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1. Introdución 
1.1 Descrición da unidade didáctica 

Nesta unidade trataremos os requisitos para a existencia da vida en todas as súas 

formas. Veremos que todos os organismos posúen unhas características comúns: 

teñen igual composición química, a súa unidade fisiolóxica e estrutural é a célula e 

funcionan de maneira semellante. 

Tamén estudaremos as súas funcións vitais: nutrición, relación e reprodución e 

clasificarémolos en cinco reinos. 

A toma de conciencia da gran diversidade de organismos vivos fai máis posible a 

necesidade de conservala, rexeitando todas aquelas actividades que inciden 

negativamente sobre ela. 

1.2 Coñecementos previos  
Para un mellor aproveitamento do estudo desta unidade debe revisar os contidos 

seguintes: 

 Composición e características do noso planeta. 

 Importancia da auga para a vida. 

 Recordar as funcións que realizan os seres vivos. 

 Recoñecer os órganos que participan en cada función.  

1.3 Criterios de avaliación 
 Recoñecer que todos os seres vivos están formados polos mesmos elementos 

químicos, están formados por células e realizan as mesmas funcións vitais. 

 Diferenciar os criterios que serven para clasificarmos os seres vivos e as 

características morfolóxicas principais dos grupos taxonómicos. 

 Identificar os principais modelos taxonómicos aos que pertencen os animais e as 

plantas máis comúns. 

 Coñecer e definir as funcións vitais das plantas e a súa importancia para a vida. 

 Caracterizar os principais grupos de plantas. 

 Coñecer e definir as funcións vitais dos animais. 

 Caracterizar os principais grupos de invertebrados e vertebrados. 

  Recoñecer a importancia da biodiversidade.  
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2. Secuencia de contidos e actividades 

2.1 A vida e os seres vivos 

Por que hai vida na Terra? 

Para que se desenvolva a vida, tal como a coñecemos, cómpre que se dean unha 

serie de condicións fisicoquímicas determinadas como son: unha temperatura media 
suave, a existencia de atmosfera que filtre a radiación solar ultravioleta, a presenza 

de auga líquida e a combinación dunha serie de elementos químicos (o hidróxeno, 

o oxíxeno, o nitróxeno e o carbono) etc. 

Ditas condicións foron posibles no noso planeta grazas á nosa posición no Sistema 

Solar e ao tamaño da Terra (como xa se tratou na UD 5), e que se resumen a 

continuación: 

 O noso planeta non está nin lonxe nin preto do Sol, o que posibilita que a 

temperatura media sexa temperada, arredor dos 15 ºC. Esta temperatura permite 

que a auga se manteña en estado líquido, o que é imprescindible para a vida, pois 

na auga realízanse a totalidade das reaccións químicas do noso metabolismo. É 

tan importante que a súa falta ocasiona a morte.  

 O tamaño da Terra fai que a atmosfera que nos arrodea deixe pasar a luz visible, 

coa que é posible que os vexetais realicen a fotosíntese e liberen O2, que se 

transforma en ozono na estratosfera. O ozono atrapa as radiacións U.V. que 

dificultarían o desenvolvemento da vida. Ademais, a atmosfera é rica en oxíxeno, 

o cal facilita o proceso vital da respiración (común a todos os seres vivos animais 

e vexetais). Porén, se a Terra fose máis pequena, a súa masa non podería atraer 

por gravidade a atmosfera protectora e sería tan espesa e densa que non deixaría 

pasar a luz do sol.  

Observe: 

A ORIXE DA VIDA 
Teoría de Oparin 

Para explicar a orixe da vida, adóitase aceptar a teoría “da sopa primitiva”. Esta teoría describe como a vida debeu 
orixinarse nos océanos, onde se deron as condicións axeitadas para que a partir de moléculas sinxelas, se formasen 
moléculas cada vez máis grandes e complexas, xerando unha especie de sopa ou caldo. Entre estas moléculas que se 
formaron estaban: proteínas, ácidos, azucres, sales, graxas... que co tempo se foron unindo en estruturas, das que máis 
tarde xurdiron as células. Estas estruturas semellarían esferas cheas de moléculas e déuselles o nome de coacervados. 
Esta teoría foi comprobada no laboratorio por outros científicos como Miller, Urey e Juan Oró. 
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Onde se desenvolve a vida? 

A franxa do noso planeta onde se desenvolve a vida denomínase biosfera, e 

abrangue parte da atmosfera, a hidrosfera e a superficie e os primeiros metros de 

profundidade da xeosfera. 

 
Franxa que abrangue a biosfera 

A biosfera está formada por todos os seres vivos que amosan unha gran diversidade 

de formas e tamaños, desde o nivel de organización unicelular ata o pluricelular, o 

que significa que existen organismos microscópicos que non acadan os 0,2-0,3 µm 

ata mamíferos como a balea azul, de 33 m e 150 toneladas de peso; ou árbores como 

a sequoia xigante, que pode chegar aos 120 metros de altura. No mundo dos fungos 

existe unha especie chamada armilaria de cor mel que chegou a ter un peso de 11 

toneladas e ocupaba unha superficie de 600 hectáreas. Toda esta enorme variedade 

de seres vivos recibe o nome de biodiversidade. 

2.1.1 A materia viva: composición e funcionamento 

Todos os organismos vivos temos unha composición e un funcionamento moi 

parecido. Estamos formados polos mesmos elementos químicos e realizamos as 

mesmas funcións. A eses elementos químicos que forman a materia dos seres vivos 

chámaselles bioelementos, que se unen para formar substancias máis grandes que 

se denominan biomoléculas. 

 Os bioelementos: A Terra componse duns 100 elementos químicos.  Porén, os  

elementos que forman a materia dos seres vivos nun 96 % son catro: carbono, 

hidróxeno, oxíxeno e nitróxeno. Deles o oxíxeno é o elemento maioritario e o 

carbono o elemento máis representativo da materia viva, pola súa capacidade 

para combinarse con outros elementos e formar longas e moi variadas cadeas. 
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 Biomoléculas: Os  b ioe lemen tos  es tán  un idos  fo rmando  dous  t i pos  

de  mo lécu las  ou  substancias: un tipo de moléculas que só aparece nos seres 

vivos (azucres, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos), polo que se denominan 

moléculas orgánicas; e outro tipo de moléculas que aparece tanto nos seres 

vivos como formando parte da materia inerte (a auga e os sales minerais), e 

que se chaman moléculas inorgánicas. Cada unha destas substancias que 

forman o “corpo” dos seres vivos realiza unha función determinada: 

– Moléculas orgánicas: 

– Azucres, glícidos ou hidratos de carbono: proporciónanlle enerxía ao 

organismo. 

– Lípidos ou graxas: constitúen as substancias de reserva enerxética.  

– Proteínas: forman as estruturas, como os músculos, o cabelo etc. 

– Ácidos nucleicos: ADN e ARN son responsables da herdanza e do 

funcionamento do organismo. Forman os cromosomas e os ribosomas das 

células. 

– Moléculas inorgánicas: 

– Auga: proporciona o soporte, xa que nela se disolven e se mesturan todos os 

demais. 

– Sales minerais: actúan como reguladores e forman parte dos esqueletos. 

 
Niveis de organización da materia 

A célula: as biomoléculas agrúpanse e forman conxuntos de materia que posúe vida 

e que chamamos células. A célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos.  

Podemos dicir que “é a unidade de vida” ou “a parte 

máis pequena dun ser vivo que ten vida propia”. 

As células só se poden ver coa axuda dun 

microscopio. Hai algúns casos de células 

observables a simple vista, como algunhas células 

musculares ou os óvulos das aves.  
Tipos de células 
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As células realizan unha serie de funcións características. Son as chamadas 

funcións vitais, que van encamiñadas a manter con vida o individuo (nutrición e 

relación) e a perpetualo (reprodución). Isto significa que o ser vivo máis sinxelo é a célula.  

Actividades propostas 

S1. Que circunstancias favorables para a vida derivan da existencia da atmosfera? 

S2. Que é a biosfera? 

S3. Describa as funcións das biomoléculas. 

2.1.2 Organización celular 

A célula 

A unidade estrutural e funcional da materia viva é a célula. Os seres vivos poden estar 

constituídos por unha ou por máis dunha célula. No primeiro caso falamos de 

organismos unicelulares, no segundo de organismos pluricelulares. 

 Estrutura. Todas as células posúen unha  estrutura común: cons tan  de  

membrana plasmática, citoplasma e material xenético. 

 Grupos. As células, segundo a súa complexidade, poden clasificarse en dous 

grupos: procariotas e eucariotas. 

– Procariotas: sen núcleo definido e poucos orgánulos celulares. Teñen o material 

xenético distribuído polo citoplasma. Este tipo de célula é característica das 

bacterias. Se a observamos con detalle, nela atopamos: 

– Unha parede celular ríxida e dura. A súa función é protexer a célula.  

– Unha membrana plasmática, que actúa como paso fronteirizo entre o exterior 

e o interior celular. 

– O citoplasma, que se atopa no interior, onde se realizan todas as funcións 

celulares e nel están presentes os ribosomas, que son pequenas fábricas de 

proteínas. 

– O ADN, que contén a información xenética da célula e está libre no 

citoplasma. 

Observe: 

Os antibióticos 

É importante saber que sobre a parede celular actúan os antibióticos, que son os medicamentos específicos para tratar 
as enfermidades que producen as bacterias. 
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Célula procariota Células eucariotas 

– Eucariotas: teñen o material xenético dentro dun núcleo arrodeado dunha 

membrana e un número importante de orgánulos celulares. Na célula eucariota 

típica existen tres partes fundamentais:  

– A membrana plasmática: unha envoltura fina que arrodea a célula e permite 

a entrada e saída de substancias. Nela poden atoparse estruturas para o 

movemento da célula como cilios e flaxelos. 

– O citoplasma: formado por un líquido onde están mergullados os orgánulos 

celulares de funcións diversas e específicas como as mitocondrias (orgánulo 

moi importante porque nel se leva a cabo a respiración celular) e os 

ribosomas (que sintetizan as proteínas). 

– O núcleo: onde se atopan os cromosomas que conteñen o material xenético. 

Entre as células eucariotas podemos atopar dúas organizacións diferentes: a animal e 

a vexetal. 

– A célula eucariota animal: sen parede celular nin cloroplastos pero con 

centríolos. 

– A célula eucariota vexetal: con parede vexetal e con plastos. A parede recobre 

a membrana plasmática, está formada por celulosa e dálle rixidez e soporte á 

célula. Os plastos son orgánulos específicos que acumulan unha substancia 

capaz de fixar a enerxía solar para poder así levar a cabo o proceso da 

fotosíntese. O pigmento fotosintético máis común nos vexetais é o verde, 

chámase clorofila e, neste caso, os plastos denomínanse cloroplastos. Porén, 

nas algas, como veremos no apartado dedicado a elas, o pigmento fotosintético 

pode ser doutras cores.  
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Organismos pluricelulares 

Os organismos pluricelulares están constituídos por células eucariotas con diferentes 

especializacións: 

 Tecidos: cada grupo de células especializadas forma un tecido. Por exemplo, o 

tecido nervioso está formado por unhas células chamadas neuronas 

especializadas en conducir mensaxes dun lado a outro do corpo. 

