os ecosistemas e a súa biodiversidade. 
Conservación do medio ambiente. 
Espazos naturais protexidos de Galicia.  
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PMAR – 2º ESO 
 
 

Matemáticas 
 

Bloque 2 Números e álxebra 
 
1.  Números decimais e racionais. 

• Transformación de fraccións en decimais e viceversa.  

• Números decimais exactos e periódicos. Fracción xeratriz.  

• Operacións con fraccións e decimais. 

 

2.  Potencias de números racionais con expoñente enteiro. Significado e uso. 

• Expresións radicais: transformación e operacións. Xerarquía de operacións.  

• Transformación de expresións alxébricas.  

• Igualdades notables.  

• Ecuacións de primeiro e segundo grao cunha incógnita.  

• Resolución polo método alxébrico e gráfico de ecuacións de primeiro e segundo 

grao.  

5.  Sistemas de ecuacións lineais. Resolución alxébrica e gráfica 

6. Resolución de problemas mediante a utilización de ecuacións de primeiro e 

segundo grao e de sistemas de ecuacións. 

 

Bloque 3. Xeometría 
1.  Xeometría do plano. 

• Polígonos. Circunferencia e círculo. Perímetro e área. 

• Teorema de Tales. División dun segmento en partes proporcionais.  

• Áreas e volumes 

 

Bloque 4. Funcións 
1. Análise dunha situación a partir do estudo das características locais e globais da 

gráfica  correspondente. 

2. Análise e comparación de situacións de dependencia funcional dadas mediante 

táboas e  enunciados.  
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3. Utilización de modelos lineais para estudar situacións procedentes dos 

diferentes ámbitos de  coñecemento e da vida cotiá, mediante a confección da 

táboa, a representación gráfica e a  obtención da expresión alxébrica 

4. Expresións da ecuación da recta.  

 

Bloque 5. Estatística e probabilidade 
1.  Estatística. 

• Fases e tarefas dun estudo estatístico. Poboación, mostra. Variables estatísticas: 

cualitativas, discretas e continuas.  

• Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.  

• Gráficas estatísticas.  

• Parámetros de posición. Cálculo, interpretación e propiedades.  

 
 
 
Física e Química 
 

- Coñecer as magnitudes fundamentais e as súas unidades no SI. 

- Coñecer e aplicar as equivalencias entre múltiplos e submúltiplos. 

- Recoñecer o carácter aproximado das medidas. 

- Saber determinar os erros absoluto e relativo dunha serie de medida 

- Identificar masa e volume como propiedades xerais da materia. 

- Recoñecer as diferenzas fundamentais entre o tres estados de agregación. 

- Coñecer os nomes dos cambios de estado. 

- Coñecer e representar as leis dos gases e aplicalas na resolución de 

problemas. 

- Diferenciar entre mestura, homoxénea e heteroxénea, e substancia pura. 

- Coñecer os métodos máis importantes de separación de mesturas, 

homoxéneas e heteroxéneas. 

- Identificar as disolucións como mesturas homoxéneas e coñecer a súa 

clasificación. 

- Calcular a concentración dunha disolución a partir dos datos de masas e 

volumes de soluto e disolvente, tanto en porcentaxe por cento como en masa 

de soluto e volume de disolución e viceversa, ademais de resolver problemas 

sinxelos de dilución. 

- Coñecer as ideas fundamentais do modelo atómico de Dalton.  
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- Coñecer os primeiros modelos atómicos posteriores ao de Dalton, Thomson,  

Rutherford e Bohr, entendéndoos como un avance no coñecemento do átomo 

á luz de novos feitos ou descubrimentos. 

- Coñecer as partículas que compoñen o átomo así como as súas 

características. 

- Saber que os electróns se dispoñen no átomo en distintas capas (configuración 

electrónica) e entender que os ións se forman por ganancia ou perda de 

electróns. 

- O profesorado pode seleccionar, entre os contidos procedimentais propostos, 

os máis adecuados para que os seus estudantes alcancen os obxectivos 

mínimos esixibles. 

- Coñecer a primeira clasificación dos elementos en metais e non metais e 

entender a necesidade de clasificalos dunha forma máis rigorosa. 

- Coñecer que criterio se emprega para ordenar os elementos no Sistema 

Periódico. 

- Coñecer cales son os elementos químicos máis abundantes no universo e 

algúns elementos químicos de especial interese na Terra e nos seres vivos. 

- Entender que os átomos se agrupan formando distintos tipos de substancias 

puras. 

- Entender o significado dunha fórmula química e formular algúns compostos de 

especial interese na natureza. 

- Coñecer os cambios que experimenta a materia e distinguir entre cambios 

físicos e cambios químicos. 

- Coñecer a lei de conservación da masa e o efecto da temperatura na 

velocidade de reacción. 

- Coñecer que son as reaccións de combustión: as súas aplicacións e os seus 

inconvenientes. 

- Coñecer algunhas reaccións de interese e a súa influencia no medio ambiente. 

- Coñecer os conceptos de masa atómica e masa molecular. 

- Coñecer e entender a unidade de cantidade en química e saber relacionala 

cunha masa e un número de partículas. 

- Coñecer o significado dunha ecuación química e saber axustar ecuacións 

químicas sinxelas. 

- Realizar cálculos numéricos moi sinxelos en unidades de masa nunha reacción 

química. 

- Coñecer o concepto de calor, temperatura e diferencialos. 
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PMAR – 3º ESO 
 
 

Bioloxía e Xeoloxía 
 

- Niveis de organización do corpo humano. 
- Os principais aparatos e sistemas do corpo humano.  

- Funcións de nutrición, de relación e de reprodución. 

- Os tecidos: definición e tipos. 

- Caracterización dos diferentes tecidos: epitelial, conxuntivo, nervioso e 

muscular.  

- Nutrición e nutrientes: glúcidos, lípidos, proteínas, auga, minerais e vitaminas. 

- O consumo dos alimentos.  

- Nutrición e saúde: a dieta equilibrada. Os riscos da malnutrición. A dieta 

mediterránea.  

- Conciencia da importancia que ten unha correcta alimentación  

- Identificación das partes do aparato dixestivo humano. Estrutura do intestino 

delgado.  

- O proceso da dixestión. Procesos mecánicos e químicos. A absorción de 

nutrientes. 

- Enfermidades relacionadas coa alimentación e co apartado dixestivo.  

- O aparato circulatorio 

- O sangue e o vehículo de transporte entre as células. Función e composición. 

- Os vasos sanguíneos.  

- O intercambio de sustancias entre o sangue e as células. 

- O corazón. 

- A circulación do sangue: circulación maior e menor.  

- Identificación das principais enfermidade do aparato circulatorio. O aparato 

respiratorio. 

- A respiración proporciona a enerxía que utilizan as células. A ventilación 

pulmonar. 

- O intercambio de oxíxeno e dióxido de carbono nos pulmóns. As enfermidades 

do aparato respiratorio..  

- O aparato urinario. Estrutura do ril. Etapas da formación dos ouriños. 

Enfermidades do aparato excretor. 
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- A neurona e o sistema nervioso. Tipos de células do sistema nervioso. 

Comunicación entre neuronas: o impulso nervioso.  

- Elementos do sistema nervioso. Sistema nervioso central e periférico. 

Substancia branca e substancia gris.  

- Identificación das funcións do sistema nervioso. Niveis de integración nerviosa.. 

- Enfermidades e trastornos psíquicos máis frecuentes do sistema nervioso. 

- Recoñecemento das principais enfermidades neurodexenerativas: Alzheimer e 

Parkinson. 

- Identificación dos elementos que forman o sistema endócrino. Glándulas e 

hormonas. 

- Receptores e órganos dos sentidos. 

- Receptores internos, a pel, o gusto e o olfacto. Órganos dos sentidos: o ollo e o 

ouvido. 

- Enfermidades relacionadas cos órganos dos sentidos. 

- O movemento do corpo humano. O esqueleto é o soporte do corpo. As 

funcións do esqueleto. 

- Estrutura e constitución dos ósos. Recoñecemento dos diferentes ósos do 

corpo humano. 

- As articulacións e o movemento. Diferentes articulacións do corpo humano. 

- O sistema muscular e a locomoción. Lesións máis frecuentes do aparato 

locomotor.  

- O aparato reprodutor masculino. A produción de espermatozoides. 

- O aparato reprodutor feminino. A produción de óvulos. 

- Adolescencia e pubertade en home e muller. 

- O ciclo menstrual. Fecundación e embarazo. Desenvolvemento fetal e parto. 

- Identificación das enfermidades de transmisión sexual. A SIDA. 

- Toma de conciencia dos consellos de hixiene e coidado dos aparatos 

reprodutores para evitar infeccións. 

- Reprodución e sexualidade. Adolescencia e relacións sexuais. 

- Identificación dos métodos anticonceptivos. 

- As técnicas de reprodución asistida.  

- Saúde e enfermidade. Prevención, diagnóstico e chequeo das enfermidades.  

- As enfermidades infecciosas: contaxio, prevención e cura.  

- A prevención contra as infeccións: os antibióticos e a hixiene corporal. 

