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MATERIAL DE LABORATORIO 

Obxectivos: 

 Coñecer o material de laboratorio  de uso más corrente. 

 

Material: 

 Libreta de prácticas 

 Lapis 

 Regra 

 Lápices de cores 

 Guía da práctica 

 

Método: 

 Elabore unha táboa de 4 columnas e 35 filas 

 Ás columnas asigne os termos: esquema, nome, natureza e uso. 

 Complete a táboa facendo esquemas do material de laboratorio e 

indicando o seu nome e natureza (vidro, madeira, plástico, metal ou 

porcelana) 

 

Resultados: 

 Complete a seguinte táboa: 

Esquema Nome Natureza Uso 

 

 

Vaso  de precipitados 

 

Vidro 

 

Medir volumes 
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A COR DAS ESTRELAS 

Obxectivos: 

 Presentar graficamente a cor das estrelas 

Material: 

 Libreta de prácticas 

 Lapis 

 Regra 

 Lápices de cores 

Método: 

 Represente graficamente as distintas etapas polas que pasa unha 

estrela. 

 Use os datos que aparecen na seguinte táboa: 

 

Resultados: 

 Represente os datos usando 

un papel milimetrado ou o  

cadriculado da súa libreta. 

Tipo de estrela T superficial (ºC) 

Moi azul (O) máis de 25000  

Azul (B) 11000-25000 

Branca (A) 7500-11000 

Branca-Amarela (F) 6000-7500 

Amarela (G) 5000-6000 

Alaranxada (K) 3500-5000 

Vermella (M) menos de 3500 
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O MEU PESO NOS PLANETAS 

Obxectivos: 

 Coñecer a variación do peso segundo a gravidade dos planetas. 

Material: 

 Libreta de laboratorio 

 Lapis 

 Regra 

 Lápices de cores 

Método: 

 Calcule o peso nos distintos planetas sabendo que a gravidade en cada planeta é: 

 Mercurio: 0,37 veces a da Terra 

 Venus: 0,88        

 Marte: 0,38        

 Xúpiter: 2,64 

 Saturno: 1,15 

 Urano: 1,17 

 Neptuno: 1,18 

Resultados: 

Planeta Mercurio Venus A Terra Marte  Xúpiter Saturno Urano Neptuno 

Peso 

(kg) 

        

 

 Use un papel milimetrado ou os cadrados da túa libreta para representar 

graficamente os datos do seu peso nos distintos planetas. 
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ELABORACIÓN DUN FILTRO DE PAPEL 
Obxectivos: 

 Aprender a elaborar un filtro de papel para usar co funil nos procesos de  filtrado 

Material: 

 Papel de filtro 

 Tixeiras 

 Funil de filtración. 

Método: 

a) Corte un cadrado de 15 cm x 15 cm de papel de filtro. 

b) Dobre o cadrado de papel pola metada. 

c) Volva a dobrar o rectángulo resultante pola metade. 

d) Recorte o cumio do cadrado resultante seguindo unha liña en arco 

e) Separe unha lapela do papel. 

f) Comprobe que se  axusta ao funil de filtrado 

 

Resultados: 

 Pegue o filtro obtido no recadro seguinte: 
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MEDIDA DA MASA E VOLUME DOS CORPOS 
Obxectivos: 

 Aprender a medir o volumen e a masa de distintos corpos materiais. 

Material: 

 Libreta de laboratorio 

 Lapis 

 Regra 

 Balanza 

 Probeta 

 Vasos de precipitados 

 Auga destilada 

 Corpos materiais 

Método: 

g) Cálculo da masa usando a balanza. 

h) Cálculo do volume: 

 

 Corpos regulares:  utilizar a fórmula de volume que corresponda á figura. 

 

 Corpos irregulares: mida 100mL de auga na probeta deixando a parte de 

abaixo do menisco á altura da marca de 100mL. Introduza con coidado o 

corpo na auga e observe o aumento do volume, ese aumento será o 

volume que corresponda á figura. 

 

Resultados: 

 Complete a seguinte táboa: 

 

 

 
Corpo material Masa (g) Volume (cm3) Densidade (g/cm3) 
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DENSIDADE E ESTADO FÍSICO 

Obxectivos: 

 Comprobar como afecta o estado físico dun corpo á súa densidade. 

Material: 

 Auga 

 Aceite 

 Cubiteira 

 Conxelador 

 Dous vasos 

Método: 

 Fabrique usando o conxelador dous cubos sólidos, un de auga e outro de aceite. 