 Órganos: os tecidos que interveñen nun mesmo proceso forman órganos. Por 

exemplo, o cerebro. 

 Sistema: conxunto de tecidos semellantes distribuídos por todo o organismo e 

que desempeñan unha mesma función, pero pode ser de forma independente. Por 

exemplo, o sistema muscular, o sistema 

óseo, o sistema nervioso. 

  Aparatos: conxunto de órganos distintos 

que funcionan de forma coordinada e que 

realizan unha función que é a suma dos 

actos dos distintos aparatos. Por exemplo, o 

aparato dixestivo, o aparato respiratorio.  

 Organismo. O conxunto de aparatos e 

sistemas forma un organismo; mediante eles o organismo sería capaz de realizar 

as funcións de relación, nutrición e reprodución. 

Actividades propostas 

S4. Que tipos de organismos existen atendendo ao número de células que os 

forman? Poña exemplos de cada un. 

S5. Indique na táboa seguinte as estruturas presentes en cada tipo de célula: 

Estrutura celular Célula procariota Célula eucariota vexetal Célula eucariota animal 

 Parede de celulosa    

 Membrana celular    

 Citoplasma    
 Material xenético    
 Núcleo definido por 

membrana nuclear    

 Cloroplastos    

 

Organización pluricelular 
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2.2 Características dos seres vivos: as funcións vitais 
Todos os seres vivos, non importa o seu grao de complexidade, teñen en común unha 

mesma composición química e unha mesma unidade de funcionamento e todos 

realizan tres funcións básicas que, ao definirmos os seres vivos en xeral, chamamos 

funcións vitais: nutrición, relación e reprodución. 

2.2.1 Función de nutrición 

É o conxunto de procesos mediante os cales os seres vivos obteñen materia e 

enerxía para poderen realizar o resto das funcións vitais. Estes procesos acontecen 

no interior da célula ou células, segundo o organismo for unicelular ou pluricelular.  

No proceso da nutrición podemos diferenciar dúas fases. Na primeira fase os seres 

vivos obteñen os nutrientes. Este proceso pode ser de dous tipos, como veremos a 

continuación. Na segunda fase obteñen a enerxía e corresponde á respiración celular, 

proceso común para todos os seres vivos.  

Primeira fase: obtención de nutrientes polos seres vivos: tipos de nutrición 

As diferentes formas que teñen os seres vivos de obter os nutrientes orgánicos 

(glícidos, lípidos, proteínas e ácidos nucleicos) e inorgánicos (auga, sales minerais, 

dióxido de carbono, oxíxeno) definen dous tipos de nutrición: autótrofa e heterótrofa.  

E clasifica os seres vivos en: 

 Autótrofos: son capaces de fabricar as súas propias substancias orgánicas a 

partir de substancias inorgánicas que toman do medio exterior, como a auga, os 

sales minerais e o dióxido de carbono (CO2), mediante un proceso que se chama 

fotosíntese. Son seres vivos autótrofos as plantas, as algas e algunhas bacterias. 

  Heterótrofos: necesitan inxerir as substancias orgánicas xa formadas, polo que 

se teñen que alimentar doutros seres vivos ou dos seus restos. Son heterótrofos 

os animais, os fungos e moitos microorganismos.  

Nutrición autótrofa 

É a propia dos seres vivos que son capaces de fabricar as substancias orgánicas que 

necesitan para poderen medrar e formaren as súas estruturas, é dicir,  as 

biomoléculas orgánicas (glícidos, lípidos, proteínas...), a partir de substancias 

inorgánicas (auga, dióxido de carbono  e sales minerais), xa que son capaces de 

obter do sol a enerxía que precisan para levar a cabo este proceso chamado 

fotosíntese. Os alimentos que necesitan tomar do exterior para levar a cabo este 

proceso son:  

–  Auga, sales minerais, dióxido de carbono e enerxía solar. 



 

Páxina 11 de 66 
Unidade elaborada por Concepción González Rodríguez 

 

A fotosíntese é un proceso que ten lugar nos cloroplastos das células vexetais, onde 

reside o pigmento capaz de fixar a enerxía solar e transformala na enerxía necesaria 

para levar a cabo a formación das substancias orgánicas. O proceso da fotosíntese 

pódese resumir no seguinte cadro: 

 

É importante subliñar que como resultado do proceso da fotosíntese se produce O2, 

que é expulsado ao exterior (á atmosfera ou ben á auga). 

Que seres vivos realizan a fotosíntese? 

Todos os seres vivos que posúen células con plastos (é dicir, con pigmentos que fixen 

a luz solar) realizan este tipo de nutrición. Isto é, a fotosíntese non é exclusiva das 

plantas; tamén a realizan as algas, tanto pluricelulares como unicelulares, e algúns 

grupos de bacterias (as cianobacterias). Polo tanto, podemos diferenciar, segundo 

como leven a cabo o proceso:  

 Nutrición autótrofa en seres unicelulares e algas 

 Os seres unicelulares e as algas macroscópicas que habitan nos medios acuáticos 

toman directamente do medio as substancias necesarias para realizaren a 

fotosíntese, xa que atopan disoltos na auga tanto os sales minerais coma o dióxido de 

carbono. 

 Nutrición autótrofa nas plantas 

A maioría das plantas adaptaron o seu modo de vida ao medio terrestre, polo que 

desenvolven estruturas especializadas para tomar do medio a auga, o dióxido de 

carbono e os sales minerais, e transportar as substancias cara a todas as súas 

células: 

  
O proceso da fotosíntese nas plantas 
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– Mediante as raíces toman auga e sales do solo formando o chamado zume 

bruto. 

– Nas follas e outras zonas verdes da planta realizan a fotosíntese, grazas á 

axuda de certos pigmentos (a clorofila, de 

cor verde) que absorben a luz. Así, a partir 

da materia inorgánica achegada polo zume 

bruto e o dióxido de carbono absorbido por 

uns orificios (os estomas) prodúcese o 

zume elaborado, rico en materia orgánica. 

– Polo talo distribúese cara ás follas o zume 

bruto e os produtos sintetizados na 

fotosíntese (zume elaborado) cara a todo o 

vexetal.  

Por que é tan importante o proceso da fotosíntese, e non só para os vexetais? 

A fotosíntese ten grande importancia biolóxica no mantemento da vida na Terra 

porque: 

– A fotosíntese cambiou a composición da atmosfera primitiva. Nos comezos 

da vida non existía o oxíxeno; todo o oxíxeno da atmosfera procede da 

fotosíntese, polo que sen os organismos fotosintéticos non sería posible a 

diversidade da vida da Terra tal como a coñecemos. 

– Durante a fotosíntese fabrícase a materia orgánica que utiliza o resto dos 

seres vivos como alimento. Aínda que algúns animais non se alimenten 

directamente de vexetais, fano doutros que si dependen dos vexetais. 

– Na fotosíntese libérase oxíxeno (O2), necesario para a respiración da maioría 

dos seres vivos. 

– Utiliza como materia prima o CO2, producido pola respiración dos seres vivos 

e a actividade industrial humana, axudando a evitar a súa acumulación na 

atmosfera, o que provocaría un incremento excesivo do efecto invernadoiro. 

Observe: 

Outro tipo de nutrición autótrofa 

A quimosíntese 

Os seres vivos que posúen este tipo de nutrición son capaces de empregar como fonte de enerxía para transformaren a 
materia inorgánica en orgánica reaccións químicas de oxidación que se producen espontaneamente en certos medios moi 
restritivos, coma  volcáns, fosas submarinas etc. É típica dalgúns tipos de bacterias, como por exemplo as que viven nos 
volcáns submarinos das dorsais oceánicas, a millares de metros de profundidade, onde non chega a luz do sol. 
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Nutrición heterótrofa 

A nutrición heterótrofa é propia dos seres vivos que se alimentan directamente 

doutros seres vivos, o que os obriga a pasar a maior parte da súa vida buscando no 

medio alimento para vivir. Necesitan normalmente realizar a dixestión dos alimentos 

que inxiren para transformaren estas moléculas noutras máis sinxelas que poidan 

utilizar as súas células. Dependendo de se o organismo é unicelular ou pluricelular o 

proceso lévase a cabo de forma máis sinxela ou complícase:  

 Seres unicelulares heterótrofos (coma bacterias e protozoos): poden 

alimentarse destas maneiras:  

– Normalmente viven en medios acuáticos a partir dos cales toman directamente 

as substancias que necesitan.  

– Nalgúns casos invaden outros organismos e aliméntanse a partir deles, 

causando doenzas. 

 Os fungos: son organismos heterótrofos que poden ser unicelulares ou 

pluricelulares. Polo regular, aliméntanse da materia orgánica de organismos en 

descomposición (aínda que algúns poden invadir organismos vivos, causando 

doenzas). 

 Seres pluricelulares heterótrofos (coma os animais): a función de nutrición é 

moito máis complexa. Non poden tomar as substancias do exterior directamente, 

xa que moitas delas son moi complexas e non poden penetrar nas súas células.  

Por iso, a maioría dos seres vivos pluricelulares precisan dixerir os alimentos antes de 

incorporalos ás súas células para transformalos en substancias máis sinxelas que 

poidan ser asimiladas por estas. 

Logo de dixeridas, estas substancias deberán ser transportadas ata todas as células, 

onde no seu interior sofren unha serie de procesos químicos denominados 

metabolismo, polos cales a célula obterá a partir dos nutrientes a materia e a enerxía 

necesarias. 

Por último, froito deste metabolismo prodúcense refugallos que deben ser expulsados 

ao exterior. 

Así, podemos dicir que a nutrición na maioría de seres pluricelulares é unha función 

moi complexa, que incluirá os seguintes procesos realizados polos seguintes 

aparatos: 
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Proceso Aparato implicado 

 Captación de nutrientes sólidos e líquidos do medio, dixestión se fose necesario, e 
absorción cara ao interior do organismo.  Dixestivo 

 Distribución de nutrientes e oxíxeno por todo o organismo (ata chegar a todas as 
células do organismo) e recollida dos residuos e o dióxido de carbono levándoos até o 
aparato excretor e o aparato respiratorio. 

 Circulatorio 

 Captación e expulsión dos gases (oxíxeno e dióxido de carbono) que leva o sangue, 
implicados na respiración celular.  Respiratorio 

 Expulsión ao exterior das substancias de refugallo froito da actividade celular.  Excretor 

Non todos os animais posúen estes aparatos; algúns animais moi sinxelos de vida 

acuática, como esponxas, medusas e pólipos, ou parasitos, como as tenias e as 

lombrigas intestinais, poden carecer dalgúns destes aparatos e estas funcións seren 

realizadas directamente nas súas células. 