- As enfermidades non infecciosas: o cancro e as enfermidades 

neurodexenerativas. 
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- O sistema inmune. Definición e funcionamento. A resposta inmune. Principais 

enfermidades do sistema inmune. 

- O relevo. Principais formas. 

- A meteorización: tipos e formas orixinadas. 

- Acción xeolóxica do vento: mecanismos e formas orixinadas 

- a acción xeolóxica do mar: formas orixinadas 

- A acción fluvial: formas creadas. A acción glaciar. 

- Tipos de ecosistemas. Os fenómenos xeolóxicos internos. Os volcáns, 

elementos e tipos.  

- Materiais volcánicos. O risco volcánico. 

- Terremotos. Relación coa enerxía interna. O risco sísmico. Consecuencias. 
 
 
Física e Química 
 

- Coñecer as magnitudes fundamentais e as súas unidades no SI. 

- Coñecer e aplicar as equivalencias entre múltiplos e submúltiplos. 

- Recoñecer o carácter aproximado das medidas. 

- Saber determinar os erros absoluto e relativo dunha serie de medida 

- Identificar masa e volume como propiedades xerais da materia. 

- Recoñecer as diferenzas fundamentais entre o tres estados de agregación. 

- Coñecer os nomes dos cambios de estado. 

- Coñecer e representar as leis dos gases e aplicalas na resolución de 

problemas. 

- Diferenciar entre mestura, homoxénea e heteroxénea, e substancia pura. 

- Coñecer os métodos máis importantes de separación de mesturas, 

homoxéneas e heteroxéneas. 

- Identificar as disolucións como mesturas homoxéneas e coñecer a súa 

clasificación. 

- Calcular a concentración dunha disolución a partir dos datos de masas e 

volumes de soluto e disolvente, tanto en porcentaxe por cento como en masa 

de soluto e volume de disolución e viceversa, ademais de resolver problemas 

sinxelos de dilución. 

- Coñecer as ideas fundamentais do modelo atómico de Dalton.  

- Coñecer os primeiros modelos atómicos posteriores ao de Dalton, Thomson,  

Rutherford e Bohr, entendéndoos como un avance no coñecemento do átomo 

á luz de novos feitos ou descubrimentos. 
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- Coñecer as partículas que compoñen o átomo así como as súas 

características. 

- Saber que os electróns se dispoñen no átomo en distintas capas (configuración 

electrónica) e entender que os ións se forman por ganancia ou perda de 

electróns. 

- profesorado pode seleccionar, entre os contidos procedimentais propostos, os 

máis adecuados para que os seus estudantes alcancen os obxectivos mínimos 

esixibles. 

- Coñecer a primeira clasificación dos elementos en metais e non metais e 

entender a necesidade de clasificalos dunha forma máis rigorosa. 

- Coñecer que criterio se emprega para ordenar os elementos no Sistema 

Periódico. 

- Coñecer cales son os elementos químicos máis abundantes no universo e 

algúns elementos químicos de especial interese na Terra e nos seres vivos. 

- Entender que os átomos se agrupan formando distintos tipos de substancias 

puras. 

- Entender o significado dunha fórmula química e formular algúns compostos de 

especial interese na natureza. 

- Coñecer os cambios que experimenta a materia e distinguir entre cambios 

físicos e cambios químicos. 

- Coñecer a lei de conservación da masa e o efecto da temperatura na 

velocidade de reacción. 

- Coñecer que son as reaccións de combustión: as súas aplicacións e os seus 

inconvenientes. 

- Coñecer algunhas reaccións de interese e a súa influencia no medio ambiente. 

- Coñecer os conceptos de masa atómica e masa molecular. 

- Coñecer e entender a unidade de cantidade en química e saber relacionala 

cunha masa e un número de partículas. 

- Coñecer o significado dunha ecuación química e saber axustar ecuacións 

químicas sinxelas. 

- Realizar cálculos numéricos moi sinxelos en unidades de masa nunha reacción 

química. 

- Coñecer o concepto de carga eléctrica así como a unidade do SI en que se 

mide. 

- Explicar o comportamento eléctrico da materia e o porqué dos fenómenos de 

electrización. 
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- Coñecer a lei de Coulomb e explicar de que factores depende a interacción 

entre cargas eléctricas. 

- Realizar cálculos numéricos moi sinxelos de aplicación da lei de Coulomb. 

- Clasificar os materiais en función da súa condutividade eléctrica. 

- xeradores de corrente eléctrica 

- Coñecer algúns tipos de xeradores de corrente eléctrica. 

- Describir e debuxar circuítos eléctricos sinxelos.- Coñecer as magnitudes 

eléctricas que describen un circuíto, así como as unidades do SI en que se 

expresan. 

- Realizar cálculos numéricos sinxelos para calcular a resistencia eléctrica dun 

fío condutor. 

- Coñecer e saber aplicar a lei de Ohm. 

- Coñecer os tipos de centrais eléctricas, as súas vantaxes e os seus 

inconvenientes. 

- Interpretar o recibo da luz. 

 

Matemáticas 
 
Bloque 2 Números e álxebra  
1.  Números decimais e racionais. 

• Transformación de fraccións en decimais e viceversa.  

• Números decimais exactos e periódicos. Fracción xeratriz.  

• Operacións con fraccións e decimais. 

2.  Potencias de números racionais con expoñente enteiro. Significado e uso. 

•     Expresións radicais: transformación e operacións. Xerarquía de operacións.  

•    Transformación de expresións alxébricas.  

• Igualdades notables.  

• Ecuacións de primeiro e segundo grao cunha incógnita.  

• Resolución polo método alxébrico e gráfico de ecuacións de primeiro e segundo 

grao.  

5.  Sistemas de ecuacións lineais. Resolución alxébrica e gráfica 

6. Resolución de problemas mediante a utilización de ecuacións de primeiro e 

segundo grao e de sistemas de ecuacións. 
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Bloque 3. Xeometría 
1.  Xeometría do plano. 

• Polígonos. Circunferencia e círculo. Perímetro e área. 

• Teorema de Tales. División dun segmento en partes proporcionais.  

• Áreas e volumes 

 
Bloque 4. Funcións  
1. Análise dunha situación a partir do estudo das características locais e globais da 

gráfica  correspondente. 

2. Análise e comparación de situacións de dependencia funcional dadas mediante 

táboas e  enunciados.  

3. Utilización de modelos lineais para estudar situacións procedentes dos 

diferentes ámbitos de  coñecemento e da vida cotiá, mediante a confección da 

táboa, a representación gráfica e a  obtención da expresión alxébrica 

4. Expresións da ecuación da recta.  

 

Bloque 5. Estatística e probabilidade 
1.  Estatística. 

• Fases e tarefas dun estudo estatístico. Poboación, mostra. Variables estatísticas: 

cualitativas, discretas e continuas.  

• Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.  

• Gráficas estatísticas.  

• Parámetros de posición. Cálculo, interpretación e propiedades.  
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA - 3º ESO 
 
 
Unidade 1. A organización do corpo humano 

 
A organización do corpo humano: os niveis de organización. 
A composición química dos seres vivos; biomoléculas inorgánicas e orgánicas. 
A célula, unidade básica do ser vivo; as funcións vitais nas células. 
A célula procariota. A célula eucariota. 
Os tecidos humanos; tecidos epiteliais; conectivos; musculares; nervioso. 
Órganos, aparellos e sistemas; aparellos implicados na función de nutrición; 
aparellos e sistemas. 
 

Unidade 2. Alimentación e saúde 
 
Alimentación e nutrición. 
Os alimentos e os nutrientes: valor enerxético e necesidades enerxéticas das persoas. 
Dieta equilibrada. 
Trastornos asociados á alimentación. 
 

Unidade 3. A nutrición: aparellos dixestivo e respiratorio 
 
Dixestión, respiración. Anatomía e fisioloxía. 
Principais enfermidades do aparello dixestivo. Hábitos saudables. 
Enfermidades do aparello respiratorio. Hábitos saudables. 
. 

Unidade 4. A nutrición: aparellos circulatorio e excretor 
 
Circulación e excreción. Anatomía e fisioloxía. 
O sangue. Composición e funcións. 
Principais enfermidades do aparello circulatorio. Hábitos saudables.  
Principais enfermidades do aparello excretor. Hábitos saudables. 
 

Unidade 5. A relación: os sentidos e o sistema nervioso 
 
A función de relación e coordinación. 
Os receptores. Os órganos dos sentidos. Vista, oído, gusto, olfacto e  tacto. 
A saúde dos órganos dos sentidos. 
Os compoñentes do sistema nervioso. 
O sistema nervioso. Anatomía e fisioloxía. 
Principais enfermidades do sistema nervioso. Hábitos saudables . 
 

Unidade 6. A relación: o sistema endócrino e o aparello locomotor 
 
O sistema endócrino. Principais glándulas endócrinas e as súas hormonas. 
As enfermidades do sistema endócrino. Hábitos saudables. 
O aparello locomotor. 
O esqueleto. Os ósos. 
As articulacións. 
Os músculos esqueléticos. 
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O funcionamento do aparello locomotor. 
Trastornos do aparello locomotor e a súa prevención. 
 