Hai que usar a mesma cantidade de auga que de aceite. 

 Prepare dous vasos, un con auga e outro con aceite líquido. Os vasos teñen que ter 

a mesma cantidade de  auga que de aceite. 

 Bote o cubo de xeo no vaso de auga e o cubo de aceite no vaso de aceite. 

 Extraia os cubos e bote o cubo de xeo no vaso de aceite e o cubo de aceite no vaso 

de auga. 

Resultados: 

 Complete a seguinte táboa indicando se o cubo aboia (-) ou mergulla (+). 

 

 Vaso de auga Vaso de aceite 
Cubo de xeo   

Cubo de aceite   
 

 Explique como afecta o estado da materia á densidade da auga e do aceite.
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 A DENSIDADE DA AUGA 

Obxectivos: 

 Determinar a densidade da auga a temperatura ambiente. 

Material: 

 Balanza 

 Probeta 

 Auga a temperatura ambiente 

Método: 

 Pese na balanza a probeta vacía, anota os resultados. 

 Bote 100mL de auga na probeta. 

 Pese a probeta coa auga e calcula a masa da auga. 

 Calcule a densidade da auga. 

Resultado: 

 Complete a seguinte táboa: 

 Volume (cm3) Masa (g) Densidade (g/cm3) 

AUGA    

 

 Asumindo que a densidade da auga é de 1g/cm3, calcule o erro absoluto e o erro 

relativo da súa medida. 

1. Erro absoluto =  

 

2. Erro relativo =
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3. COMPRESIÓN DOS GASES 
Obxectivos: 

 Comprobar o carácter compresible dos gases. 

 Comprobar que a auga é un líquido incompresible. 

Material: 

 Aire 

 Auga 

 Xeringa 

 Probeta 

Método: 

 Cargue a xeringa con  5mL de aire. 

 Tape o burato coa xema do dedo e presiona o émbolo o máximo posible. Anote o 

volume.  

 Repita os pasos 1 e 2 coa auga. 

Resultados: 

 Complete a seguinte táboa: 

MATERIAL Volume 
inicial 

Volume 
final 

%  
Compresión 

Densidade 
inicial 

Densidade 
final 

AIRE      
AUGA      
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EXPANSIÓN DOS GASES 
Obxectivos: 

 Comprobar que ao aumentar a temperatura os gases expanden. 

Material: 

 Globo 

 Matraz Erlenmeyer 

 Soporte 

 Pinza metálica 

 Aro metálico 

 Reixiña 

 Acendedor bunsen 

Método: 

 Monte o soporte coa pinza, o aro metálico e a reixiña. 

 Acenda o mecheiro bunsen e colócao baixo a reixiña. 

 Poña sobre a reixiña o matraz co globo encaixado na boca. 

Resultados: 

1. Explique o que acontece. 

 

 

2. Como se chama o proceso? 

 

 

 

3. Explique o proceso usando a teoría cinética. 
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DIFUSIÓN EN LÍQUIDOS 
Obxectivos: 

 Analizar a difusión en líquidos e verificar a influenza da T sobre ese proceso. 

 

Material: 

 2 vasos de precipitados 

 Acendedor de alcohol 

 Tinta ou colorante 

 Pipeta Pasteur 

 

Método: 

 Bote 50  mL de H2O destilada nun dos vasos de precipitados e quéntea 

empregando o acendedor de alcohol. 

 Bote 50 mL de H2O destilada no outro vaso de precipitados e mantéñaa a T 

ambiente. 

 Deposite na superficie de cada vaso unha gota de colorante, colocándoa 

suavemente e coidando de que non se espalle. 

 Observe o que acontece en cada vaso. 

 

Resultados: 

1. Describa detalladamente o que acontece en cada vaso de precipitados. 

 

 

2. Como se chama o proceso observado? 

 

 

 

3. Explique o proceso usando a teoría cinética. 

 

 

 

4. Razoe como inflúe a T no proceso observado 
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CLIMOGRAMA 
Obxectivos: 

 Comprender a utilidade dos climogramas e aprender a realizalos e interpretalos. 

Material: 

 Regra 

 Goma 

 Lápices de cores 

 Lapis 

 Papel milimetrado 

Método: 

 No papel milimetrado constrúa unha gráfica coas seguintes características: 

I. Barra da dereita: represente a temperatura en ºC, de modo que cada cm 

supoña 10 ºC. 