Así mesmo, dependendo do medio no que vivan e do tipo de alimentación que 

practiquen van a ter os aparatos formados por órganos moi diferentes. Por exemplo, o 

aparato respiratorio pode estar formado por: 

–  Traqueas: aparato que realiza o intercambio de gases co aire, formados por 

tubos que comunican o exterior co interior. É típico dos artrópodos de vida 

terrestre. Por exemplo: os saltóns, as moscas. 

– Branquias: prolongacións moi finas das paredes do corpo arrodeadas de 

moitos vasos sanguíneos encargados de realizar o intercambio de gases coa 

auga. Posúen branquias a maioría dos animais que viven no medio acuático, 

desde os crustáceos (cangrexos, patexos etc.) até os peixes. 

– Pulmóns: aparello que realiza o intercambio de gases co aire igual que as 

traqueas, pero a diferenza destas, é un mecanismo máis complexo porque 

desenvolve unhas expansións onde se produce o intercambio de gases 

(pulmóns). Posúen pulmóns todos os vertebrados agás os peixes e os anfibios 

na súa fase larvaria e mesmo algúns invertebrados de vida terrestre.  

– Respiración cutánea: o intercambio de gases co aire prodúcese directamente 

a través da pel. Neste caso prodúcese naqueles animais que viven entre o 

medio acuático e o terrestre, tendo que pasar moito tempo coa pel húmida, 

como é o caso dos anfibios ou dalgúns vermes. 
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Tamén podemos diferenciar varios grupos de seres vivos segundo o seu tipo de 

alimentación. Esta alimentación condicionará a morfoloxía do seu aparato dixestivo. 

Por exemplo, existen seres vivos que se alimentan de carne (carnívoros), de 

vexetais (herbívoros), ou de vexetais e animais (omnívoros), os que se alimentan de 

materia orgánica en descomposición (saprófitos), ou ben animais parasitos, que 

viven dentro doutro animal ou na súa superficie, e se alimentan do seu hóspede, 

causándolle prexuízos (o piollo, a tenia). 

 
  

   
Nutrición heterótrofa: herbívoro Nutrición heterótrofa: carnívoro Nutrición heterótrofa: saprófita Nutrición heterótrofa: 

parasito 
 

Segunda fase. A obtención de enerxía polos seres vivos: a respiración celular  

Logo de que os seres vivos capten ou ben sinteticen (caso dos autótrofos) a materia 

orgánica, rica en enerxía, precisan extraer desas moléculas a enerxía para a 

realización das súas funcións vitais. 
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Este proceso denomínase respiración celular. Prodúcese no interior das células. 

Mediante a respiración celular degrádase a materia orgánica para obter enerxía. 

A respiración celular pode ser de dous tipos, segundo se realice en presenza ou non 

de oxíxeno: 

 Respiración anaerobia: sen a presenza de oxíxeno. 

 Respiración aerobia: en presenza de oxíxeno, na que nos imos centrar por ser a 

máis común. 

Respiración aerobia 

Neste proceso obtense enerxía a partir de calquera substancia orgánica (glícido, 

lípido ou proteína), levándose a cabo nas mitocondrias das células. Podemos resumir 

o proceso no seguinte cadro: 

 

Como pode verse, no proceso da respiración destrúense moléculas orgánicas e 

obtense, ademais de enerxía, unha substancia inorgánica -o dióxido de carbono- e en 

moitos casos outras substancias de refugallo. 

Observe: 

A respiración e a fotosíntese nas plantas 

As plantas realizan, igual que os animais, a respiración tomando O2 e liberando CO2. Pero como polo día fan ademais a 
fotosíntese (tomando CO2 e liberando O2), que é un proceso cun metabolismo máis alto, o balance global sería favorable 
á fotosíntese: 

 Durante o día: 
– Respiración (menor metabolismo): toman O2 e liberan CO2 
– Fotosíntese (maior metabolismo): toman CO2 e liberan O2 
 Durante a noite: 
–  Respiración (menor metabolismo): toman O2 e liberan CO2 

 

Balance global 
 

 As plantas polo día realizan 
a fotosíntese e a 
respiración celular; como 
resultado dos dous procesos 
desprenden máis oxíxeno que 
dióxido de carbono. 

  Pola noite só respiran, xa 
que non hai luz para levar a 
cabo a fotosíntese, por iso 
desprenden dióxido de 
carbono e consomen oxíxeno. 
 
Polo tanto é un erro pensar 
que as plantas só respiran 
durante a noite 
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Observe: 

A respiración anaerobia. As fermentacións 

 Cando se desenvolveu a vida na Terra (hai aproximadamente 3500 millóns de anos) a atmosfera da Terra 
carecía de oxíxeno, polo que os primeiros seres vivos obtiñan a enerxía a partir da materia orgánica mediante 
reaccións químicas sen presenza de oxíxeno. 

 Algúns microorganismos actuais, como as bacterias e os fermentos (fungos microscópicos) son capaces de vivir 
en ausencia de oxíxeno realizando a respiración anaerobia.  

 Algúns microorganismos non só non son capaces de respirar en presenza de oxíxeno, senón que ademais este 
resulta tóxico para eles. Outros son quen de respirar tanto en presenza de oxíxeno coma sen el. 

 Un tipo de respiración anaerobia é a fermentación, que é un proceso respiratorio anaerobio mediante o cal a 
materia orgánica se descompón de xeito incompleto orixinando diversas substancias, como alcohois ou ácidos. 

 Os microorganismos produtores da fermentación son coñecidos dende hai moito tempo pola humanidade e 
utilizados para converter o leite en iogur, o mosto da uva en viño, a cebada en cervexa e os hidratos de carbono 
dos cereais en dióxido de carbono para facer a masa de panadaría e pastelaría máis esponxosa. 

 

Actividades propostas 

S6. Cal é a finalidade da función de nutrición? 

S7. Explique as semellanzas e diferenzas entre a nutrición autótrofa e a heterótrofa. 

S8. Que é a fotosíntese? Que organismos a realizan? Que tipo de nutrición 

presentan? 

S9. Cal é a importancia biolóxica da fotosíntese? 

S10. Complete o seguinte esquema relativo aos aparatos implicados na función de 

nutrición dos animais 

Aparato implicado Proceso 

   

   

   

   
 

S11. Cando respiran as plantas? Por que? 

2.2.2 Función de relación 

Esta función permite aos seres vivos percibiren a información do medio exterior ou do 

interior do seu propio organismo e produciren unha resposta axeitada aos cambios 

que se produzan. Ademais, é a responsable de que os seres vivos conserven os seus 

parámetros internos constantes aínda que as condicións externas varíen. Polo tanto, 

esta función facilita aos seres vivos relacionarse entre si e co medio que os arrodea. 

Ante os estímulos, os seres vivos xeran unha resposta diferente:  
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Nos organismos unicelulares  

Ante os estímulos poden responder do seguinte xeito:  

– Reproducíndose cando as condicións son favorables. 

– Formando estruturas resistentes como esporas ou quistes cando as 

condicións son desfavorables para a súa supervivencia. 

– Movéndose cara ao estímulo ou en contra del.  

Nos organismos pluricelulares 

Precisan tamén detectar os cambios que se producen no medio e reaccionar ante 

eles para sobrevivir. Esta relación é doada de observar nalgúns organismos como 

nos animais, pero pasa máis desapercibida noutros, como nas plantas. Así:  

Nos animais 

A función de relación nos animais é máis evidente e máis complexa que nas plantas, 

e realízase en varias etapas: 

 Percepción do estímulo: ante un estímulo (factor físico ou químico que se 

detecta polo organismo, por exemplo, o son, o olor, o sabor ou o movemento) este 

pode ser captado por células especializadas que transmiten a información ao 

sistema coordinador do corpo. 

  
Os animais teñen sentidos para captar a información do medio, sistemas nerviosos para procesala e aparatos locomotores para 

reaccionar. 
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 Coordinación: realízaa o sistema nervioso e hormonal, que recibe e interpreta a 

información que lle chega dos receptores sensoriais, elaborando unha resposta 

axeitada. Os animais posúen dous sistemas de coordinación da información 

recibida a través dos receptores sensoriais:  

– Sistema nervioso: transmite a información en forma de impulsos eléctricos a 

través dunha rede de células nerviosas. Todos os animais posúen un sistema 

nervioso. Canto máis evolucionado sexa o animal, aumenta a complexidade do 

sistema nervioso e as respostas son máis rápidas e complexas. O sistema 

nervioso está constituído polos centros nerviosos e polos nervios. 

– Centros nerviosos: son os centros de control e coordinación da información. 

Regulan a información do corpo. Na maioría dos invertebrados (como anélidos, 

moluscos e artrópodos) os centros nerviosos están formados por unha cadea de 

ganglios que se conectan con ganglios cerebrais. Nos vertebrados os centros 

nerviosos son o encéfalo, que está protexido polo cranio, e a medula espiñal, 

protexida pola columna vertebral. 

 

 

– Nervios: constitúen unha rede de células nerviosas que poñen en comunicación 

os centros nerviosos cos diferentes órganos. 

– Sistema endócrino: ademais do nervioso, moitos animais teñen outro sistema 

de coordinación, o hormonal ou endócrino, que transmite a información 

mediante unhas substancias químicas (as hormonas) a través do medio interno 

(nomeadamente o sangue). As hormonas desempeñan unha gran importancia 

na regulación do medio interno, no control do crecemento, na regulación das 

reaccións químicas do organismo (metabolismo) e na reprodución. A 

coordinación hormonal tamén controla os cambios que se producen na 

metamorfose dos insectos e dos anfibios. A actuación do sistema hormonal é 

máis lenta pero máis prolongada que a do sistema nervioso. 
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A coordinación hormonal lévase a cabo por un conxunto 
de órganos especializados, chamados glándulas 

endócrinas, que producen hormonas e as liberan ao 
sangue. 

 

 Resposta: é a reacción que aparece como consecuencia do estímulo. Esta 

resposta realízase por medio dun órgano efector: 

– Glándulas exócrinas: encargadas de producir secrecións que se expulsan a 

cavidades ou cara ao exterior. Exemplos: glándulas sudoríparas, mamarias e 

salivares. 

– Músculos: encargados de producir o movemento no aparato locomotor. 

Nas plantas  

– Aínda que os vexetais non poden desprazarse, son quen de detectaren cambios 

no ambiente e reaccionaren ante eles axeitadamente. A resposta máis frecuente 

das plantas ante un estímulo é medraren cara a unha dirección definida por 

estímulos como a luz, a temperatura ou a gravidade. As respostas principais 

son os tropismos e as nastias. 

 Tropismos. Son movementos permanentes da planta que se dirixen cara ao 

estímulo ou na dirección contraria a este. Segundo o estímulo, denomínanse: 

 Fototropismo: respostas causadas pola luz. Por exemplo: os talos e as follas dobran 
cara á luz.  