Unidade 7. Reprodución 
 
A función de reprodución. 
O aparello reprodutor e os gametos masculinos. 
O aparello reprodutor e os gametos femininos. 
Os ciclos do aparello reprodutor feminino. 
A fecundación. O embarazo. O parto. 
Técnicas de reprodución asistida. Os métodos anticonceptivos. 
As enfermidades de transmisión sexual. 
 

Unidade 8. A saúde e o sistema inmune 
 
A saúde e a enfermidade. 
Enfermidades infecciosas e non infecciosas. 
O sistema inmune. Soros e vacinas. 
Os transplantes. 
 

Unidade 9. O relevo e os procesos xeolóxicos externos 
 
O relevo terrestre e os axentes xeolóxicos. 
A enerxía do Sol. 
A dinámica da atmosfera e da hidrosfera. 
Meteorización,  erosión, transporte e sedimentación. 
A formación do solo. Edafización. 
A representación do relevo. Os mapas topográficos. 
 

Unidade 10. A modelaxe do relevo 
 
Os axentes xeolóxicos. 
Augas salvaxes. Torrentes. 
Os rios. Erosión, transporte e sedimentación. 
As augas subterráneas. 
Os glaciares, o vento e o mar. Erosión, transporte e sedimentación. A acción xeolóxica 
dos seres vivos e do ser humano. 
A creación e a destrución do relevo. 
 

Unidade 11. A dinámica interna da Terra 
 
A enerxía interna da Terra. 
A estrutura en capas da Terra. 
As placas litosféricas. Fenómenos asociados ao movemento das placas. 
O vulcanismo. Tipos de actividade volcánica. 
Terremotos e ondas sísmicas. 
Riscos volcánico e sísmico. 
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Unidade 12. Os minerais e as rochas 
 
A materia mineral. 
Propiedades físicas  e químicas dos minerais. 
As rochas e a súa clasificación: sedimentarias, magmáticas ou ígneas, metamórficas. 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA - 4º ESO 
 
1. Concepto de especie, carácter hereditario e carácter adquirido, citando 

exemplos. 

2. Explicar o que son os xenes, as cromátidas, os cromosomas homólogos e a 
cromatina. 

3. O proceso da meiose. 

4. Concepto de célula haploide e diploide. 

5. Esquematizar o proceso da mitose comparándoo co da meiose. 

6. Manexar con corrección a terminoloxía da xenética, coñecendo o significado 
dos termos e sabendo poñer exemplos. 

7. As leis de Mendel. Recoñecer a súa expresión nos resultados de diversos tipos 
de cruzamentos. 

8. Comprender a herdanza dos caracteres na especie humana. 

9. Herdanza do sexo e a dos caracteres ligados ao sexo. 

10. Estrutura da molécula de ADN. A complementariedade das bases. 

11. Concepto de xene, a súa situación e o proceso polo que pode expresarse. 

12. As teorías de Lamarck e Darwin e aplicación a casos concretos. 

13. Explicar o significado dos feitos que proban a evolución, así como o proceso de 
selección natural. 

14. Conceptos básicos da ecoloxía: biótopo, ecosistema, biocenose, factor 
limitador, etc. 

15. Principais factores abióticos que caracterizan os ecosistemas terrestres, 
edáficos e acuáticos. 

16. As relacións inter e intraespecíficas que poden describirse nun ecosistema. 

17. Coñecer os niveis tróficos que se poden identificar nun ecosistema e elaborar 
representacións gráficas que amosen esas relacións. 

18. Os procesos que experimenta a enerxía no ecosistema: transformacións, 
produción de traballo e calor, etc. 

19. Concepto de produción primaria e saber realizar cálculos sinxelos. 

20. Os ciclos bioxeoquímicos do carbono e do nitróxeno: representalos en forma 
esquemática e saber interpretar esquemas relativos a eles. 

21. A zonación climática do planeta e os factores abióticos que interveñen na  

22. Manexar diferentes representacións gráficas dos factores que determinan un 
ecosistema e das relacións entre os seus habitantes. 

23. Coñecer e aplicar a casos concretos os conceptos de potencial biótico e 
resistencia ambiental. 

24. Saber analizar e representar as relacións de depredación e outros factores de 
cambio en poboacións. 
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25. O concepto de nicho ecolóxico aplicándoo a casos concretos. 

26. Concepto de medio ambiente, recurso e impacto. Citar exemplos. 

27. Principais problemas medioambientais globais. 

28. Coñecer as principais solucións, aplicables a escala individual, que poden 
emprenderse para frear os impactos ambientais. 

29. Interpretar os datos dun mapa topográfico e traballar con eles 

30. Os procesos xeolóxicos externos. 

31. Explicar a influencia de diferentes factores na modelaxe do relevo. 

32. A acción xeolóxica das augas superficiais e as formas de relevo que orixina 
esa acción. 

33. A acción glaciaria e as súas principais formas de relevo. 

34. A acción eólica e a morfoloxía dos climas áridos.  

35. A acción xeolóxica do mar e as formas de relevo litoral. 

36. Identificar algunhas probas dos cambios na distribución de continentes e 
océanos ao longo da historia da Terra. 

37. Recoñecer os argumentos de Wegener a prol da mobilidade continental. 

38. Identificar os principais desacertos da teoría da deriva continental. 

39. Principais características dos fondos oceánicos. 

40. Debuxar e coñecer os modelos do interior terrestre. 

41. Principais probas sobre a extensión do fondo dos océanos e a súa subdución.  

42. Establecer conclusións a partir do estudio da regularidade de distribución de 
sismos e volcáns. 

43. As principais características das placas e dos seus límites.  

44. As causas e consecuencias dos desprazamentos das placas. 

45. Describir as ideas básicas da teoría da tectónica de placas. 

46. Distintos tipos de deformación das rochas e os factores que os condicionan. 

47. As deformacións plásticas e os seus tipos. Aplicar os principios de 
superposición de estratos.  

48. As deformacións por rotura e os seus tipos. 

49. Explicar a formación dos diferentes tipos de cordilleiras. 

50. Interpretar o funcionamento da Terra como un sistema en que se producen 
interaccións entre os procesos externos e internos. 

51. Explicar a hipótese máis aceptada sobre a orixe da Terra e da vida. 
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CIENCIAS APLICADAS - 4º ESO 
 

 Unidade 1. O método científico. A medida. 
CAAB1.3.1. Recolle e relaciona datos obtidos por diversos medios, incluídas as 
tecnoloxías da información e da comunicación, para transferir información de carácter 
científico.   
CAAB4.1.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades, utilizando 
preferentemente o Sistema Internacional de Unidades e a notación científica para 
expresar os resultados correctamente. 
 
 Unidade 2. O laboratorio 
CAAB1.1.1. Coñece o nome e o tipo de instrumental de laboratorio necesario segundo 
o traballo que vaia realizar con el.  
CAAB1.2.1. Coñece e cumpre as normas de seguridade e hixiene que rexen nos 
traballos de laboratorio.  
 
 Unidade 3. Técnicas experimentais no laboratorio 
CAAB1.4.1. Realiza medidas de volume, masa ou temperatura utilizando ensaios de 
tipo físico ou químico e empregando as unidades correctas. 
CAAB1.5.1. Sabe realizar os cálculos para a realización dunha disolución. 
CAAB1.6.1. Realiza separacións de sustancias por medio de distintas técnicas.  
CAAB1.7.1.Coñece as biomoléculas que constitúen os alimentos. 
 
Unidade 4. A ciencia na actividade profesional. 
CAAB1.10.1. Relaciona procedementos instrumentais coa súa aplicación no campo 
industrial ou no de servizos.  
CAAB1.11.1. Sinala aplicacións científicas con campos da actividade profesional do 
seu contorno.  
 
 Unidade 5. A contaminación e o medio ambiental. 
CAAB2.1.1. Coñece o concepto de contaminación. 
CAAB2.2.1. Coñece o concepto de contaminación atmosférica, os seus orixes o os 
seus efectos. 
CAAB2.2.2. Recoñece e distingue os efectos ambientais da contaminación atmosférica 
máis coñecidos, como a chuvia ácida, o efecto invernadoiro, a destrución da capa de 
ozono ou o cambio global a nivel climático, e valora os seus efectos negativos para o 
equilibrio do planeta.  
CAAB2.3.1. Relaciona os efectos contaminantes da actividade industrial e agrícola 
sobre o solo.  
CAAB2.4.1. Identifica os axentes contaminantes da auga, coñece o seu tratamento e 
deseña algún ensaio sinxelo de laboratorio para a súa detección.  
 
 Unidade 6. Xestión dos residuos . 
CAAB2.5.1. Establece en que consiste a contaminación nuclear, analiza a xestión dos 
residuos nucleares e argumenta sobre os factores a favor e en contra do uso da 
enerxía nuclear.  
CAAB2.6.1. Recoñece e distingue os efectos da contaminación radioactiva sobre o 
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ambiente e a vida en xeral.  
CAAB2.7.1. Determina os procesos de tratamento de residuos e valora criticamente a 
súa recollida selectiva.  
CAAB2.8.1. Coñece os proles e os contras da recollida, da reciclaxe e da reutilización 
de residuos.  
CAAB2.9.1. Formula ensaios de laboratorio para coñecer aspectos relacionados coa 
conservación ambiental.  
CAAB2.10.1. Identifica e describe o concepto de desenvolvemento sustentable, e 
enumera posibles solucións ao problema da degradación ambiental. 
 CAAB2.11.1. Aplica, xunto cos/coas compañeiros/as, medidas de control da 
utilización dos recursos, e implica niso o propio centro docente.   
 
