
Estes son epitelios. Son tamén 
bastante fáciles de identificar por 

que sempre forman como 
superficies contínuas de células. 
Con unha soa capa de células 
ou varias capas unhas encima 

doutras. 

Non teñen espacios entre as 
células, estan pegadas unhas as 

outras. Polo tanto é imposible 
que teñan matriz. 

Se diferencian varios tipos 
dependendo de si teñen unha 

ou varias capas. 
E de si as células son baixiñas 

ou son altas. 

células planas

células planas

células 
cilíndricas

unha sola capa: monoestratificado

vairas capas: pluriestratificado

unha sola capa: monoestratificado

con cilios: ciliado

células 
cilíndricas

unha sola capa: monoestratificado

TECIDO EPITELIAL



O que caracteriza a estes tecidos é a 
lonxitude das súas células. 

Non teñen espacios entre elas, non 
teñen matriz. 

A diferencia dos tipos está se teñen 
ese debuxo de bandas ou non o teñen.

Con bandas: estriado

Sen bandas: liso

A súa función é contraerse

O estriado é voluntario, podemos 
controlalo. Move os músculos do 

corpo. 

O liso é involuntario. non podemos 
controlalo. Move os músculos das 
vísceras (estómago, intestino, vias 

respiratorias…)

TECIDO MUSCULAR
TECIDO MUSCULAR ESTRIADO

con bandas claras e oscuras

sen bandasTECIDO MUSCULAR LISO

ten varios núcleos en cada célula.

ten un núcleo en cada célula.

Hai un tercer tipo de tecido muscular, o cardíaco, que só está no corazón e é como unha mistura destes dous, é estriado pero involuntario.



Todos estes tecidos teñen matriz, unha substancia que enche o espazo entre as 
células. Ademais na matriz hai fibras (fios) de tres tipos distintos. 

O tecido conxuntivo é o que ten a matriz xelatinosa (líquida viscosa). 

Estes tres son conxuntivos. Teñen unha substancia xelatinosa entre as células.

A diferenza entre os tres é se hai máis ou menos fibras de cada tipo.

TECIDOS CONXUNTIVOS (tipo de tecido conectivo)
TECIDO CONXUNTIVO DENSO

ten moitas fibras de coláxeno

célula
matriz

ten moitas fibras 
de elastina

célula

matriz

coláxeno

célula

matriz

TECIDO CONXUNTIVO ELASTICO

TECIDO CONXUNTIVO LAXO

elastina

reticulina



ten moitas fibras de coláxeno

célula

matriz

Todos estes tecidos teñen matriz, unha substancia que enche o espazo entre as 
células. Ademais na matriz hai fibras (fios) de tres tipos distintos. 

O tecido cartilaxinoso é o que ten a matriz sólida e flexible.

Estes tres son cartilaxinosos. Teñen unha substancia sólida e flexible entre as 
células.

A diferenza entre os tres é se hai máis ou menos fibras de cada tipo.

TECIDOS CARTILAXINOSOS  (tipo de tecido conectivo)

ten moitas fibras 
de elastina

célula

matriz

TECIDO CARTILAXINOSO ELASTICO

TECIDO CARTILAXINOSO FIBROSO

TECIDO CARTILAXINOSO HIALINO

coláxeno

célulamatriz

elastina

reticulina



Hai outro tipo de tecido conectivo que ten a matriz sólida é ríxida que é o tecido óseo.

glóbulo vermello plaqueta glóbulo
 branco

Tecido coa matriz líquida que enche 
o espazo entre as células. Esté 

líquido do sangue se chama 
plasma.

Hai varios tipos de células.

As máis numerosas son os 
glóbulos vermellos que 
transportan o osíxeno.

Os segundos máis numerosos son 
as plaquetas que interveñen na 

coagulación do sangue.

Os menos númerosos son os 
glóbulos brancos que son parte 
da defensa contra os axentes que 

producen enfermidades.

SANGUE (tipo de tecido conectivo)

Neste esquema as células estarían 
en cantidades proporcionais as 
súas verdadeiras cantidades no 

sangue.

No esquema hai máis ou menos 
1000 glóbulos vermellos.

Por cada 1000 glóbulos vermellos 
hai aproximadamente 60 plaquetas 

e soamente 2 glóbulos brancos. 
pl
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axón

neurona
dendritas

núcleo

TECIDO NERVIOSO

É moi facil de diferenciar polas 
súas especialísimas células. 

Con prolongacións de 2 tipos:
as dendritas numerosas e 

ramificadas. e o axón que é un 
só e lineal.

As neuronas son células que 
transmiten impulsos electricos 

(impulsos nerviosos). Os 
recollen nas dendritas, os levan 
á célula, onde está o núcleo e 
disparan un novo impulso polo 

seu axón. Sempre así. 
Unha a outra. 

Neste esquema só hai 
neuronas, de diferentes tipos, 

pero neuronas. Isto vése porque 
teñen axóns. (esa tan rara que 

ves á dereita é unha neurona do 
ollo, pero son así de raras e son 

neuronas).

Faltan as células da neuroglía 
que teñen ramificacións pero 
non teñen ningún axón. Son 

células coas ramificacións máis 
o menos iguais, non transmiten 
impulsos senon que atenden ás 

neuronas. 