II. Barra horizontal: represente 

os meses do ano separados 

entre si 1cm 

III. Barra esquerda: represente 

as precipitacións en mm, de 

modo que cada cm supoña  

20 mm de precipitación. 

 Represente un punto correspondente a temperatura e a precipitación en cada un 

dos meses do ano. Use cor vermello para as T e cor azul para as  precipitacións.  Ao 

final una os puntos obtendo unha gráfica. 

Resultados: 

 Represente os datos na seguinte táboa: 
 Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro 

A 

Coruña 

T 10 11 12 13 14 17 19 19 18 16 13 12 

Prec 127 100 77 86 78 43 30 34 69 110 116 135 

Almería T 13 13 15 17 19 23 26 26 24 20 16 14 

Prec 23 21 17 21 14 10 1 1 12 28 28 23 

Madrid T 6 8 11 12 16 21 25 25 21 15 10 7 

Prec 37 35 26 47 49 25 15 10 28 49 56 56 

Datos do período 1971 a 2000 
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A  PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

Obxectivos: 

 Observar determinados  procesos relacionados coa presión atmosférica. 
 

Material: 

 Globos                                                    - Báscula de precisión 

 Auga                                                       - Velas 

 Cristalizador                                          - Vaso de precipitados 

 Lata de refrescos                                  - Cubeta 

 Ovo cocido sen cáscara                       - Matraz Erlenmeyer 

 Acendedor de alcohol                         - Alcohol 

 Algodón 
 

Procedemento: 

 Comprobación do peso do aire: 

o Faga unha primeira medida dun globo desinflado. Repita a experiencia despois de 

inflar o globo. Anote os resultados. 

 Observación da presión por variación do nivel de auga: 

o Pegue unha vela nun cristalizador coa propia cera da vela, énchao con auga ata a 

metade e acenda a vela, que ao arder utiliza o osíxeno do aire. Coloque con coidado o 

vaso de precipitados cubrindo a vela, ata que toque o fondo do cristalizador. Cando se 

esgote o osíxeno do interior, a chama apagarase. Observe a continuación o que 

acontece. 

 Observación do efecto da presión atmosférica sobre un obxecto ao que se fai o baleiro: 

o Quente unha lata de refrescos cunha pequena cantidade de auga ata que saia 

abundante vapor de auga; tápea rapidamente e introdúza nunha cubeta na que 

teñamos auga fría. Observe o que sucede. 

 Como introducir un ovo nunha botella? 

o Empape un anaco de algodón en alcohol, prenda lume e introdúzao no matraz 

erlenmeyer. A continuación coloque o ovo no matraz axustándoo ben.  

Resultados: 

 A partir dos catro experimentos realizados, complete un informe coas conclusións derivadas de 

cada un. 

Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 Experimento 4 
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MAPA METEOROLÓXICO 
Obxectivos: 

 Aprender a interpretar un mapa meteorolóxico e usalo para estudar o tempo. 
 

Material: 

 Lapis 

 Goma 

 Lápices de cores 

 Mapa meteorolóxico 
 

Método: 

 Observe o mapa meteorolóxico e resolva as cuestións plantexadas.. 

 
 

Resultados: 
 

1. Que son as isobaras? 

 

2. Que é un anticiclón? 

 

3. Cantos anticiclóns hai no mapa? 

 

4. Como varía a presión no 

anticiclón do Atlántico? 

 

5. Con frechas azuis indique a dirección dos ventos. 

 

6. Observando a distribución das isóbaras no anticiclón indique se os ventos que 

produce serán fortes ou débiles. Xustifique a túa resposta. 

 

7. Que é unha borrasca? 

 

8. Cantas borrascas hai no mapa? Sitúaas. 

 

9. Como varía a presión nas borrascas?  
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MAPA TOPOGRÁFICO (I) 
Obxectivos: 

 Aprender a interpretar e manexar un mapa topográfico. 

 

Material: 

 Mapa topográfico simplificado 

 Papel milimetrado 

 Lápices de cores 

 Lapis e goma 

 Regra 

 

Método: 

1. Observe o mapa topográfico da escala seguinte e conteste ás cuestións que se 

plantexan. 