 Unidade 7. I+D+i: investigación, desenvolvemento e innovación . 
 
CAAB3.1.1. Relaciona os conceptos de investigación, desenvolvemento e innovación. 
Contrasta as tres etapas do ciclo I+D+i.  
CAAB3.2.1. Recoñece tipos de innovación de produtos baseada na utilización de 
novos materiais, novas tecnoloxías, etc., que xorden para dar resposta a novas 
necesidades da sociedade.  
CAAB3.2.2. Enumera os organismos e as administracións que fomentan a I+D+i a 
nivel estatal e autonómico.  
CAAB3.3.1. Precisa, analiza e argumenta como a innovación é ou pode ser un factor 
de recuperación económica dun país.  
CAAB3.3.2. Enumera algunhas liñas de I+D+i actuais para as industrias químicas, 
farmacéuticas, alimentarias e enerxéticas.  
CAAB3.4.1. Recoñece a importancia das tecnoloxías da información e da 
comunicación no ciclo de investigación e desenvolvemento.  
 
 
 Unidade 8. Proxectos de investigación . 
 
CAAB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia. 
CAAB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 
CAAB4.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas tecnoloxías da información e 
da comunicación, para a elaboración e a presentación das súas investigacións. 
CAAB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 
CAAB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre un tema de interese 
científico-tecnolóxico ou relativo a animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu 
contorno ou a alimentación e a nutrición humanas, para a súa presentación e defensa 
na aula.  
CAAB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas 
investigacións, tanto verbalmente como por escrito.  
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA - 1º BACHARELATO 
 
Unidade 1. A MATERIA DA VIDA. 

Características de los seres vivos. 
Niveles de organización. Exemplos. 
Bioelementos primarios, secundarios e oligoelementos. Exemplos. 
Biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Características. Exemplos. 
Auga. Estrutura, propiedades. Funcións da auga nos seres vivos. 
Sales minerais. Funcións. Proceso da ósmose. Regulación da acidez. 
Glícidos: monosacáridos, disacáridos e polisacáridos. Estrutura, propiedades e 
funcións 
Lípidos: acilglicéridos, fosfolípidos e esteroides. Estrutura, propiedades e 
funcións 
Prótidos: aminoácidos, péptidos e proteínas. Estrutura, propiedades e funcións  
Nucleótidos e ácidos nucleicos RNA e DNA. Estrutura, tipos e funcións.  

 
UNIDADE 2. A VIDA E A SÚA ORGANIZACIÓN. 
 

A célula. Teoría celular. 
Forma e funcións das células. Características del microscopio óptico e do 
microscopio electrónico. 
Célula procariota. Orgánulos das células procariotas.  
Célula eucariota. Orgánulos das células eucariotas: estrutura e funcións. 
Célula animal e célula vexetal. Características.  
Metabolismo. Catabolismo e anabolismo. Función das enzimas. Exemplos. 
Función do ATP. 
Respiración celular, Glucolise e ciclo de Krebs. Funcións. Fermentación. 
Exemplos de fermentación.  
Fotosíntese. Fase luminosa e fase escura: funcións. 
Seres unicelulares e seres pluricelulares: conceptos de diferenciación celular, 
tecido, medio interno e homeostase. 
Virus, Plásmidos E Prións. Características, exemplos e importancia destas 
formas acelulares. 

 
UNIDADE 4.  A PERPETUACIÓN DA VIDA. 
 

Ciclo biolóxico. Tipos de reprodución. Exemplos. 
Células xerminais e células somáticas. Exemplos. 
Ciclo celular. Fases do ciclo celular e procesos que teñen lugar. 
A división celular. Mitose ou cariocinese e citocinese. Fases da mitose.  
Interfase. 
Significado biolóxico da mitose. 
A reprodución asexual. Tipos. 
A meiose. Fases e consecuencias. 
Importancia biolóxica da meiose, significado biolóxico da meiose. 
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A meiose e a reprodución sexual: gametos, cigoto, espermatoxénese, 
ooxénese, fecundación interna, fecundación externa, cariogamia, 
desenvolvemento embrionario. 
A meiose a os ciclos biolóxicos: gametofito, esporofito, ciclos haplontes, 
diplontes e diplohaplontes.  
Diferenciación celular e diferenciación celular. Células totipotentes, as células 
nai e a clonación. 

 
UNIDADE 3. OS TECIDOS. 
 

Tecidos vexetais: mesitemos, cambium, xilema e floema. 
Tecidos animais. Tecidos epiteliais. Tipos, características e funcións. 
Tecidos conectivos: Conxuntivo, adiposo, cartilaxinoso e óseo. 
Tecidos conectivos: Sanguíneo. Sangre. Plasma sanguíneo. Soro. Tipos de 
células anguíneas e funcións que levan a cabo. 
Tecidos musculares. Tipos, estrutura e funcións.  
Tecido nervioso. Neuronas. Células gliais. Elementos da sinapse e función de 
cada unha. 
Transmisión do impulso nervioso pola neurona e entre as neuronas. 
A mielina. Materia branca e materia gris.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
UNIDADE 8. A NUTRICIÓN DOS ANIMAIS I. 

Proceso de  nutrición: etapas. 
Proceso de dixestión. Dixestión interna e dixestión externa. Dixestión 
intracelular e dixestión extracelular.  
Diferencia entre alimento e nutriente.  
Dixestión mecánica, química ácida e química encimática. 
Partes do tubo dixestivo e funcións que levan a cabo cada unha. 
Glándulas anexas e glándulas do tubo dixestivo. Zumes que liberan. 
Composición e acción das diferentes enzimas que interveñen na dixestión. 
Absorción dos nutrientes  
Formación feces e exestión  
Respiración. A difusión simple. Tipos de respiración dos animais. 
Intercambio e transporte de gases. Pigmentos respiratorios. Hemoglobina. 

 
UNIDADE 9. A NUTRICIÓN DOS ANIMAIS II. 
 

Líquido intracelular e líquido extracelular. Líquido intersticial e plasma.  
Sistema circulatorio e linfático. Partes e funcións. Linfa e sangue. 
Condutos: vasos sanguíneos, arterias, veas, capilares e vasos linfáticos. 
Sistema circulatorio aberto e sistema circulatorio pechado. Exemplos. 
Sistema circulatorio simple e sistema circulatorio dobre. 
Circulación menor ou pulmonar e circulación maior ou sistémica. 
Circulación sanguínea de peixes e de mamíferos. 
O corazón. Partes e funcións. Sístole e diástole. 
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A circulación coronaria. 
A excreción. Sustancias que excretan os animais e vías de eliminación. 
Produtos nitroxenados que elimina a excreción. Organismos amoniotélicos, 
uricotélicos, ureotélicos.  
A nefrona. Partes da nefrona e funcións que leva a cabo cada unha. 
A formación da urina. Regulación da concentración da urina. 
Función do fígado e das glándulas sudoríparas na excreción. 

 
UNIDADE 10. A RELACIÓN NOS ANIMAiS. 
 

Función de  relación en animais. 
Os estímulos. Os receptores. Tipos. 
Os sistemas de coordinación. Tipos.  
Sistema de coordinación nervioso en vertebrados.  
Transmisión do impulso nervioso na neurona. Transmisión eléctrica e química. 
A sinopse e os seus elementos. Transmisión do impulso nervioso na sinapse. 
Función dos neurotransmisores. 
Tipos de neuronas: sensitivas ou aferentes e motoras ou eferentes. 
O sistema nervioso central (SNC): o encéfalo e a medula espiñal.  
Funcións de cada unha de estas partes e diferencias na distribución da materia 
gris e a materia branca. 
O sistema nervioso periférico. (SNP). Os nervios e os gánglios. Tipos de 
nervios. 
Sistema nervioso somático. 
Sistema nervioso autónomo (SNA) ou vexetativo: SNA simpático e SNA 
parasimpático. 
Funcionamento do sistema nervioso: actos voluntarios e actos involuntarios. 
Reflexos monosinápticos e reflexos polisinápticos. Exemplos e elementos que 
interveñen. 
Respostas: motora e secretora. Efectores: os músculos e as glándulas. A placa 
motora e a contracción muscular. 
Glándulas: tipos e secrecións. 
Sistema de coordinación endócrino en vertebrados. 
Glándula endócrina. Células diana. Mecanismo de control hormonal: 
retroalimentación negativa por exceso de hormona ou por ter alcanzado o 
efecto fisiolóxico. 
Tipos de hormonas: proteicas  e lipídicas. Exemplos. 
Hipotálamo. Funcións e secrecións que elabora. 
Hipófise. Función hormonal e secrecións que elabora. 
Tiroides. Función hormonal e secrecións que elabora. 
Páncreas. Función hormonal e secrecións que elabora. 
Glándulas suprarrenais. Función hormonal e secrecións que elabora. 
Ovarios. Función hormonal e secrecións que elabora. 
Testículos. Función hormonal e secrecións que elabora. 
Esquema de funcionamento do sistema endócrino segundo orde de actuación 
dos seus elementos: hipotálamo, factores de liberación, hipósise, tropinas ou 
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hormonas estimulantes, glándula endócrina, hormona, célula diana, efecto 
fisiolóxico. Exemplos. 