 Xeotropismo: respostas causadas pola gravidade: Por exemplo: as raíces medran no 
sentido da gravidade e os talos en sentido contrario. 

 Hidrotropismo: resposta causada pola auga. Por exemplo: as raíces medran cara a onde 
haxa auga. 

 

 Nastias. Son movementos temporais non dirixidos das follas ou das flores. Son 

exemplos de nastias os seguintes:  

 Peche dos pétalos dalgunhas flores durante a noite.  

 Movemento das mimosas ao tocalas. 

 Peche das follas de plantas carnívoras ao recibiren un insecto para o capturar. 

 



 

Páxina 21 de 66 
Unidade elaborada por Concepción González Rodríguez 

 

Actividades propostas  

S12. Escriba unha relación de estímulos aos que son quen de dar resposta as 

plantas e outros aos que son quen de dar resposta os animais. Compare ambas 

as dúas relacións indicando as semellanzas e as diferenzas. Razoe sobre as 

causas das diferentes capacidades de resposta dos dous grandes grupos de 

seres vivos. 

S13. Indique as etapas necesarias para que se leve a cabo a función de relación nos 

animais e os órganos que interveñen. 

S14. Que función teñen o sistema nervioso e o endócrino? En que se diferencia o 

tipo de resposta que producen?  

2.2.3 Función de reprodución 

A reprodución é o atributo principal dos seres vivos ao asegurar a supervivencia da 

especie. Malia seren as funcións de nutrición e relación indispensables para a 

supervivencia de calquera ser vivo, todos os individuos de todas as especies, máis 

axiña ou máis tarde, morren. 

A finalidade da función de reprodución é manter a continuidade da especie, evitando a 

súa extinción ao permitir que as características dun ou máis individuos continúen nos 

seus descendentes. Xa que logo, podemos afirmar que a función de reprodución non 

está ao servizo do individuo, senón da especie. 

Existen dúas modalidades de reprodución: asexual e sexual.  

Reprodución asexual 

Neste tipo de reprodución só intervén un individuo. É moi rápida e produce gran 

cantidade de descendentes idénticos ao proxenitor, xa que se orixinan a partir dunha 

parte deste. Por tanto, a súa información xenética é igual á da célula da que 

proceden.  

Reprodución asexual en organismos unicelulares 

A reprodución asexual é típica de organismos unicelulares. Pódese realizar por: 

 Bipartición: a célula divídese en dúas partes iguais e cada unha orixina un novo individuo. 
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 Xemación: caracterízase porque a célula orixinal dá lugar a dúas células fillas de 

diferente tamaño.  

 

 Esporulación: a célula divídese formando novas células de tamaño máis 

pequeno. Este tipo de reprodución é moi vantaxosa cando as condicións 

ambientais son desfavorables, xa que as esporas poden resistir durante moito 

tempo pero xerminan cando as condicións son favorables, orixinando novos 

individuos. 

 

 

Reprodución asexual en organismos pluricelulares: fungos, plantas e animais. 

 Fungos: reprodución por esporas. 

Re
pr

od
uc

ió
n 

po
r e

sp
or

as
 

Unha espora é unha célula, arrodeada dunha cuberta moi 
resistente que, ao caer ao chan, dá lugar a un novo 
individuo. Algúns fungos desenvolven estruturas 
especializadas, os cogomelos, onde se producen estas 
esporas. 

 

 Plantas. A reprodución asexual en plantas é moito máis frecuente que nos 

animais. Realízase mediante esporas en combinación coa sexual. Por exemplo, 

en musgos e fentos. Tamén é moi común a fragmentación ou división múltiple, na 

que unha parte dunha planta dá lugar a novos descendentes. Segundo a parte do 

vexetal que se divida, existen varios tipos de fragmentación.  

Re
pr

od
uc

ió
n 

po
r  

es
po

ra
s 

É típica de vexetais moi sinxelos, como musgos e fentos. Estes 
vexetais desenvolven estruturas especializadas nas que se producen 
as esporas, que caen ao chan e, cando as condicións son favorables, 
orixinan un novo individuo. 
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 Tubérculos 

Talos subterráneos, especializados en almacenar 
substancias de reserva, separados da planta; dan 
lugar a novas plantas. Esta reprodución é típica, 
por exemplo, da pataca. 

 

 Bulbos 

Talo subterráneo arrodeado de follas en capas. O 
bulbo divídese en bulbos menores e cada un xera 
unha nova planta. Reprodúcense así o allo e a 
cebola. 

  

 Estolóns 

Talos rastreiros que de treito en treito enraízan no 
chan e se independizan, dando lugar a novas 
plantas. Esta reprodución é típica dos amorodos. 

 

 Animais. Nos animais existen dous tipos de reprodución asexual: a xemación e a 

escisión. 

Xe
m

ac
ió

n 

Consiste na formación de prominencias ou rebentos sobre o proxenitor, 
que, ao creceren e desenvolvérense, orixinan novos seres que poden vivir 
independentemente, como é o caso das esponxas ou hidras de auga doce, 
ou poden quedar unidos ao organismo parental formando colonias, como 
os corais.  

 

Es
cis

ió
n 

O animal divídese espontaneamente en dous ou máis anacos, cada un dos 
cales é capaz de formar o animal completo. Así reprodúcense algúns 
vermes mariños e as anemones de mar. En ocasións, un fragmento dun 
animal perdido accidentalmente pode rexenerar o organismo completo; 
pode ocorrer nas miñocas e nas estrelas de mar. 

  

 

Reprodución sexual 

Na reprodución sexual, ao contrario que na asexual, interveñen dous proxenitores. 

Cada un achega unha célula especializada, denominada gameto, que, ao fusionarse, 

dá lugar a unha única célula, chamada cigoto, que no seu desenvolvemento orixina 

unha descendencia con características de ambos os proxenitores. 
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Malia ser a reprodución sexual máis complicada e lenta, e aínda que supón un maior 

gasto enerxético para os organismos, supón tamén unha vantaxe na evolución das 

especies respecto á asexual, xa que asegura a diversidade dentro da especie, é dicir, 

que existan individuos moi diferentes. Así poden estar preparados para unha mellor 

adaptación ante un posible cambio ou modificación do medio no que vivan. 

Reprodución sexual en animais 

Nos animais os gametos masculinos denomínanse espermatozoides e os femininos 

óvulos. Os gametos fórmanse nos órganos reprodutores específicos, chamados 

gónadas. As gónadas masculinas son os testículos e as femininas os ovarios. 

Normalmente un individuo posúe un único tipo de gónada, ovario ou testículo, como é 

o caso dos vertebrados e moitos invertebrados, e dise que son unisexuais. Outros son 

hermafroditas: cada individuo posúe á súa vez gónadas masculinas e femininas, o 

que lles ocorre a algúns vermes, como as miñocas e sambesugas, e a algúns 

moluscos, como os caracois e as lesmas. 

 Fecundación. A fecundación é a unión dos gametos para produciren un novo 

individuo. Pode producirse fóra do corpo da nai (fecundación externa) ou dentro do 

aparello reprodutor feminino (fecundación interna). De xeito xeral, a fecundación é 

cruzada, é dicir, participan dous animais, sexan unisexuais ou hermafroditas. Con 

todo, en contados casos é posible que un animal se autofecunde. Un exemplo é a 

tenia ou solitaria, un verme parasito do intestino que vive só e a única posibilidade 

de reprodución é a autofecundación. 

– Fecundación externa: é característica de animais acuáticos. Os óvulos e os 

espermatozoides van ser liberados á auga, onde se produce a súa unión. Esta 

fecundación require a produción dunha enorme cantidade de gametos para 

poderen atoparse no medio acuático.  

 
Fecundación externa nun peixe 

– Fecundación interna: é propia de animais terrestres, aínda que tamén se 

produce nas quenllas, nas raias e tamén nos mamíferos e réptiles. Nesta 

fecundación o macho introduce os espermatozoides dentro do corpo da femia.  

 



 

Páxina 25 de 66 
Unidade elaborada por Concepción González Rodríguez 

 

 Desenvolvemento do embrión dos animais: segundo onde teña lugar 

clasifícanse en: 

– Ovíparos: a femia deposita os ovos que conteñen o embrión no exterior e este 

desenvólvese no seu interior, alimentándose das reservas que contén. Este tipo 

de desenvolvemento é típico de invertebrados, peixes, anfibios, réptiles e aves.  

– Ovovivíparos: o embrión desenvólvese a partir das reservas do ovo, pero este 

atópase e desenvólvese no interior do aparello reprodutor das femias, de xeito 

que as crías saen directamente das nais. Prodúcese na maioría das quenllas, 

nos lagartos e nas cobras. 

– Vivíparos: o embrión desenvólvese totalmente no interior do aparato reprodutor 

feminino, coa excepción dos marsupiais (canguros etc.) e aliméntanse a partir 

das substancias nutritivas que esta lles achega. Este desenvolvemento é propio 

dos mamíferos. 

 

  
  

Reprodución vivípara Reprodución ovípara 

 Desenvolvemento das crías dos animais: pode ser de dous tipos, en función do 

estado de desenvolvemento co que nazan estas: 

– Desenvolvemento directo: as crías son de aspecto similar a un adulto. O 

desenvolvemento ata adulto complétase aumentando de tamaño e madurando 

os seus órganos. É o caso de réptiles, aves e mamíferos. 

– Desenvolvemento indirecto: as crías nacen con aspecto diferente aos adultos 

e denomínanse larvas. Para convertérense en adultos sofren unha serie de 

transformacións, que se coñece como metamorfose. Así ocorre na maioría dos 

invertebrados mariños, nos insectos e nos anfibios.  

  
Desenvolvemento indirecto das crías: a metamorfose na ra Metamorfose nos insectos 
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Reprodución sexual en plantas 

 Plantas con flor. O aparato reprodutor da maioría dos vexetais terrestres é a flor. 

Moitas das plantas con flor son hermafroditas, xa que producen gametos tanto 

masculinos (gran de pole) como femininos (óvulos contidos no ovario). 

 

As fases na reprodución das plantas con flor son: 

– 1. Produción dos grans de pole nos estames e de óvulos no carpelo da flor. 

– 2. O pole chega á parte feminina da flor pola polinización coa axuda de 

distintos axentes transportadores do pole: o vento, a auga e os animais (en 

xeral os insectos).  

– 3. Logo de que o gran de pole chegue á parte feminina da flor prodúcese a 

fecundación.  

– 4. O óvulo, tras a fecundación, transfórmase no embrión. O embrión, xunto coa 

estrutura nutritiva que o arrodea e a súa envoltura, constitúe a semente. 

– 5. Na maioría das plantas, ademais, as paredes do ovario transfórmanse no 

froito. Os axentes que facilitan a dispersión dos froitos son os mesmos que 

facilitan a polinización, e dicir, o vento, a auga e os animais (en xeral os 

insectos). 

– 6. Cando a semente chega a un medio coas condicións ambientais adecuadas, 

xermina e orixina unha nova planta. 