 

Resultados: 

1. Calcule as distancias AB e CD usando a escala do mapa. 

2. Localice no mapa os seguintes accidentes e sitúenos nel usando os símbolos que se 

indican: 

i. Montaña (M) 

ii. Val (V) 

iii. Porto de montaña (PM) 

iv. Pendente forte (PF) 

v. Pendente suave (PS) 

3. Usando a cor azul, debuxe sobre o mapa os percorridos máis probables dos 4 ríos 

que hai nese territorio. 

4. Calcule as pendentes medias dos percorridos AB e CD. 

5. Coloree o mapa usando o seguinte código: 

i. altitudes menores de 460  m……. cor amárela 

ii. altitudes entre 460 m e 500 m…..cor verde 

iii. altitudes entre 500 m e 550 m….. cor marrón 

iv. altitudes superiores a 550 m…….. cor vermella 

 

6. Realice o perfil topográfico correspondente aos percorridos AB e BC usando o 

papel milimetrado. 
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MAPA TOPOGRÁFICO (II) 
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MINERAIS (I) 
Obxectivos. 

 Recoñecer as especies minerais máis importantes. 

 Aprender a analizar as características dos minerais. 

 Entender a importancia dos minerais como compoñentes básicos da Xeosfera.ç 

 

Material. 

- Colección de minerais                             - Guía de minerais 

- Lupa de man                                            - Placa de porcelana 

- Imán                                                          - Punta de aceiro 

- Portaobxectos 

 

Método. 

a) Nome e composición mineral: Utilice a guía de minerais para determinar o nome 

de a fórmula química de cada especie mineral. 

b) Cor: anote a cor do mineral. 

c) Brillo: Clasifique o brillo do mineral en metálico (M) ou non metálico, indicando 

neste caso se é vítreo (V), graxo (G), sedoso (S), adamantino (A), … 

d) Raia: Rasque a porcelana co mineral e anote a cor da raia que deixa sobre a 

lámina. 

e) Exfoliación: Anote, no seu caso, se a exfoliación é laminar (L), poliédrica (P), … 

f) Aspecto: Sinale se o mineral ten aspecto masivo (Ma) ou ten aspecto de cristal 

(C). 

g) Dureza: Indique se o mineral é brando (se o raia coa uña), medio (ráiase coa 

punta de aceiro), duro (ráiase co portaobxectos) ou moi duro (o mineral raia ao 

portaobxectos). 

h) Diafanidade: O mineral pode ser:  opaco (O), translúcido (T)  ou transparente 

(TR). 

i) Magnetismo: Sinale se o mineral é magnético (atraído por un imán) ou non 

magnético (non responde ao imán). 

j) Utilidade: Infórmese sobre o uso que o home fai do mineral estudado. 
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MINERAIS (II) 
 

Resultados. 

 Complete a seguinte táboa: 

 
Mineral Comp. 

química 

Cor Brillo Raia Exfolia-

ción 

Aspecto Dureza Diafani- 

dade 

Magne-

tismo 

Utilidade 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 



                                                                                  Prácticas de CC Natureza 1º ESO 

ROCHAS (I) 
Obxectivos. 

 Recoñecer os tipos de rochas máis abundantes en Galicia. 

 Asociar a estrutura da rocha á súa orixe. 

 Entender a importancia das rochas como compoñentes básicos da 

xeosfera. 

 

Material. 

 Colección de rochas. 

 Lupa de man. 

 Guía de rochas. 

 Lapis, lapis de cores e goma de borrar. 

 

Método. 

Cubre a táboa que aparece ao final do guión de acordo coas seguintes 

indicacións: 

a) Indica o nome da rocha . 

b) Indica a orixe: Magmática, metamórfica ou sedimentaria. 

c) Sinala o tipo: Magmática (Plutónica ou Volcánica) e sedimentaria 

(Detrítica, Química ou Organóxena). 

d) Reflicte a composición mineral da rocha. 

e) Fai un esquema da distribución dos minerais nunha parte 

representativa da rocha, tratando de reproducir as cores naturais. 

f) Selecciona o tipo de estrutura que presenta a rocha a partir da 

seguinte lista: 

 
 

    

GRAÚDA PORFÍDICA FOLIACIÓN GLANDULAR GRANOBLÁSTICA 
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CLÁSTICA QUÍMICA ORGANÓXENA 

 

g) Indica o uso da rocha. 

 

Resultados. 

 

Nome Orixe Tipo Composición 

mineral 

Esquema Estrutura Uso 
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MICROSCOPIO  ÓPTICO 
Obxectivos. 