 
 
UNIDADE 11. A REPRODUCIÓN NOS ANIMAIS. 
 

Diferencias entre a reprodución sexual e asexual. 
Tipos de reprodución asexual nos animais. Exemplos. 
Formas de reprodución especiais nos animais: poliembrionía, partenoxenses., 
neotenia e clonación. 
Mecanismo de clonación. 
Reprodución sexual : formación dos gametos.  
Anatomía do aparello reprodutor masculino. 
Anatomía do aparello reprodutor feminino. 
Os óvulos: conceptos de vitelo, polo animal e polo vexetativo. 
Proceso de espermatoxénese. Proceso de gametoxénese. 
Fecundación. Cariogamia. Fecundación externa. Fecundación interna. 
Exemplos. 
Desenvolvemento embrionario: período embrionario e período postembrionario. 
Segmentación, gastrulación e organoxénese. Mórula, blástula e blastocele. 
Ovos oligolecíticos (isoleíticos) e ovos telolecíticos. Exemplos. 
Segmentación total e parcial. Exemplos. 
Gastrulación. Folla embrionarias. Arquenterón e blastoporo. 
Ectodermo e endodermo. Animais diblásticos. Exemplos. 
Mesodermo. Animais triblásticos. Animais acelomados, pseudocelomados e 
celomados. Exemplos. 
Animais protóstomos e animais deuteróstomos. 
Organoxénese. Estruturas corporais que forman o ectodermo, mesodermo e 
endodermo, respectivamente. 
Período postembrionario. Desenvolvemento indirecto e directo, causas e 
repercusión; a larvas e metamorfoses. 
O nacemento; eclosión e parto. Animais vivíparos, ovíparos e ovovivíparos. 
Exemplos. 
A reprodución asistida. Inseminación artificial e fecundación in vitro. Métodos 
anticonceptivos. Exemplos. 

 
 
UNIDADE 7. AS PLANTAS. 
 

A nutrición autótrofa.  
Absorción de nutrientes. Pelos radicais. Proceso de entrada da auga e dos 
sales minerais; difusión simple e transporte activo. Zume bruto. Transporte polo 
xilema; Transpiración e evaporación, cohesión e adhesión moleculares, presión 
radicular e procesos de ósmose na raíz e partes superiores da planta. 
Intercambio gasoso nas follas, os estomas. Fotosíntese. Zume elaborado e o 
seu transporte polo floema; por procesos osmóticos nas raíces e partes 
superiores da planta. 
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Hormonas vexetais e aplicacións na agricultura. 
Tropismos e nastias. Tipos e exemplos. 
Reprodución asexual nas plantas. Tipos e exemplos. 
Ciclos biolóxicos nas plantas musgos e nas plantas pteridofitas. 
Plantas ximnospermas e anxiospermas. 
A reprodución das plantas con semente anxiospermas. Partes da flor. 
O grao de pole; gametofito masculino. O saco embrionario; o gametofito 
feminino. 
Tipos de polinización. Fecundación. A dobre fecundación nas espermatofitas. 
O froito e a semente. Formación do endosperma e do embrión.  
Cotiledóns. Monocotiledóneas e dicotiledóneas. Exemplos. 

 
 
UNIDADE 6. A CLASIFICACIÓN DOS SERES VIVOS. 
 

Filoxenia. Ontoxenia. Taxón. Reino. Tipo (Phyllum). Clase. Orde. Familia. 
Xénero. Especie. 

Definición de especie. 
Aportación de Linné. Nomenclatura binomial. Nome científico. 
Aportacións de Margulis e outros. Os cinco reinos. 
Características dos seres vivos de cada reino. 
Moneras. Tipos de bacterias segundo a súa forma, o seu hábito nutricio e 
necesidade de osíxeno. Bacterias gram positivas e gram negativas. Bacterias 
útiles e bacterias causantes de enfermidades. 
Protoctistas. Características dos protozoos. Clasificación. A malaria. 
Protoctistas. Características das algas. Clasificación. Exemplos de algas 
comúns en Galicia. 
Fungos. Características xerais. Nutrición dos fungos. Reprodución dos fungos; 
conidios, ascosporas e basidiosporas. Clasificación dos fungos. 
Deuteromicetes importantes en medicina e industria alimentaria. 
Ascomicetes. Os lévedos. Basidiomicetes. Exemplos. Partes dun fungo 
basiomicete: hifa, micelio, carpóforo (seta), laminiñas  e himenio. 
Clasifcación das plantas. Plantas non vasculares. Os briofitos. Plantas 
vasculares.: Pteridofitas. Espermatofitas. Ximnospermas e Anxiospermas. 
Dicotiledóneas e monocotiledóneas. Exemplos de plantas vasculares. 
Os animais. Criterios de clasificación dos animais. Poríferos, Cnidarios, 
Platelmintos, Nematelmintos, Anélidos, Moluscos, Artrópodos, Equinodermos e 
Cordados. Exemplos. 
Cordados vertebrados. Clasificación e características das clases máis 
importantes. 
Manexo dunha clave dicotómica. 
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UNIDADE 5. A BIODIVERSIDADE E A SÚA CONSERVACIÓN. 
 

Concepto de biodiversidade. 
Teorías fixistas e evolucionistas. Linné, Lamarck e Darwin. 
A selección natural. O neodarwinismo. 
Causas que xustifican a variación:  mutación, reprodución sexual e 
recombinación xenética. 
Especies autóctonas, alóctonas e endemismos. Exemplos. 
Causas da perda da biodiversidade. 

 
UNIDADE 12. A TERRA: ORIXE, ESTRUTURA E COMPOSICIÓN. 
 

Métodos directos para o estudo da Terra. Exemplos. 
Métodos indirectos para o estudo da Terra. Exemplos. 
Método sísmico. Tipos de ondas sísmicas e características. 
Principais descontinuidades sísmicas e capas da Terra. Descontinuidades de 
Mohorovicic, Gutenberg e Lehman. 
Estrutura terrestre segundo o modelo xeoquímico. Codia: codia oceánica e 
codia continental.  
Manto terrestre. Partes e composición. 
Núcleo externo e núcleo interno. 
Estrutura terrestre segundo o modelo dinámico. Litosfera e características do 
manto sublitosférico.  
Composición da xeosfera: elementos xeoquímicos. 
Os minerais. Características xerais. 
Estrutura cristalina. Cristais. Hábitos cristalinos. 
Cristalización. Procesos. Macla. 
Propiedades dos minerais. Fractura e exfoliación, Densidade, punto de fusión, 
dureza ( escala de Mohs), magnetismo, color, refrinxencia, luminiscencia e 
fosforescencia, brillo. 
Clasificación dos minerais: Silicatos,  Elementos nativos, Haluros, Sulfuros, 
carbonatos , óxidos e hidróxidos. Características e exemplos de minerais de 
cada grupo. 
Aplicacións dos minerais. Menas metálicas. 

 
 
UNIDADE 13. A TERRA. A DINÁMICA TERRESTRE. 
 

Causas de la dinámica terrestre. Hipóteses movilistas: hipótese da deriva 
continental,  modelo da expansión do fondo oceánico, teoría da tectónica de 
placas. 
Teoría da tectónica global: Placas litosféricas. Tipos de placas. Tipos de límites 
de placas. Bordes diverxentes. Rift intracontinentais e dorsais oceánicas. 
Exemplos. Fosas tectónicas.  
Bordes transformantes. Exemplos. 
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Bordes converxentes. Subdución. Fosa oceánica. Plano de Benioff. 
Consecuencias. 
Converxencia entre placas oceánicas. Arcos insulares. Exemplos. 
Converxencia entre placas continentais. Gran cordilleira intracontinental. 
Exemplos. 
Converxencia entre placa contientall e placa oceánica. Cordilleira costeira ou 
marxinal. Exemplos. 
Ciclo de Wilson. Etapas. Localización xeográfica de estas etapas. 
Probas que avalan a teoría da tectónica de placas. 
Fenómenos intraplaca. Exemplos e explicación. 
Orixe da dinámica terrestre: modelo de subdución profunda; puntos quentes e 
correntes de convección do Manto e a súa relación coa subdución e a 
presencia de dorsais. 

 
 
UNIDADE 14. OS PROCESOS ENDÓXENOS. 
 