 Plantas sen flor. As plantas máis antigas que están menos evolucionadas, como 

os musgos e os fentos, non posúen flores. Nestas plantas a reprodución é un ciclo 

con dúas xeracións, onde existe unha fase con reprodución sexual (gametófito) 

que forma gametos e unha asexual (esporófito) que forma esporas.  

– Nos musgos a fase dominante, a que vemos cando imos ao campo, é a fase 

que forma os gametos (gametófito). O esporófito dura pouco e seca 

rapidamente. 
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– Nos fentos a fase dominante que vemos no campo é o esporófito (fase asexual, 

o encargado de formar esporas), é dicir, o que identificamos como fento. O 

gametófito é unha pequena lámina de vida efémera subterránea (non a vemos a 

simple vista). 

  

Musgo na súa fase de gametófito Fento na fase de esporófito 

2.2.4 Vantaxes e inconvenientes da reprodución sexual e asexual 

Na natureza podemos observar que, aínda que os organismos máis evolucionados 

presentan a reprodución sexual, podemos atopar ambos os tipos de reprodución, xa 

que cada unha presenta unha serie de vantaxes respecto á outra: 

Tipo reprodución Vantaxes Inconvenientes 

 Asexual 

 É menos complexa, polo que supón un 
menor gasto enerxético. 

 Reprodución moi rápida. 
 Produce gran cantidade de 

descendentes. 

 Descendentes idénticos ao proxenitor.  
 Non existe variabilidade de individuos. 
 Diminúe a probabilidade de sobrevivir ante 

os cambios ambientais. 

 Sexual 

 Produce individuos con características 
distintas, que poidan sobrevivir ante un 
posible cambio ou modificación do medio 
en que viven, o que favorece a 
adaptación e a perpetuación da especie e 
a súa evolución. 

 Gasto enerxético importante na procura e 
na loita por conseguir parella. 

 Menor rapidez na reprodución. 
 Menor número de descendentes.  

 

Actividades propostas 

S15. Indique o tipo de reprodución asexual dos seguintes organismos: cogomelos, 

fentos, patacas e estrela de mar. 

S16. Por que a fecundación interna é típica de animais terrestres e a externa de 

animais acuáticos? 

S17. Que é a metamorfose? Indique exemplos de animais que a leven a cabo.  

S18. Cando empregamos a semente dunha planta para conseguirmos outra, estase 

reproducindo esta planta sexual ou asexualmente? 

S19. En relación aos vexetais, diferencie os termos: espora, semente e froito. 
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S20. Por que son diferentes as flores producidas polas plantas segundo se polinicen 

polo vento ou polos insectos? 

S21. Finalidade da reprodución. Sinale as semellanzas e diferenzas entre a 

reprodución sexual e asexual.  

S22. Cal é a principal vantaxe da reprodución sexual fronte á asexual? 

2.3 Clasificación dos seres vivos: os cinco reinos 

Por que é necesario clasificar os seres vivos? 

Todos os seres vivos evolucionaron dun antepasado común e diversificáronse nos 

tipos coñecidos. Tal evolución compróbase na progresiva aparición de órganos, 

aparatos e sistemas que gañaron complexidade e eficacia para a realización das 

funcións vitais. Os animais pasaron de ser agrupacións de células cunha mínima 

especialización (esponxas) a estaren formados por complexos sistemas e aparatos 

perfectamente especializados (mamíferos). As plantas pasaron de sinxelos musgos ás 

grandes arbores como carballos, sequoias, teixos etc.  

Esta gran diversificación dos seres vivos lévanos a que no noso planeta se coñezan 

máis de dous millóns de especies distintas e pénsase que pode haber máis de catro 

millóns aínda sen descubrir. Fíxose necesario identificalas, ordenalas e agrupalas. 

 
Árbore evolutiva dos seres vivos 
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Observe: 

A teoría da evolución das especies 

 Tratase dunha teoría que explica a realidade que nos arrodea, en concreto, a 
diversidade dos seres vivos actuais e extintos, integrando nela o ser humano, 
interpretando dita diversidade como un proceso de cambio constante ao longo da 
historia da vida sobre a Terra e que continúa na actualidade.  

 Para xustificar esta teoría e que fose aceptada como válida, ao igual que calquera 
outra teoría científica, foron necesarias numerosas probas que a avalasen como: 
comparacións morfolóxicas entre individuos, rexistros fósiles, avances bioquímicos 
etc., todas elas suficientemente concluíntes.  

 Charles Darwin, científico inglés que en 1859 publicou o libro A orixe das especies, no 
que con numerosos exemplos extraídos da súa observación da natureza por todo o 
mundo, a bordo do barco Beagle, postulou que todas as especies de seres vivos foron 
evolucionando co tempo a partir dun antepasado común mediante un proceso 
denominado selección natural. 

 Pode completar esta información lendo o libro de Charles Darwin A viaxe do Beagle. 

 

Charles Darwin (1809-1882) 
científico e naturalista inglés. 

A ciencia que estuda a clasificación dos seres vivos chámase Taxonomía e os 

criterios que utilizou para organizar e clasificar os seres vivos variaron na historia 

segundo ía evolucionando o coñecemento científico. Na actualidade, utilízanse 

criterios baseados no parentesco evolutivo entre as especies. Este tipo de 

clasificación que segue o criterio evolutivo chámase clasificación natural e está 

baseada no concepto de especie. 

Como chamamos a cada ser vivo?  

Na clasificación actual, os organismos agrúpanse en cinco reinos: Moneras, 
Protistas, Fungos, Plantas e Animais. Cada reino reúne varios tipos. Cada tipo 

agrupa varias clases e así até chegar ao nome dunha especie concreta. 

Observe: 

Nomenclatura binomial: Linneo 

No século XVIII, un médico sueco, Karl Von Linné, máis coñecido como Linneo, proponse resolver este problema, cando 
observa que as plantas e animais que el coñece recibían distintos nomes segundo o país e incluso era diferente dunha 
zona a outra do mesmo pais. De tal xeito que para falar dunha especie con científicos doutros paises, tiñan dificultades 
para saber de que especie en concreto se trataba. Para solucionar este problema deseñou un sistema que se coñece 
como nomenclatura binomial. 

  Consiste en asignar ás distintas especies un nome formado por dúas palabras latinas e escritas en letra cursiva ou 
subliñados. A primeira palabra infórmanos do xénero a que pertence ese individuo e escríbese a primeira letra con 
maiúscula. A segunda palabra escríbese toda ela con minúsculas e infórmanos dalgunha característica específica 
dese individuo que o diferencia das demais especies dese xénero. 

 Por exemplo, un animal coma o lobo é nominado como Canis lupus, mentres que o can é designado como Canis 
domesticus. Unha árbore coma o carballo noméase como Quercus robur, mentres que a sobreira é Quercus ilex. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_origen_de_las_especies
https://es.wikipedia.org/wiki/Especies
https://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Antepasado_com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
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Organización que se segue para clasificar os seres vivos 

Observe como se clasificarían algunhas especies do reino animal: 

REINO TIPO CLASE ORDE FAMILIA XÉNERO ESPECIE 

AN
IM

AI
S Eq

ui
no

de
rm

os
 

Es
tre

las
 Forcipulátidas Astéridas Asterias Asterias rubens (estrela azul) 

Valvátidas Asterínidas Asterina Asterina gibbosa (estrela capitán) 

 

Ou
riz

os
 

de
 m

ar
 

Camarodontos 
Parachínidos  Paracentrotus Paracentrotus lividus (ourizo comestible) 

Echínidos Echinus Echinus esculentus (ourizo vermello) 

 

Co
rd

ad
os

 

 
Ma

m
ífe

ro
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Carnívoros Úrsidos Ursus 

Ursus arctos (Oso pardo) 

Ursus maritimus (Oso polar) 

Ursus americanus (Oso negro) 

Cales son as características básicas dos cinco reinos? 

Para incluír un organismo nun reino determinado téñense en conta unhas 

características básicas, de tal forma que todos os individuos do mesmo reino posúen 

esas características básicas iguais, que son as seguintes: 

Reinos Tipo de nutrición Organización celular Tipo de célula Presenza de tecidos 

 Moneras Autótrofa / heterótrofa Unicelular Procariota Sen tecidos 

 Protistas Autótrofa / heterótrofa Unicelular / pluricelular Eucariota Sen tecidos 

 Fungos Heterótrofa Pluricelular Eucariota Sen tecidos 
 Plantas Autótrofa Pluricelular Eucariota Con tecidos 

 Animais Heterótrofa Pluricelular Eucariota Con tecidos 
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Estes reinos reúnen os diferentes organismos: 

 Moneras: abrangue os organismos procariotas.  

 Protistas (tamén coñecidos como protoctistas): formado polas algas (unicelulares 

e pluricelulares) e os protozoos. 

 Fungos: constituído por fungos e fermentos. 

 Plantas: abrangue todos os vexetais con tecidos (todos os vexetais terrestres). 

 Animais: abrangue todos os animais con tecidos, desde as esponxas até 

os mamíferos.  

 

En que reino están os virus?  

En principio, definimos que todo ser vivo está formado por 

células, que é capaz de nutrirse, relacionarse co medio no 

que vive e reproducirse. Porén, existen formas de vida moi 
simples que non están formadas por células, pero que si 

son capaces de facer copias de si mesmas, é dicir, son quen 

de reproducirse e de perpetuarse como especie. A estas 

formas de vida chámaselles acelulares e entre elas están os virus.  

 Como son? 

A estrutura dun virus é moi simple. Consta dunha molécula que contén información 

xenética (ADN, ARN, ou ambas as dúas moléculas) e unha cápsula de proteínas en 

cuxo interior se localiza esta información xenética. Algúns, ademais, teñen unha 

envoltura por encima da cápsula. Para faceren copias deles mesmos necesitan, de 

forma obrigada, a intervención doutro ser vivo. Este é o motivo polo que non aparecen 

incluídos en ningún reino nos que se engloban os seres vivos.  
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Que provocan?  

Os virus son parasitos obrigados, que atacan calquera tipo de células provocando a 

súa morte. Por iso, producen enfermidades e, como non teñen as estruturas típicas 

dos seres vivos, as súas infeccións son difíciles de combater. Así, non se poden 

utilizar antibióticos, xa que son fármacos destinados a combater as infeccións 

producidas por bacterias. Só o noso sistema inmune pode loitar contra os virus. As 

vacinas alertan o noso sistema inmunolóxico sobre a existencia de virus e preveñen 

así un posible contaxio. As medidas hixiénicas poden tamén impedir o contaxio de 

enfermidades víricas. Exemplos de enfermidades víricas son a gripe, a SIDA, a 

hepatite etc. 

2.3.1 Reino Moneras 

Inclúe organismos moi pequenos, que só poden ser observados con microscopios moi 

potentes e viven en todos os ecosistemas da Terra, desde os xeos polares ata o 

interior dos pulmóns dun rinoceronte.Todos eles caracterízanse por ser:  

– Procariotas 

– Unicelulares 

– Poden vivir sós ou asociarse uns individuos con outros, formando colonias. 