 Coñecer os distintos compoñentes do microscopio óptico. 

 Entender como se forman as imaxes no microscopio óptico 

 Aprender a utilizar o microscopio óptico. 

Material. 

 Microscopio óptico 

 Portaobxectos 

 Cubreobxectos. 

 Papel milimetrado 

Método. 

 Completa a táboa de resultados indicando o nome e función de cada 

compoñente do microscopio óptico. 

 Debuxa o papel milimetrado unha pequena frecha. 

 Sitúa na platina e enfócaa (lembra que o enfoque debe facerse alonxando o 

obxectivo da platina) 

 Move a frecha cara arriba e observa o que sucede. 

Resultados. 

 

 

 

NOME FUNCIÓN 
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OBSERVACIÓN DE CÉLULAS VEXETAIS 
Obxectivos. 

 Adquirir destreza no uso do microscopio óptico. 

 Coñecer as técnicas básicas para realizar as preparacións microscópicas 

 Observar a estrutura xeral dunha célula eucariota vexetal. 

Material. 

 Microscopio óptico 

 Portaobxectos 

 Cubreobxectos. 

 Agulla enmangada 

 Vidro de  reloxo 

 Epiderme de cebola 

Método. 

 Corta un pequeno cadrado (de 1 cm de lado) de epiderme de cebola. 

 Recolle o cadrado no vidro de reloxo con auga. 

 Coa axuda da agulla enmangada colócao sobre o portaobxectos coidando 

de que quede ben estirado. 

 Coloca o cubreobxectos e presiona, poñento entre a xema do dedo e o 

cubreobxectos un anaco de papel de filtro. 

 Coloca na platina do microscopio e observao, primeiro con aumentos 

menores e logo con maior aumento. 

Resultados. 

1. Fai  un esquema da mostra observada indicando os aumentos que se 

usaron para vela. 

 

Aumentos totais = aumentos do ocular x aumentos do 

obxectivo =  

 

2. Identifica os compoñentes visibles da célula (parede 

celular, citoplasma e núcleo) e indícaos no esquema 

anterior. 
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ALGAS 
Obxectivos. 

 Coñecer as características básicas da anatomía das algas. 

 Entender a súa importancia nos ecosistemas acuáticos. 

 Distinguir as especies de algas máis frecuentes nas nosas costas 

 

Material. 

 Lupa 

 Colección de algas 

 Claves de identificación. 

 

Método. 

 Recolle nunha praias 4 ou 5 tipos de algas, trata de que estean o máis 

enteiras posibles. Non recollas as que superen o tamaño dun folio. 

 Esténdeas sobre un pano e sécaas, procurando que teñan o mínimo de 

enrugas posibles. Para secalas ponas en papel de periódico e coloca libros 

enriba para presionalas. 

 Colorea as algas da ficha coas seguintes cores: amarelo (algas pardas ou 

Feofíceas), vermello (algas vermellas ou Rodofíceas) e verde (algas verdes 

ou Clorofíceas) 

 Pega as algas na libreta e fíxaas con forro autoadhesivo. 

 Identifica as algas axudándote das fichas. 

 

Resultados: 
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Nome: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: 



                                                                                  Prácticas de CC Natureza 1º ESO 

 

ALGAS 
MÁIS FRECUENTES 

NO 

INTERMAREAL 

Porphyra umbilicalis 

Touca 

Enteromorha intestinalis 

Verdello 
Chondrus crispus 

Carrapucho Ascophylum nodosum 

Laminaria saccharina 

Argazo 
Himanthalia elongata 

Correa 

Codium tomentosum 

Fideo 

Saccorrhiza polyschides 

Golfo 

Pelvetia canaliculata 

Marrullo 

Fucus vesiculosus 

Bocho 

Laminaria hyperborea 

Canouco 

Gelidium sesquipedale 

Carrumeiro 

Ulva rigida 

Leituga de mar 
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FUNGOS 
Obxectivos. 

 Coñecer as características básicas da anatomía das fungos 

 Entender a súa importancia nos ecosistemas. 

 Coñecer as especies máis comúns. 

 

Material. 

 Lupa binocular 

 Microscopio óptico 

 Portaobxectos e cubreobxectos. 

 Auga destilada 

 Claves de identificación. 

 Exemplares de cogomelos e balores 

 

Método. 