Consecuencias da dinámica terrestre: procesos xeolóxicos interno o 
endóxenos. 
Formación e deformación das rochas. Deformacións plásticas: pregos. Rotura 
das rochas: Fallas e diaclasas. Deformacións elásticas. Terremotos e 
Tsunamis. Epicentro e hipocentro.  
Elementos dunha falla: plano de falla, buzamento, dirección, labios, salto de 
falla. 
Tipos de falla: Normal, Inversa e de desgarre. 
Elementos dos pregos: Plano axial, flancos, buzamento, LIÑA de charnela, 
dirección. 
Tipos de pregos. Aniclinais, sinclinais. 
Ambientes magmáticos e condicións físicas para fundir as rochas. Magma. 
Cámara magmática. Rocha encaixante. Plutóns. Batolitos, diques ou filóns. 
Rochas plutónicas: características e diferencias. Textura graúda. Granito, 
Diorita, Gabro e Peridotita. Clasifícaos segundo a súa composición mineral e 
color. 
Actividade volcánica: cámara magmática, cheminea e cráter. Clasificación dos 
materiais expulsados polos volcáns. Gases. Lava e piroclastos. Exemplos. 
Rochas volcánicas: características e diferencias. Texturas microcristalina, 
vítrea e alveolar. Basalto, Riolita, Pumita e Obsidiana. Clasifícaos segundo a 
súa composición mineral, textura e color. 
Metamorfismo. Influencia da presión, temperatura e fluídos no metamorfismo. 
Cambios nas rochas debidos ó  metamorfismo: Foliación (pizarrosidade, 
esquistosidade e foliación gnéisica) , recristalización, formación de novos 
minerais.  
Tipos de metamorfismo: de contacto e metamorfismo rexional.  
Rochas metamórficas: características e diferencias. Foliadas: lousas, xistos, 
gneises. Non foliadas: cuarcitas, corneanas, mármores. 
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UNIDADE 15. OS PROCESOS EXÓXENOS E A HISTORIA DA TERRA 
 

Consecuencias da dinámica terrestre e a acción dos axentes da superficie 
terrestre: procesos xeolóxicos externos. 
Meteorización e axentes atmosféricos. Meteorización química e procesos que a 
levan a cabo: hidrólise, disolución, hidratación, carbonatación, oxidación e 
acción dos seres vivos. Exemplos. Meteorización física e procesos que a levan 
a cabo: termoclastia, geifración, perda de presión de carga, acción dos seres 
vivos. 
Erosión. Axentes xeomorfolóxicos: correntes de auga, o mar, o vento,  o xeo, e 
a gravidade. 
Tipos de transporte: arrastre, rodadura, saltación, suspensión e disolución. 
Exemplos. 
Sedimentación. Mecanismos. Concas sedimentarias. Subsidencia. Diaxénese. 
Rochas sedimentarias; clasificación xeral segundo a súa composición e 
xénese. 
Rochas detríticas, clastos, matriz e cemento. Tamaños dos clastos: grava, 
area, limo e arxila. Características das rochas conglomerados, (pudingas e 
brechas), areíñas e arxilas. 
Rochas carbonatadas. Características da calcarea e da dolomita. Rochas 
salinas. Características do xeso e do sal. Rochas silíceas. Características do 
sílex.  
Compostos organóxenos. Carbóns e Petróleo. 
Estratificación, estratos e estratigrafía. Facies dun estrato. Descontinuidades 
estratigráficas. : discordancia angular, desconformidade, paraconformidade e 
inconformidade. Columna estratigráfica. 
Datación dos estratos: datación absoluta e datación relativa. Exemplos. 
Principios básicos da estratigrafía: principio da horizontalidade orixinal, principio 
de superposición dos estratos, principio de continuidade lateral, principio de 
sucesión faunística, principio de sucesión de acontecementos, principio do 
actualismo e o uniformismo. Correlación estratigráfica.  
Historia da Terra. Eras. Paleozoico (períodos cámbrico, ordovícico, silúrico, 
devónico, carbonífero e pérmico), Mesozoico (períodos triásico, xurásico e 
cretácico), Cenozoico (paleoxeno, neoxeno e cuaternario). Fósiles guía. 
Exemplos. 
Cortes xeolóxicos.  
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ANATOMÍA APLICADA - 1º BACHARELATO 
 

As características do movemento 
Mecanismos de percepción, decisión e execución. 
  
Organización básica do corpo humano  
A célula: unidade estrutural e funcional. 
Partes da célula: núcleo, citoplasma e orgánulos citoplasmático.Funcións. 
Tecidos animais: conectivos, muscular, nervioso. 
 
O sistema locomotor 
Os ósos. Tipos.  
Os músculos: anatomía, estrutura. A contracción muscular. Músculos 
antagónicos 
As articulacións. Tipos, estrutura e movementos.  
Lesións do aparello locomotor 
 
O sistema cardiopulmonar 
Sistema cardiopulmonar: estrutura , fisioloxía e hábitos saudables.  
Resposta cardiovascular durante o exercicio 
Principais patoloxías do sistema cardiopulmonar e as súas causas  
Aparello fonador: estrutura, fisioloxía e hábitos saudables.  
Principais patoloxías que afectan o aparello fonador e as súas causas.  
 
O sistema de achega e utilización da enerxía 
Principais vías metabólicas de obtención de enerxía. 
Metabolismo aeróbico e anaeróbico. 
Fatiga e recuperación 
Saber explicar as características do proceso dixestivo 
Sistema dixestivo: estrutura , fisioloxía e hábitos saudables. 
Dieta equilibrada. Necesidades de alimentación.  Trastornos alimentarios 
Hidratación. 
 
Os sistemas de coordinación e de regulación 
Sistema nervioso: estrutura, fisioloxía e hábitos saudables. 
Movementos voluntarios e reflexos 
Sistema hormonal: estrutura, fisioloxía e hábitos saudables. 
Equilibrio hídrico, osmorregulación e termoregulación  
Posibilidades artístico-expresivas e de comunicación do corpo e do movemento. 
  
Expresión e comunicación corporal 
Toma de conciencia do corpo e do espazo. Elementos rítmicos. Focos 
expresivos do corpo.  
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CULTURA CIENTÍFICA - 1º BACHARELATO 
 

Móstranse a continuación os contidos mínimos esixibles. 

 

UNIDADE 1 

Composición da atmosfera. Gases de invernadoiro. Gases da capa de ozono. 

Tipos de ondas sísmicas  características de cada unha. Estrutura da Terra: Capas e 
descontinuidades. Composición do interior terrestre.  

Wegener e a deriva continental. Teoría da tectónica de placas. Probas da deriva 
continental. 

Litosfera. Placas terrestres. Bordos construtivos. Dorsais oceánicas. Bordos 
destrutivos. Proceso de subdución. Consecuencias da subdución.  

 

UNIDADE 2 

Composición da materia viva. Bioelementos. Exemplos e importancia. Biomoléculas. 
Exemplos e importancia. 

Respiración celular. Reacción que explica a respiración celular. Fotosíntese. Reacción 
que explica a fotosíntese. Respiración celular e fotosíntese nos organismos autótrofos. 
A respiración celular nos organismos heterótrofos. Quimiosíntese.  

Condicións da Terra que favoreceron a aparición da vida. Experimentos de Miller. 
Hipóteses que explican a orixe da vida. Antigüidade da vida na Terra. Métodos de 
datación. Probas que apoian a existencia de evolución nos seres vivos. Probas 
biolóxicas. Exemplo. Endosimbiose. Probas paleontolóxicas. Phyllums de organismos 
procariotas e eucariotas. Phyllums de organismos autótrofos e heterótrofos. Probas 
moleculares. (Mutación, xenes e xenoma). 

Concepto de especie. Evolucionismo. Darwin. Selección natural. Exemplo. Teoría 
sintética da evolución. Exemplos de seres vivos característicos da era paleozoica, 
mesozoica e cenozoica. As grandes extincións: dous exemplos e as súas 
consecuencias. A evolución dos primates  homínidos. Australopithecus, Homo 
neanderthalensis e Homo sapiens.   

 

UNIDADE 3 

Conceptos: Anatomía. Fisioloxía. Enfermidade. Medicina social e saúde pública. 
Cirurxía. Teoría celular. Bioquímica. Axentes infecciosos e contaxio. Xenética. 
Antibióticos. Farmacoloxía. Psiquiatría. 

Diagnóstico. Historial clínico. Análises de sangre. Principais parámetros dun análise de 
sangre. Parámetros hematolóxicos. Tipos de células sanguíneas e funcións de cada 
un. Parámetros bioquímicos. Glucosa, ácido úrico, colesterol HDL e LDL, triglicéridos. 
Probas xenéticas. Principais técnicas de diagnóstico por imaxe. Técnicas de rexistro 
da actividade eléctrica. Cateterismo cardiaco. Test de esforzo. Técnicas endoscópicas. 
Biopsias.  
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Medicamentos. Fármacos. Principios activos. Excipientes. Forma galénica. Dose. Vías 
de administración. Uso dos medicamentos: Resistencia aos antibióticos. Dependencia 
aos medicamentos. Falta de eficacia da medicación. Interaccións farmacolóxicas. 
Patentes e xenéricos. Ensaio clínico. Control e efecto placebo.  

Novos procedementos cirúrxicos: Anxioplastia e cirurxía endoscópica.  

Os transplantes: Donante, receptor, transplante de tecido e de células. 
Compatibilidade. Proteínas HLA. Inmunosupresores.  

Biomateriais. Exemplos de biomateriais e tipos. Medicinas alternativas. Problemas 
sanitarios en países en vías de desenvolvemento. Enfermidades tropicais.  