Neste reino as bacterias son o grupo de organismos máis abundante e poden ter 

diferentes formas.  

As bacterias 

Son seres vivos unicelulares moi pequenos, cun tamaño inferior a 10 microns            

(1 micron é a milésima parte dun milímetro). Nun milímetro caben aliñadas entre cen e 

mil bacterias. Existe unha gran variedade de bacterias, que poden clasificarse 

segundo diferentes criterios: 

 A forma: as bacterias poden presentar diferentes formas. Cocos: bacterias 

esféricas. Bacilos: bacterias alongadas. Espirilos: bacterias en forma de resorte ou 

helicoidais etc. 

 O tipo de nutrición: hai bacterias con nutrición autótrofa ou heterótrofa.  

 O tipo de ambiente onde viven: as bacterias poden ser: aerobias, se necesitan 

vivir en ambientes con oxíxeno; ou anaerobias, se necesitan vivir en ambientes 

sen oxíxeno (O2) (xeralmente con dióxido de carbono).     
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As bacterias son prexudiciais ou beneficiosas?  

Se lle preguntamos a un médico sobre a importancia das bacterias, é moi posible que 

nos conte durante horas as enfermidades que estas producen, os medicamentos 

utilizados contra elas e varias medidas de hixiene para non contraer enfermidades 

producidas por elas.  

Se lle preguntamos a un fabricante de queixos, falaríanos da importancia das 

bacterias na fabricación deste alimento, a forma en que actúan e o mellor método 

para cultivalas e que se reproduzan ben e se sintan "cómodas".   

Todo isto quere dicir que dentro da gran diversidade das bacterias existen: 

– Bacterias prexudiciais porque provocan enfermidades, xa que moitas delas 

son parasitas, como as que producen a amigdalite, a pneumonía etc. 

– Bacterias beneficiosas e que utilizamos para a produción de alimentos, tales 

como o iogur ou o viño.  

– Bacterias descompoñedoras, que actúan sobre a materia orgánica, 

transformándoa en materia inorgánica e que, como veremos na UD 8, son 

fundamentais nos ecosistemas. Este tipo de bacterias son saprófitas, 

imprescindibles para o mantemento da vida no planeta.   

– Bacterias que viven en simbiose connosco, é dicir, viven no noso intestino e 

forman parte da flora intestinal. Algunhas encárganse de producir vitaminas 

para nós. Outras evitan que teñamos infeccións intestinais. Son indispensables 

para a nosa supervivencia.   

2.3.2 Reino Protistas 

As características comúns a todos os seres vivos deste reino son: 

– Eucariotas. 

– Unicelulares ou pluricelulares: son individuos compostos dunha soa célula ou 

moitas, pero sen formar tecidos. 

Estas dúas características tan xerais fan que se inclúan neste reino individuos moi 

heteroxéneos, polo que se dividen en: 

– Protozoos: son seres unicelulares, xeralmente móbiles e heterótrofos. 

– Algas: son seres unicelulares ou pluricelulares, ás veces móbiles, e autótrofos. 
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Protozoos 

Son organismos unicelulares, con nutrición heterótrofa. Algúns son de vida libre 

e outros son parasitos. Un protozoo parasito moi coñecido é o Trypanosoma 

gambiense, mais coñecido pola enfermidade que produce: a enfermidade do soño. 

Transmítea a mosca tse-tse, xa que o Trypanosoma vive na súa boca.     

Existen distintos tipos de protozoos tendo en conta a súa estrutura. Entre estes 

grupos están:  

– Ciliados: son protozoos que utilizan cilios para moverse. Os cilios son pequenas 

estruturas que a célula move a modo de remos. Son seres que viven libres na 

auga doce.  

– Esporozoos: son protozoos inmóbiles. Todos os individuos deste grupo son 

parasitos. Un famoso é o Plasmodium falciparum. Produce a enfermidade 

chamada malaria ou paludismo. Esta enfermidade é a principal causa de morte 

nalgúns países africanos, no sueste asiático e Sudamérica.  

   Protozoo: Trypanosoma Ciliado: Paramecium Esporozoo: Plasmodium 

Algas 

Son Protistas acuáticos, unicelulares ou pluricelulares, con nutrición autótrofa, xa que 

todas teñen pigmentos de diferentes cores (vermella, parda ou verde, que lles 

permiten realizar a fotosíntese). Non se poden incluír no reino das plantas xa que, 

aínda que moitas delas sexan pluricelulares e acaden gran tamaño, non teñen tecidos 

que formen órganos, é dicir, non posúen raíces, talo (non confundir co talo de 

talófitas)  e follas.  

Dentro das algas podemos diferenciar varios subgrupos:  

 Algas unicelulares: son seres formados por unha soa célula, poden vivir libres, 

como é o caso da Euglena, ou ben asociárense en grupos de células e formar 

colonias, como é o caso da Volvox.    

 Algas pluricelulares: están formadas por moitas células, pero que non se 

especializan formando tecidos, como nos seres vivos máis complexos, é dicir, que 

as células non reparten o traballo, senón que todas deben realizar todas as 



 

Páxina 35 de 66 
Unidade elaborada por Concepción González Rodríguez 

 

funcións. Se observamos a súa cor, podemos clasificalas en tres tipos:  

– Algas verdes: a súa cor verde débese a que teñen clorofila, que é unha 

molécula que serve para realizar a fotosíntese. Viven en augas doces e 

salgadas a pouca profundidade. Un exemplo é a leituga de mar, moi 

frecuente nas costas galegas. 

– Algas pardas: o pigmento que posúen para realizar a fotosíntese é de cor 

marrón amarelada. Esta molécula é máis sensible á luz que a clorofila. Por 

iso, as algas pardas poden vivir até maior profundidade. Un exemplo é a 

Himanthalia, coñecese como "feixón verde de mar", polo seu aspecto ao ser 

cociñada. Na actualidade é utilizada en receitas de cociña. 

– Algas vermellas: o pigmento que posúen para facer a fotosíntese é de cor 

vermella. É o pigmento aínda máis sensible á luz, polo que estas algas 

poden vivir a profundidades onde a luz que chega é moi tenue. Un exemplo 

son os Chondrus, dos que se extrae a carraxenina, moi empregada para 

espesar os ingredientes na confeitaría, na industria láctea, na cosmética, nos 

medicamentos etc.  

   
 Alga unicelular que forma colonias: 

Volvox  
Alga pluricelular: alga parda Alga pluricelular: alga vermella 

As algas viven nos ecosistemas acuáticos, formando parte do fitoplancto, que serve 

de alimento a moitas especies mariñas; pero ademais, na actualidade, teñen outras 

moitas aplicacións. 
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USOS DAS ALGAS 
Sen dubida, se á maioría das persoas lles preguntásemos se algunha vez na súa vida comeron algas, contestaríannos que 
non. Porén, todo o mundo occidental consome cantidades inmensas de xeados, prebes, cremas, batidos, licores, 
margarinas, iogur, flan, salchichas, patés etc., que conteñen uns produtos derivados das algas, coñecidos como 
carraxenatos, ágar e alxenatos, que melloran as súas características organolépticas, é dicir, a súa textura e consistencia 
sen variar o sabor, olor e cor. Cómpre engadir que non son asimilados polo noso intestino, polo que aínda que están 
formados por azucres, non achegan calorías. Isto fai que sexan frecuentes nos produtos da gama "light". Tamén se 
empregan como aditivos en: 

 Pastelaría,  para obter as froitas confitadas e para que os pasteis conserven durante máis tempo a humidade, e 
con ela o seu bo aspecto. 

 Produtos de saúde e beleza, como nos xampús e escumas do cabelo, polos efectos suavizantes que 
proporcionan as carraxeninas, xa que as súas propiedades fan aumentar a flexibilidade, a humidade, e evitan a 
electricidade estática do pelo. Proporcionan consistencia ás barras de labios, esmaltes e pastas dentífricas. 

 Medicina, para a fabricación de vendas, gasas e suturas, pois teñen a propiedade de seren reabsorbidas polo 
corpo humano, facendo máis rápida a recuperación do paciente. Tamén melloran a cicatrización e diminúen a dor 
das curas que producen as vendaxes tradicionais. 

 Microbioloxía, para a elaboración de medios de cultivos sólidos, xa que actúan como soporte dos nutrientes ao 
tempo que lles dá consistencia. 

 Beneficio ambiental, coa utilización de cultivos de algas para depurar augas residuais. Ademais, as algas, ao 
realizaren a fotosíntese, asimilan anhídrido carbónico (CO2) como fonte de carbono para o seu crecemento, polo 
tanto contribúen a eliminar o impacto negativo causado polo aumento do CO2 na atmosfera (o efecto 
invernadoiro). 

 Utilización na cociña, o uso que sen dúbida impulsa a súa importancia como recurso para Galicia, xa que as 
algas son un alimento equilibrado, incluíndose polo seu valor nutricional no grupo das verduras e hortalizas, o que 
é lóxico, xa que aínda que mariñas non deixan de ser vexetais.  

 Consumo directo, a través dun tratamento apropiado, necesario para este tipo de consumo das algas, como o 
que se realiza con outro alimento calquera, pois o feito de teren un alto contido en auga e sales, acelera a súa 
pronta descomposición. Por esta razón deben ser sometidas a un proceso de conservación rápido, que permita 
dispor delas fóra de época, pois en estado fresco e mantidas a 4 ºC só se conservan dous ou tres días.  

O tratamento máis empregado é o deshidratado, á venda nos hipermercados e tendas de dietética en pequenas 
bolsas, baixo os nomes xaponeses de Nori, Kombu, Wakame, e Noori verde. Malia levaren un nome moi exótico, 
proceden do noso país. 

2.3.3 Reino Fungos  

Está constituído por organismos eucariotas moi variados que teñen en común que 

son heterótrofos. Dependendo de onde collan a materia orgánica, fálase de fungos 

parasitos, se extraen o alimento dun ser vivo (planta ou animal) causándolle un 

prexuízo, ou ben fungos saprófitos, se a materia orgánica que utilizan está en 

descomposición, é dicir, se o organismo xa non está vivo. Os fungos saprófitos, 

cumpren un papel moi importante na natureza, pois contribúen a degradar a materia 

orgánica en descomposición nos ecosistemas, como veremos na vindeira unidade 

didáctica.  
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Fungo pluricelular: Amanita muscaria Micelio que forman os fungos 
pluricelulares Fungo unicelular: Saccharomyces 

Ao igual que as algas, os fungos poden ser, segundo o seu número de células:  

 Unicelulares, como no caso dos fermentos. Utilízanse na industria para producir 

bebidas alcohólicas, pan, biscoitos...  