1. Observación de esporas de fungos: Coloca no portaobxectos unha pequena 

mostra de esporas e obsérvaas ao microscopio óptico. 

 

2. Observación de valores: Sitúa un fragmento do pan ou da froita con balores 

nunha placa Petri e obsérvao coa axuda da lupa binocular. 

 

3. Clasifica os exemplares de fungos usando a clave de identificación. 

 

Resultados. 

 Faga un esquema das esporas observadas  

indicando os aumentos empregados. 

 

 Faga un esquema da anatomía do balor observado 

indicando os nomes das súas partes: hifas, micelio e 

esporanxios. 

 

 Faga un esquema con cores de cada exemplar de fungo 

e indique: nome da especie, e nomes dos seus compoñentes (pe, anel, 

sombreiro, volva, escamas, himenio, …..) 
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LIQUES 
Obxectivos. 

 Coñecer as características básicas da anatomía dos liques. 

 Entender o seu papel nos ecosistemas 

 Coñecer a súa importancia como bioindicadores. 

 

Material. 

 Lupa 

 Colección de liques 

 Claves de identificación. 

 

Método. 

 Faga un esquema de cada lique, fixándose nas súas características 

anatómicas. Utilice lapis de cores para aproximar a súa cor real. 

 Use a clave de identificación para determinar a especie á que pertence. 

 Busque información da sensibilidade de cada especie á contaminación, 

indicando se é alta (+++), media (++)  ou baixa (+) 

 

Resultados. 

 

 Resolva ás seguintes cuestións: 

a) Que é un lique?.............................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

b) Que significa o termo “simbiose”?.................................................. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

c) Que é o fotobionte? Cal é o seu papel na simbiose?....................... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

d) Que é o micobionte? Que papel ten na simbiose?.......................... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Faga esquemas dos liques, tratando de reproducir a  súa cor e indique: nome da 

especie e grao de sensibilidade á contaminación. 
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Nome: 

Sensibilidade á contaminación: 

Nome: 

Sensibilidade á contaminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: 

Sensibilidade á contaminación 

Nome: 

Sensibilidade á contaminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: 

Sensibilidade á contaminación 

Nome: 

Sensibilidade á contaminación 
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            Evernia prunastri 

 

 

 

 

 

            

 

          Xanthoria parietina                                                       

 

 

 

 

 

 

 

           Parmelia caperata                                                           

              Usnea filipendula  

 

 

 

 

 

                      

 

                   Cladonia sp 

 

 

 

 

 

 

 

                        Cladonia sp 

              Peltigera canina 

 

 

 

 
                                  
                  

 

 

                Ramalina siliquosa 

 

 

 

 

 

 

 

          Lobaria pulmonaria 
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BRIÓFITOS 
Obxectivos. 

 Coñecer as características básicas da anatomía dos brións e hepáticas 

 Entender o seu papel nos ecosistemas 

 

Material. 

 Lupa 

 Exemplares de carrizas e  hepáticas 

 Claves de identificación. 

 

Método. 

 Recolla un exemplar de carriza e outro de hepática que conteña todos os 

elementos das súas anatomías, incluído, no seu caso,  o esporofito. 

 Prénseos entre papel de periódico para desecalos. Procure cambiar 

frecuentemente o papel do xornal para evitar que podrezan. 

 Pégueos no guión da práctica cubríndoos con papel de forro autoadhesivo 

e transparente. 

 

Resultados: 

 

a) Indique os nomes de cada un dos compoñentes da carriza e da hepática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carriza: Hepática: 
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PTERIDOFITOS 
Obxectivos. 

 Coñecer as características básicas da anatomía dos fentos 

 Entender o seu papel nos ecosistemas 

 

Material. 

 Lupa 

 Exemplares de fentos 

 Claves de identificación. 

 

Método. 

 Recolla exemplares de 2 sp de fentos de pequeno tamaño, preferiblemente 

que posúan soros visibles. 

 Prénseos entre papel de periódico para desecalos. 

 

Resultados. 

 

a) Peque os fentos con papel autoadhesivo transparente no guión da práctica. 

b) Sinale os nomes dos compoñentes de cada fento e o nome da especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                  Prácticas de CC Natureza 1º ESO 

ANATOMÍA DUNHA FOLLA 
Obxectivos. 

 Coñecer as partes dunha folla. 

 Clasificar as follas tendo en conta diversos aspectos. 

 Entender a importancia das plantas. 

 

Material. 