 

UNIDADE 4 

Materia inerte e materia viva. Seres vivos e evolución. Darwin e la selección natural. 
Mendel e a herdanza dos caracteres. Leis de Mendel. Concepto de xen, xenotipo, 
xenotipo, xen dominante, xen recesivo, homocigose e heterocigose. Cromatina e 
cromosomas. Célula procariotica e célula eucariota. Núcleo celular. Cromosomas e 
cromátidas. Mitose ou cariocinese. Autosomas (cromosomas non sexuais) e 
gonosomas (cromososmas sexuais). xenes e cromosomas. Cariotipo humano. 
Herdanza do sexo. ADN: estructura e función. Watson e Crick. Aportacións de Franklin 
e Wilkins. Aportacións de Chargaff. Duplicación do ADN. Funcións dos genes. Dogma 
central da bioloxía molecular. Replicación, transcrición e tradución. Código xenético. 
Mutación e as súas repercusións. O xenoma humano. Intróns e exóns. Diferenciación 
celular. Expresión diferencial dos xenes. Epixenética.  

 

UNIDADE 5 

Bioloxía molecular. ADN recombinante e enxeñería xenética. Ferramentas da 
biotecnoloxía: Enzimas de restrición, ADN ligasa e plásmidos.  Vectores. 
Transformación. Clonación dun xen. Fabricación de proteínas. Método e exemplo. 
Aplicacións. A reacción en cadea da polimerasa. Organismos transxénicos. Exemplos. 
Células nai  e clonación. Tipos de células nai. Os virus como factores de clonación. 
Terapia xénica. Técnica in vivo e técnica ex vivo. Identificación xenética.  

 

UNIDADE 6 

Conceptos: Informática. Ordenador. Tipos ordenadores. Servidor. Bit e código binario. 
Unidades para medir capacidade de información. Memoria RAM. Compoñentes dun 
ordenador. Hardware. Exemplos. Software. Exemplos. Periféricos. Sistemas dixitais. 
Fotografía dixital. Megapíxeles. OCR. Almacenamento da información. Memoria volátil 
(RAM) e memoria no volátil (flash). Almacenamento en soporte magnético (disco 
duro). Almacenamento en soporte óptico (CD, DVD, BD). Etiquetas de información: 
Códigos QR. Multimedia. Dixitalización. Compresión de información: de video, audio e 
image. Exemplos.  Códec. Tratamento de imaxes. Exemplo.  
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UNIDADE 7 

Redes informáticas. Internet. LAN. Como funciona Internet. Servidores e clientes. ISP. 
ADSL. Protocolos de comunicación: TCP, HTTP, FTP. Protocolos de correo: SMTP, 
POP3. HTML. Etiquetas (marcas HTML). Editores de texto HTML. Editores web HTML. 
HTML5. Direccións URL. Dirección IP. Problemas de Internet. Spam. Virus. Spyware. 
Adware. Phishing. Redes sociais. Riscos derivados do uso das redes sociais. 
Privacidade e seguridade na rede. Encriptación. HTTPS. Antivirus e cortafogos 
(Firewall). Protección de datos. 

 

UNIDADE 8 

Novas tecnoloxías. Fibra óptica. FTTH. Lámpara LED. Aplicacións. Sistemas de 
posicionamiento por satélite. GPS. Aplicacións. Telefonía móvil. Tecnoloxías 
utilizadas.  Velocidade de acceso a internet. Unidades. Itinerancia (roaming). 
Teléfonos intelixentes (smartphones). Aplicacións (apps). Sistemas operativos de 
dispositivos móviles. Tarjeta SIM. Tipos. Televisión á carta. Streameng. Concepto de 
aldea global. McLuhan. Radio persoal (podcast). Periódico persoal (blog). Utilidades 
del acceso a internet. 
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BIOLOXÍA - 2º BACHARELATO.  
 
 
A base molecular e fisicoquímica da vida. 

Clasificación dos compoñentes químicos. Tipos de enlaces químicos presentes na 
materia viva: covalente, iónico, pontes de hidróxeno, forzas de Van der Waals e 
interaccións hidrofóbicas. Bioelementos. Concepto de bioelemento. Bioelementos 
primarios e secundarios. Concepto de oligoelemento. 

Biomoléculas inorgánicas. Estrutura e propiedades da auga. Importancia da auga para 
o desenvolvemento da vida. Funcións dos sales minerais. Conceptos de pH, osmose, 
difusión e diálise. Biomoléculas orgánicas: carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos 
nucleicos. 

Carbohidratos. Concepto, clasificación, nomenclatura e función biolóxica dos 
carbohidratos. Estrutura, propiedades e funcións dos monosacáridos (glicosa). 
Isomerías. Estrutura, propiedades e funcións dos disacáridos (sacarosa e lactosa). O 
enlace O-glicosídico Estrutura, propiedades e funcións dos polisacáridos. 
Homopolisacáridos de reserva (glicóxeno e amidón) e estruturais (celulosa e quitina). 
Concepto de heteropolisacárido. 

Lípidos. Concepto, clasificación e funcións biolóxicas dos lípidos. Estrutura, 
propiedades e funcións dos ácidos graxos. Lípidos saponificables: triacilglicéridos e 
fosfolípidos. Estrutura e función biolóxica. Lípidos non saponificables: concepto de 
terpenos e esteroides (colesterol).  

Proteínas. Concepto e funcións biolóxicas das proteínas. Os aminoácidos: 
clasificación, estrutura e propiedades. Fórmula xeral dos aminoácidos. Enlace 
peptídico. Estrutura e propiedades das proteínas. Clasificación das proteínas 
(homoproteínas e heteroproteínas).  

Encimas. Concepto de biocatalizador. Estrutura e propiedades dos encimas. 
Características dos encimas como catalizadores. Especificidade encimática. Reacción 
catalizada por un encima. Concepto de coenzima e cofactor. Clasificación das 
encimas. Cinética encimática: curva de actividade encimática (conceptos de Vmax e 
kM). Inhibición e activación encimática. Regulación da actividade encimática: 
alosterismo. Concepto de vitamina. Función das vitaminas como coenzimas. Función 
bioquímica do NAD(P)H, FADH2 e CoA. 

Ácidos nucleicos. Concepto, clasificación e funcións biolóxicas. Estrutura dos 
nucleósidos e nucleótidos. Nucleótidos libres (ATP, GTP, ADP, GDP, AMP). 
Polinucleótidos e enlace fosfodiéster. Funcións biolóxicas dos nucleótidos. O ADN. A 
estrutura primaria do ADN: o modelo de Watson e Crick. Aspectos estruturais e 
biolóxicos da dobre hélice. Desnaturalización e renaturalización. Os ARNs. Estrutura 
tipos, funcións e localizacións dos distintos tipos de ARN. 
 
Morfoloxía, estrutura e funcións celulares 

A célula como unidade fundamental nos seres vivos. A teoría célula. Métodos de 
estudo das células. Preparación e procesado das mostras. Tipos de microscopios, 
poder de resolución e estimación de tamaños relativos.  
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Modelos de organización celular: a célula procariota e a célula eucariota. Célula 
eucariota vexetal e animal. Estrutura bacteriana. Bacterias (gram+ e gram-). Funcións 
de nutrición, relación e mecanismos de reprodución. Formas acelulares: os virus. 
Estrutura e ciclos dos bacteriófagos e dos virus que infectan as células eucarióticas. 

Envolturas celulares: membrana plasmática e parede celular vexetal. A membrana 
plasmática: composición, estrutura, propiedades e funcións. A parede celular vexetal: 
composición, estrutura e función. 

Citoplasma: citosol e orgánulos. Citosol ou hialoplasma. Concepto de citosol. 
Compoñentes: citoesqueleto e ribosomas. Inclusións citoplasmáticas. Citoesqueleto: 
estrutura e función dos microfilamentos, microtúbulos e filamentos intermedios. 
Ribosomas: composición, estrutura e función. Concepto de polisoma ou polirribosoma. 
Centríolo e centrosoma: estrutura e función. Cilios e flaxelos. 

Orgánulos de membrana simple. Retículo endoplasmático: tipos, estrutura e función. 
Aparato de Golgi: estrutura e función. Lisosomas: orixe e tipos. Vacúolos e 
peroxisomas: estrutura e función. Orgánulos de membrana dobre. Mitocondrias e 
cloroplastos: estrutura e funcións.  

Núcleo. Envoltura nuclear: composición, estrutura e función. Nucleoplasma. Función 
do nucléolo. O núcleo interfásico: a cromatina. Estrutura do nucleosoma. O núcleo en 
división: os cromosomas. Niveis de condensación do ADN. Estrutura do cromosoma 
metafásico.  

Concepto de ciclo celular. Fases da mitose. Citocinese. Importancia biolóxica da 
mitose. 

Importancia das membranas nos fenómenos de transporte. Tipos de transporte: pasivo 
e activo. Exocitose e endocitose. 

Introdución ao metabolismo: conceptos básicos (anabolismo, catabolismo, autótrofo, 
heterótrofo). Catabolismo e mecanismo xeral de obtención de enerxía. Panorámica 
xeral do catabolismo (glícidos, lípidos e aminoácidos). Fermentacións e putrefaccións. 
Glicólise, ciclo de Krebs, β-oxidación. Cadea respiratoria. Fosforilación oxidativa.  