 Pluricelulares, formados por células asociadas pero que non se organizan en 

tecidos. Esta asociación celular chámase hifa. As hifas ramifícanse formando unha 

rede chamada micelio. O micelio atópase xeralmente no chan e se non se arrinca 

mantense dunha tempada á seguinte.  

Tipos de fungos pluricelulares: o grupo dos mofos, as trufas (moi valorada na alta 

cociña) e os cogomelos.  

– En concreto os cogomelos son os fungos que 

contan con máis seguidores debido, probablemente, 

a que se utilizan como alimento e algunhas especies 

posúen un exquisito sabor. Entre os cogomelos moi 

coñecidos e apreciados, figuran o níscaro, cuxo 

nome científico é Lactarius deliciosus, e o cerrote, 

Macrolepiota procera. Pero tamén existe o cogomelo 

denominado popularmente rebentabois, brincabois ou amanita pinta, cuxo nome 

científico é Amanita muscaria, que é moi tóxica, ao igual que outras moitas 

especies; por iso e ante a enorme diversidade de especies de cogomelos que 

podemos atopar faise imprescindible non recoller nin consumir cogomelos sen 

que sexan identificados por un especialista. A súa estrutura é moi sinxela. Está 

composta por unha banda aérea, correspondente ao sombreiro, as lamelas, o 

anel, o pé e a volva. Soterrado no chan, atopamos o micelio. Se o micelio se 

destrúe, o cogomelo non volverá medrar nese lugar. 

Observe: 

A  intervención dos fermentos 

Para obter moitos alimentos elaborados, que compramos listos para consumir, cómpre a intervención de fermentos...- 
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Tarefa persoal:  

Utilizando como ferramenta a información que é posible obter a través da 
Internet (nalgunha das páxinas que se propoñen na bibliografía), descubra o 
tipo de organismo responsable da produción de, polo menos, dous alimentos 
que consuma habitualmente. 

En que reino están os liques? 

Seguramente viu algunha rocha con manchas na superficie, ben de cor negra, 

marrón, laranxa, amarela ou verde. Ás veces aparecen tamén nos tellados das casas 

vellas ou nos troncos das árbores e presentan un aspecto de pequenas follas ou de 

árbores pequenas. Todos eles son liques.  

  
Liques sobre troncos de árbores 

Os liques non se poden considerar dentro de ningún reino en concreto, xa que se 

forman por asociación dunha alga e dun fungo. A relación que establecen estes 

individuos é unha simbiose, é dicir, unha relación onde os dous obteñen un beneficio 

con esa asociación. A alga realiza a fotosíntese, polo que lle proporciona materia 

orgánica ao fungo. O fungo captura auga e sales minerais do medio onde vive, por 

seco que este sexa, e dálle protección á alga fronte á desecación.   

Actividades propostas 

S23. Que criterios se utilizaron para a clasificación actual nos cinco reinos? 

S24. En que reino se inclúen os organismos que non presentan núcleo definido? 

S25. Por que as algas non pertencen ao reino Plantas? 

S26. En que reino incluiría un organismo unicelular autótrofo e con núcleo definido?  

Que tipo de ser vivo podería ser? Presentaría tecidos? 
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2.3.4 Reino Plantas 

O reino Plantas está constituído polos organismos que presentan algunha parte de 

cor verde, están adaptados á vida terrestre e non se poden desprazar. Son seres 

pluricelulares autótrofos capaces de fabricar materia orgánica a partir da materia 

inorgánica, nun proceso denominado fotosíntese. Ademais, ao igual que todos os 

seres vivos, realizan a respiración celular para obteren enerxía para as súas 

células. Neste proceso consomen materia orgánica e oxíxeno, e liberan dióxido de 

carbono. 

Estruturas vexetais e diversidade 

As plantas, como os animais, presentan diferentes graos de complexidade. 

Atendendo a esta diversidade establécense diferentes categorías, de xeito que as 

máis simples son as que non teñen tecidos (Briófitas), mentres que as demais 

plantas posúen verdadeiros tecidos (Cormófitas). 

–  As Briófitas son plantas sen raíces, talos nin follas. Dentro deste grupo 

áchanse as hepáticas e os musgos, que son o grupo máis representativo. Viven 

en medios moi húmidos e sombríos pero resistindo ben os momentos de seca. 

Forman almofadiñas verdes molladas sobre rochas ou valos nos bordos de 

regatos ou fontes. Son, xunto aos liques, os primeiros colonizadores do 

ambiente terrestre. Contribúen a formar o solo onde máis tarde han de se 

instalar outros vexetais, de aí a súa gran importancia ecolóxica. 

   
 Hepática Musgo Fentos 

– As Cormófitas son plantas con verdadeiras raíces, talos e follas (cormo), de aí 

o seu nome. Abrangue o resto do reino das plantas.   

Presentan unha organización máis sofisticada e precisa que nos musgos. Esta 

organización é o cormo, no que se pode diferenciar: a raíz, o talo e as follas: 

– A raíz é un órgano que medra cara ao interior do solo. En xeral, está formada 

por unha raíz principal e outras que saen dela, secundarias, portando unha zona 

con pelos absorbentes (zona pilífera). Existen varios tipos: cunha raíz principal 

distinta das secundarias etc. 
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Exemplos de tipos de raíces 

– O talo é o órgano aéreo que sostén as follas, flores e froitos (non confundir co 

“talo”, estrutura que posúen as Talófitas, como as Algas, que non posúen 

tecidos). Presenta engrosamentos de onde saen as follas (nós) e espazos entre 

eles sen follas. Tamén posúen xemas, no extremo para o crecemento (xemas 

terminais) e nos laterais para formar as ramas (xemas axilares). No seu interior 

están os vasos condutores que levan o zume. Os talos poden ser tamén moi 

variados, entre eles: os herbáceos (brandos e verdes) son propios das plantas 

novas ou das plantas herbáceas, os leñosos (resistentes e non verdes), propios 

das plantas que viven máis dun ano, os talos subterráneos como os bulbos e 

os tubérculos etc.  

 

 
Exemplos de tipos de talos 

 
 

– As follas son órganos verdes, 

xeralmente laminares que saen do 

talo e das polas e que teñen a 

misión de alimentar o vexetal 

mediante a nutrición autótrofa 

(fotosíntese). Constan da lámina 

plana (limbo), o rabo que a une ao 

talo (pecíolo), os vasos condutores 

(nervios) e os poros por onde se 
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intercambian os gases (estomas). O limbo ten face (cara superior) e dorso 

(cara inferior). Poden ter e presentar aspectos moi variables:  segundo a forma 

do limbo, a disposición dos nervios, se son simples ou compostas etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 Respecto á reprodución, as plantas adoptan diferentes estratexias. Por esa razón 

hai plantas que non posúen flores (Criptógamas) e outras que si teñen flores 

(Espermatófitas ou Fanerógamas), aínda que non todas as flores presentan a 

mesma complexidade. 

– As Criptógamas, ou plantas sen flores. A este grupo pertencen as hepáticas, 

os musgos e os fentos; todas elas se reproducen por esporas.  A continuación 

descríbense os fentos como exemplo moi común deste grupo:  

– Os Fentos ou Pteridófitas son as primeiras plantas con raíz, talo e follas, é 

dicir, con cormo. Non posúen flores nin froitos. Son abundantes en lugares 

sombríos e húmidos, nos bosques ou 

nas marxes dos cursos de auga. Son 

os vexetais que unha vez 

mineralizados e fosilizados formaron 

o carbón. Posúen grandes follas 

(frondes), moi divididas. No dorso 

das frondes (esporófito), aparecen os 

soros, conxuntos de bolsas 

(esporanxios) cargadas de esporas (estruturas de reprodución asexual). O talo 

é subterráneo e del abrochan pequenos peliños ou raíces con tecidos 

condutores de zume. Para a reprodución, igual que os musgos, dependen da auga.  

– As Fanerógamas ou Espermatófitas son as plantas que posúen “flores” como 

órganos reprodutores, como xa vimos no apartado dedicado á reprodución. 

Dentro das plantas con flores (Fanerógamas) podemos diferenciar dous grupos: 

as que van formar sementes pero sen froitos (Ximnospermas) e as que van 

formar sementes arrodeadas de froitos (Anxiospermas): 

 

 
Exemplos de tipos de follas 
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– As Ximnospermas ou coníferas, posúen flores moi sinxelas, que 

vulgarmente chamamos “piñas” e non teñen froitos. Exemplo: os piñeiros, 

abetos... Estas flores son unisexuais, é dicir, que a mesma árbore dispón de 

flores masculinas e femininas.  

– Non teñen pétalos nin sépalos.  

– As flores femininas forman conos verdosos que logo se tornan leñosos 

e de cor marrón, chamados piñas (falsos froitos) que, ao abrírense, 

liberan os piñóns, que son as sementes dos piñeiros.  

– As flores masculinas atópanse no extremo das pólas e posúen un 

tamaño menor. Portan sacos cheos de pole con flotadores que axudan 

ao vento a espallar as flores. 

  

Flor feminina (piña) dunha Ximnosperma Flor masculina (cono) dunha Ximnosperma 

– As Anxiospermas plantas con flores vistosas e froitos. As partes da flor 

destas plantas son:  

– Os estames (parte masculina) formados por filamentos e anteras 

(bolsas cargadas de pole). 

– Os carpelos (parte feminina) formados por estigmas, estilos e ovario 

(que despois da reprodución transformarase en froito). 

– O cáliz (cubertas verdes de protección). 

– A corola (follas coloreadas atractivas aos insectos, formada por pétalos). 

– A flor pode ser masculina (se só ten estames), feminina (se só ten carpelos) ou 

hermafrodita (se conta con estames e carpelos). Exemplos: cerdeira, castiñeiro, 

carballo, roseira etc. 

  
Exemplo de flor hermafrodita dunha Anxiosperma 
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Polo tanto, a diferenza fundamental entre anxiospermas e ximnospermas reside 

non só na morfoloxía da súa flor senón tamén nalgunha das estruturas básicas da 

parte feminina da flor das anxiospermas: a presenza dun ovario que encerra dentro 

óvulos que se fecundan grazas á chegada do gran de pole que facilita a formación 

dunha semente encerrada dentro dese ovario que se  transforma nun froito. Nas 

ximnospermas, os óvulos están espidos, sen ovario. Polo tanto, tras a fecundación só 

se produce a semente e nunca se formará o froito. 

As espermatófitas habitan nos lugares máis diversos da terra. Presentan órganos 

protectores que evitan a desecación en ambientes con pouca auga. As flores e as 

sementes tamén protexen o embrión da seca. Son plantas independentes da auga 

para a reprodución. As máis antigas son as ximnospermas e as máis evolucionadas 

son as anxiospermas, que, á súa vez, se clasifican en monocotiledóneas (cunha soa 

folla/un cotiledón, ao xerminar a semente) e dicotiledóneas (con dúas follas/dous 

cotiledóns, ao xerminar a semente). 