 Lupa 

 Colección de follas. 

 Táboas  de clasificación  das follas. 

 

Método. 

 

 Coloca as follas entre periódicos, coidando que estean ben extendidas. 

Coloca unha táboa encima e pon peso sobre ela (por exemplo, libros). 

Espera uns días e cambia os periódicos as veces que sexa necesario. 

 Pega as follas con papel autoadhesivo transparente no guión da práctica. 

Nomea as follas segundo os criterios sinalados nas claves de clasificación 
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Resultados. 
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ANATOMÍA DUNHA FLOR 
Obxectivos. 

 Coñecer as partes dunha flor. 

 Entender a importancia e papel das flores na reprodución vexetal. 

 Asociar as características da flor ao mecanismo de polinización. 

 

Material. 

 Lupa 

 Flor na que se aprecien claramente todos os elementos. 

 

Método. 

 

 Separa con coidado cada compoñente da flor e pégao nos recadros que 

aparecen no guión da práctica. 

 Usa papel adhesivo transparente para pegar os compoñentes da flor. 

 Debaixo de cada compoñente indica o nome e a función que desenolve. 

 

Resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nome: Nome: Nome: 

Función: Fúnción: Función: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nome: Nome: Nome: 

Función: Fúnción: Función: 
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DISECCIÓN DUN MEXILLÓN 
Obxectivos. 

 Coñecer a anatomía externa e interna dun mexillón. 

 Relacionar cada estrutura coa súa función 

 Asociar as características desta especie co hábitat no que vive. 

 Valorar a importancia da conservación do medio natural. 

 

Material. 

 Mexillón  

 Tesoiras, agulla enmangada, pinzas, escalpelo e alfinetes. 

  Plancha de disección, vaso de precipitados, trípode e reixiña. 

 Acendedor. 

               

Método. 

 Introduce o mexilón nun vaso de precipitados con auga quente durante uns 

minutos ata que as valvas se abran. Extrae o animal e deposítao na plancha 

de disección. 

 Observa a cuncha, a súa forma, o número de valvas, as liñas concéntricas 

que presentan (indican as etapas de crecemento). Localiza o ápice e a 

charneira (bisagra de unión das valvas). 

 Separa a cuncha do resto do animal, cortando co escalpelo os músculos 

aductores, observa o seu tamaño e a impresión que deixan no interior da 

cuncha. 

 Deposita lateralmente o mexilón sobre a plancha de disección e observa o 

manto, os músculos aductores anterior e posterior e o hepatopáncreas, de 

cor verdosa. 

 Estende o borde do manto e suxéitao con alfinetes. 

 Localiza a boca, os palpos labiais, as branquias, o pé, a glándula do biso cos 

filamentos que segrega (serven para adherirse aos obxectos) e a chepa de 

polichinela, que contén os órganos reprodutores. 
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Resultados. 

 Realiza un debuxo da cuncha, tanto por dentro (coas impresións musculares), 

coma por fora (cos organismos incrustados). 

 Realiza un debuxo da anatomía externa e interna do corpo do mexilón. 
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DISECCIÓN DUN PEIXE               
Obxectivos. 

 Observar a anatomía externa dun peixe. 

 Estudar a anatomía interna dun peixe. 

 Valorar a importancia da conservación da pesca como recurso. 

Material. 

 Peixe óseo 

 Tesoiras 

 Bisturí 

 Agulla enmangada 

 Pinzas 

 Cubeta de disección 

Método. 

 Introduce o peixe na cubeta de disección e obsérvao detidamente tratando de 

recoñecer as partes máis importantes da súa anatomía externa. Realiza un 

debuxo no apartado de resultados. 

 

 

 

 

 

 

                         

 Separa o opérculo e observa no interior as branquias. 

 Fai un corte rectangular nun lado; empeza cortando a aleta pectoral. Desde o 

inicio desta aleta, e seguindo unha liña recta, corta ata a altura do ano (situado 

diante da aleta anal). Corta despois desde o ano paralelamente ao primeiro corte 

ata chegar á altura da base da aleta pectoral. 

 Termina realizando un corte vertical. Retira o trozo de musculatura e quedarán á 

vista as vísceras do peixe. Realiza un segundo debuxo sen descolocalas no 

apartado de resultados. 
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Resultados. 

 Realiza un debuxo da anatomía externa do teu peixe. 

 Realiza un debuxo da anatomía interna do teu peixe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