Esquema xeral do anabolismo. Autótrofo e heterótrofo Significado biolóxico da 
respiración celular. Importancia biolóxica da fotosíntese. Tipos de organismos 
fotosintéticos. A fase luminosa. A fotofosforilación cíclica. A fase escura. Factores que 
afectan á intensidade fotosintética: luz, temperatura e CO2. 
 
A herdanza. Xenética molecular 

A xenética clásica. Conceptos básicos: xenotipo e fenotipo, caracteres herdables 
cualitativos e cuantitativos, alelos, homocigose e heterocigose, dominancia e 
recesividade, codominancia e dominancia intermedia. Formulación actual das leis de 
Mendel. 

Fases da meiose. Importancia biolóxica da meiose: reprodución sexual e evolución 
dos seres vivos. 

Teoría cromosómica da herdanza. 
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Herdanza dos grupos sanguíneos: sistema ABO e factor Rh. Herdanza ligada ao sexo: 
hemofilia e daltonismo. 

Os ácidos nucleicos como portadores da información xenética. Concepto de xenoma. 
Fluxo da información xenética nos seres vivos. Concepto de xene. 

O código xenético: características xerais e probas experimentais. A replicación do 
ADN. A transcrición: síntese e procesamento (maduración) do ARN. Mecanismo xeral 
da transcrición: as ARN polimerasas e os promotores. A reversotranscrición. 
Mecanismo xeral da tradución. Regulación da expresión xénica. 

Concepto de mutación. Tipos de mutación. Os axentes mutaxénicos. Mutacións e 
cancro. A mutación e a súa importancia na evolución dos seres vivos. 

A xenómica e a proteómica. Proxecto Xenoma Humano. Enxeñería xenética e 
aplicacións. Organismos modificados xeneticamente. Repercusións sociais e 
valoración ética da manipulación xenética.  
 
O mundo dos microorganismos e as súas aplicacións 
 
Os microorganismos: clasificación dos microorganismos, caracterización e formas de 
vida. Interaccións con outros seres vivos. A intervención dos microorganismos nos 
ciclos bioxeoquímicos. Os microorganismos como axentes infecciosos en humanos. 
Concepto de antibiótico e modo de acción. 
 
Utilización dos microorganismos nos procesos industriais: agricultura, sanidade, 
alimentación e mellora do medio natural 
A inmunidade e as súas aplicacións 
 
Concepto de inmunidade. Tipos de resposta inmune: inespecífica e adaptativa ou 
específica. O sistema inmune. 

Mecanismos de defensa inespecíficos: defensas pasivas e activas. Outros 
mecanismos inespecíficos. O sistema de complemento. 

Mecanismos de defensa específicos. Organización do sistema inmune. Órganos e 
tecidos linfoides: primarios e secundarios. Inmunidade celular e humoral. Células do 
sistema inmune. Linfocitos T e B.  

Concepto de antíxeno e anticorpo. Estrutura e función dos anticorpos. A reacción 
antíxeno-anticorpo. Memoria inmunolóxica. Hipótese da selección clonal. Cooperación 
celular: cooperación entre células B e T. Resposta inmune primaria e secundaria. 

A inmunidade natural e adquirida ou artificial. Definición: vacinas e soros. Tipos de vacinas. 

Disfuncións e deficiencias do sistema inmune. A hipersensibilidade: as alerxias e a 
hipersensibilidade retardada. Enfermidades de tipo autoinmune: causas e 
consecuencias. A síndrome da inmunodeficiencia adquirida. Acción do virus da sida 
sobre o sistema inmune.  

O virus VIH e o seu ciclo vital. Cancro e inmunidade. 
 
Transplantes de órganos. Reflexións éticas sobre a doazón de órganos. 
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XEOLOXÍA - 2º BACHARELATO.  
 

1. Desenvolvemento histórico, principios básicos e controversias en xeoloxía: 
Fixistas-mobilistas. Catastrofistas-uniformistas. Plutonistas-neptunistas. 
Principios de Steno. Principios de Lyell e Hutton. Principio de superposición de 
fenómenos xeolóxicos.  

2. Datacións relativas.: descontinuidades estratigráficas, rexistro paleontolóxico e 
fósiles guía. Datacións absolutas: radiometría. Escala cronoestratigráfica  

3. O ciclo xeolóxico: procesos internos e procesos externos. Comentario crítico. 
4. Métodos directos de obtención de datos sobre o interior terrestre: minas, 

sondaxes, complexos ofiolíticos, estudio de meteoritos. 
5. Métodos indirectos de obtención de datos sobre o interior terrestre: densidade 

terrestre, método sísmico, magnético, gravimétrico, eléctrico, xeotérmico. 
6. O método sísmico: ondas sísmicas e as súas clases. Leis que rexen a 

propagación das ondas sísmicas. 
7. Estrutura interna da Terra deducida das probas sísmicas: descontinuidades e 

capas. Estrutura xeoquímica e estrutura dinámica. 
8. O campo gravitacional terrestre. Anomalías da gravidade. Isostase. 
9. O campo magnético terrestre. Paleomagnetismo. 
10. A teoría de Wegener, probas e argumentos. Deriva continental. 
11. A teoría da expansión do fondo oceánico. Probas. 
12. Concepto de placa litosférica. Tipos de placas. Movemento das placas.  
13. As dorsais oceánicas: fluxo térmico, vulcanismo, sismicidade, anomalías 

magnéticas. 
14. As zonas de subdución: estrutura, fluxo térmico, vulcanismo e sismicidade. 
15. O ciclo de Wilson. Tipos de oróxenos. Evolución dos mesmos.  
16. A estrutura da materia cristalina.  
17. Propiedades das redes cristalinas. Periodicidade, simetría cristalina, isotropía e 

anisotropía, polimorfismo, etc. 
18. Cristaloquímica: tamaño iónico e número de coordinación. Poliedro de 

coordinación. 
19. Substitucións iónicas, isomorfismo e solucións sólidas.. 
20. Concepto de mineral, cristal e rocha. 
21. Propiedades físicas e químicas dos minerais 
22. Os minerais non silicatos: elementos nativos, sulfuros e sulfosales, haluros, 

óxidos e hidróxidos, sulfatos, carbonatos. 
23. Os silicatos: características xerais, estrutura e clasificación: 
24. Os magmas: definición, composición química e orixe. 
25. Propiedades dos magmas: viscosidade e polimerización. 
26. Tipos de magmas. Series de reacción de Bowen. 
27. Cristalización e diferenciación magmática. Cristalización fraccionada. 

Asimilación e contaminación magmática. 
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28. Texturas das rochas magmáticas: tamaños, formas e relacións entre os 
cristais. 

29. Estruturas das rochas magmáticas: 
30. Manifestacións volcánicas: factores que determinan o tipo de erupción 

volcánica e tipos de erupcións. 
31. As rochas plutónicas: granito, granodiorita, sienita, diorita, gabro, peridotita, 

piroxenita. 
32. As rochas volcánicas: riolita, traquita, andesita, basalto. 
33. As rochas filonianas: aplita, pegmatita, pórfido. 
34. Concepto de meteorización.  
35. Tipos de meteorización mecánica e química. 
36. As series de Goldich. 
37. O transporte do material: influencia do axente de transporte no sedimento. 
38. Sedimentación e diaxénese. 
39. Medios sedimentarios e principais estruturas sedimentarias. 
40. Clasificación das rochas sedimentarias detríticas e non detríticas. 
41. Concepto, factores e tipos de metamorfismo:  
42. Textura e estrutura das rochas metamórficas: 
43. Facies metamórfica. Minerais índice e isógradas.  
44. Migmatización e anatexia. 
45. Clasificación e descrición das rochas metamórficas máis importantes: 
46. Dirección e buzamento dunha capa.  
47. As deformacións corticais. Factores e tipos. 
48. Clasificación dos fenómenos tectónicos segundo o tipo de deformación. 
49. Cabalgamentos e mantos de corremento: 
50. Evolución xeolóxica de Galicia no marco da tectónica de placas. 
51. O macizo hercínico galego. Unidades paleoxeográficas. 
52. Principais estruturas do hercínico galego. Fases de deformación. 
53. As rochas graníticas galegas. 
54. A deformación hercínica e os efectos da oroxenia alpina en Galicia. 

Sedimentos terciarios e cuaternarios. 
55. Teorías xeomorfolóxicas.Ciclo de Davis, comentario crítico. Sistemas 

morfoclimáticos. 
56. Factores que inflúen no modelado da relevo: clima, litoloxía, tectónica. 
57. Destrución das vertentes: lavado e arroiada, desprendementos, Deslizamentos, 

reptación. 
58. Morfoloxía fluvial: os torrentes e os ríos. 
59. Morfoloxía litoral. Dinámica oceánica. Formas de erosión e sedimentación. 
60. As rías galegas: orixe e tipos. 
61. Morfoloxía granítica: diaclasado, caolinización,etc. 
62. Mapas topográficos: interpretación e normas para a súa elaboración. 
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63. Mapas e cortes xeolóxicos. Interpretación.  
64. Intersección dun plano xeolóxico coa superficie topográfica: capa ou plano 

xeolóxico horizontal, capa ou plano vertical, capa ou plano con buzamento, 
determinación da dirección e do buzamento dunha capa sobre o mapa. 
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