  
O trigo é unha planta monocotiledónea O carballo é unha planta dicotiledónea 

Moitas plantas espermatófitas, tanto do grupo das ximnospermas como das 

anxiospermas (monocotiledóneas e dicotiledóneas), repórtannos gran cantidade de 

beneficios: plantas comestibles, industriais, medicinais, ornamentais, velenosas... 

  

As froitas e verduras son plantas espermatófitas que forman parte da nosa alimentación diaria 
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Observe: 

Aplicación das plantas na medicina 

 A utilización das plantas na medicina non é nova, e podemos dicir que o seu emprego estivo ligado á medicina 
desde os seus propios comezos, figurando sempre a 
utilización das plantas como as primeiras solucións para 
determinados males do corpo. Aínda que máis frecuente é a 
súa utilización para os males do espírito, sendo a mesma 
persoa quen diagnosticaba e aplicaba o remedio, mesturando 
medicina e curandeirismo, co azo de aliviar o enfermo dos 
seus males. 

 En Galicia, o seu uso e cultivo estivo ligado aos mosteiros. 
Por esta razón nos mosteiros aparecen boticas fermosas e 
ben provistas de todas as especies utilizadas. Nesta época, 
adquiriu unha importancia especial a botica de Oseira, que 
durante o mandato do abade Cristóbal Peralta podía competir 
coas mellores de España. Outras tamén importantes e ben 
documentadas foron as dos mosteiros de S. Martiño Pinario, 
Sto. Estevo de Ribas do Sil, S. Rosendo, S. Clodio e 
Montederramo, por citar as mellores.  

 Por suposto, a utilización das plantas non foi exclusivo dos mosteiros, senón que se desenvolve dunha forma 
común en toda Galicia, sobre todo no mundo rural, de tal forma que en cada aldea, por pequena que fose, e mesmo 
en todas as casas, dispoñían na horta, dun tallón onde coidaban con esmero algunhas plantas que consideraban 
imprescindibles polas súas importantes propiedades curativas e que non se producían de forma silvestre en Galicia 
ou ben eran moi escasas, como pode ser a herba luísa, a salvia, ou a ruda. Outras, as máis comúns, apañábanse 
directamente no monte, pois en xeral en cada aldea había unha persoa que coñecía moi ben as plantas da zona, 
encargábase da súa colleita e herborización. Os veciños ían buscalas cando as necesitaban. 

Plantas medicinais cuxo uso está especialmente arraigado na cultura popular galega 

 Como son: o allo, o ourego, o loureiro, o tomiño, a cebola, a menta, a lavanda, o anís e un bo número de 
especies. 

 Hai outras que desde vello se empregaron como remedio ante unha doenza determinada, é dicir, no sentido estrito de 
medicamento. Algunhas delas son: a árnica, o estripeiro, o eucalipto, a xenciana, a herba luísa, a hedra; o 
malvarisco, o romeu, a ruda, o sabugueiro e a salvia. 

Tarefa persoal: 

Utilizando como ferramenta a información que se pode obter a través da Internet 
(nalgunha das páxinas que se propoñen na bibliografía): descubra os usos 
medicinais das plantas citadas no texto anterior. 

Actividades propostas 

S27. Que é unha planta? 

S28. Corrixa os enunciados falsos. 

 A maioría das plantas están adaptadas a vivir no medio terrestre. 

 Os fentos non teñen vasos condutores.
 
 

 As hepáticas son plantas con flores. 

 Os musgos son plantas con vasos condutores.

 

 

S29. Como se reproducen as plantas que non teñen flores (os musgos e os fentos)? 

S30. Elabore un esquema do reino das plantas e achegue tres exemplos de 

anxiospermas, tres de ximnospermas e tres de fentos. Se é preciso procure a 

información na Internet ou nunha enciclopedia. 
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2.3.5 Reino Animais 
Tendo en conta que todos os seres vivos precisan dun sistema esquelético que 

manteña o seu corpo orientado, os animais pódense clasificar en dous grandes 

grupos: Vertebrados, que abrangue os animais que dispoñen dunha estrutura dorsal 

no interior na que se atopa o sistema nervioso central; e os que carecen desa 

estrutura interna, que serían os Invertebrados. Ademais, ambos os dous grupos 

caracterízanse por : 

 Os Vertebrados: todos eles posúen un esqueleto interno que pode ser de tecido 

óseo ou cartilaxinoso e o corpo dividido en tres rexións ben diferenciadas: cabeza, 

tronco e extremidades. Son tetrápodos, é dicir, posúen dous pares de 

extremidades. Ademais do sistema nervioso central presentan diferentes órganos 

dos sentidos. Os subgrupos principais son: Peixes, Anfibios, Réptiles, Aves e Mamíferos.  

 Os Invertebrados: son un grupo moi diverso formado por máis dun millón de 

especies, uns presentan esqueleto interno, mentres que outros poden ter un 

esqueleto externo ou exoesqueleto. Os subgrupos principais son os seguintes: 

Poríferos, Cnidarios, Anélidos, Moluscos, Artrópodos e Equinodermos). 

Tanto Invertebrados como Vertebrados vanse clasificando en tipos e subtipos, clases, 

ordes, familias etc.., segundo características cada vez máis específicas. 

Así, os tipos máis relevantes dos Invertebrados son: 

Tipo Poríferos 

Coñecidas como esponxas, son organismos acuáticos que 

viven fixos e cun corpo cheo de orificios polos que penetra a 

auga, da que o animal toma as substancias nutritivas e o 

oxíxeno. Posúen un exoesqueleto formado por unha 

substancia dura chamada esponxina. Aliméntanse por 

filtración e alternan a súa reprodución, sexual e asexual. 

Tipo Cnidarios 

Son animais acuáticos, en xeral mariños e carnívoros, que posúen unhas células 

urticantes chamadas cnidoblastos coas que capturan as presas. Inclúe este tipo as 

medusas e os pólipos (actinias). Os pólipos poden forman colonias, como os corais. 

Teñen reprodución sexual e son ovíparos. 

   

Medusa Actinia Coral: pólipo colonial 
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Tipo Anélidos 

O seu nome procede de que teñen o corpo dividido en aneis. Poden ser acuáticos ou 

parasitos. Teñen respiración cutánea ou por branquias (os acuáticos). Presentan 

reprodución sexual e son ovíparos. Tamén se poden diferenciar tres clases: 

– Clase Oligoquetos, os máis coñecidos son terrestres. Ex: as miñocas. 

– Clase Poliquetos. Son todos mariños. Ex: a senrada. 

– Clase Hirudíneos, son de auga doce e a maioría parasitos. Ex: a sambesuga. 

   
Poliquetos Hirudíneo Oligoquetos 

Tipo Moluscos 

Animais que poden ser acuáticos e terrestres. O seu corpo xera unha cuncha, que 

pode ser externa ou interna, e un pé musculoso. Os acuáticos respiran por branquias e 

os terrestres teñen un pulmón. Presentan reprodución sexual e son ovíparos. As 

clases de moluscos máis coñecidas son:  

– Clase Gasterópodos: cuncha dunha soa peza. Ex: caracois, minchas etc. 

– Clase Bivalvos: cuncha de dúas pezas. Ex: mexillón, ameixa, berberecho etc. 

– Clase Cefalópodos: cuncha reducida a unha lámina chamada pluma. Ademais, 

teñen presenza de tentáculos con ventosas na cabeza, de aí o seu nome. Ex: 

lura, polbo, choco. 

 
 

 

 Molusco Gasterópodo mariño Molusco Gasterópodo 
 

Molusco Bivalvo mariño Molusco Cefalópodo mariño 

 
Batea: plataforma na que se cultiva o mexillón 

Os moluscos son unha fonte de riqueza moi importante en Galicia, e cultívanse de 

diferentes formas: ben en bateas, como os mexillóns e as ostras, ou ben en parques 

de cultivo, como as ameixas ou berberechos.  
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Tipo Artrópodos 

Son o grupo máis numeroso dos seres vivos, tanto en cantidade como en variedade. 

Hainos acuáticos, terrestres e parasitos. Presentan un exoesqueleto que mudan 

periodicamente, segundo van medrando. O seu corpo está dividido en cabeza, tórax e 

abdome, con patas e antenas articuladas que se empregan para diferenciar uns 

grupos doutros. 

Os terrestres respiran por traqueas e os acuáticos respiran por branquias. As clases 

máis coñecidas son: 

– Clase Arácnidos: son terrestres e posúen catro pares de patas, un par de 

palpos e un par de uñas velenosas: os quelíceros. Teñen a cabeza e o tórax 

unido formando o cefalotórax. Son carnívoros. Ex: as arañas e os escorpións. 

– Clase Crustáceos: son fundamentalmente acuáticos, aínda que hai algunhas 

especies terrestres. Posúen cinco pares de patas, o primeiro modificado en 

pinzas, e un par de antenas. O exoesqueleto é calcario. Tamén teñen a cabeza 

e tórax unidos formando o cefalotórax. O abdome está segmentado e posúe 

apéndices. Ex: gambas, lagostas, cangrexos, percebes. 

– Clase Insectos: na cabeza contan cun par de antenas, o tórax está segmentado  

e leva tres pares de patas. Nalgúns grupos tamén teñen un par de alas. O 

abdome está segmentado e non leva apéndices. Presentan metamorfose. Ex: 

saltóns, moscas, abellas. 

– Clase Miriápodos: posúen moitos pares de patas. Tamén teñen un par de 

antenas na cabeza e o resto do corpo está segmentado en aneis cun par de 

patas cada un (cempés) ou dous pares (milpés). Son terrestres e algúns 

velenosos.  

 

 

   

Arácnido: araña Crustáceos: percebes 
 

Insectos: bolboreta Insectos: carábido 
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Tipo Equinodermos 

Todos son mariños e presentan un esqueleto formado por placas calcarias que poden 

estar soldadas ou non. Teñen un aparato ambulacral que actúa ao mesmo tempo 

como sistema locomotor, circulatorio, respiratorio e excretor. Teñen reprodución sexual 

e son ovíparos. Algunhas especies presentan reprodución asexual por rexeneración 

(estrelas de mar). Agrúpanse en varias clases, as máis coñecidas son: 

– Clase Asteroideos: corpo en forma estrelada cun número variable de brazos. 

Ex.: estrelas de mar. 

– Clase Equinoideos: corpo en forma globosa ou hemisférica indeformable e en 

xeral cuberto de púas. Ex.: ourizos de mar. 

– Clase Holoturoideos: teñen forma cilíndrica que recorda a un verme. É 

ademais flexible. Ex: holoturia. 

Tipo Cordados 

Este tipo está formado por aqueles organismos que teñen columna vertebral en 

distintos graos de evolución e abrangue varios subtipos. O subtipo máis 

representativo na actualidade é o dos Vertebrados. 

 Vertebrados: Inclúe todos os organismos que teñen unha columna vertebral 

perfectamente definida. Inclúense nos Vertebrados cinco clases diferentes:  

– Clase Peixes. Son vertebrados acuáticos de forma fusiforme, cunha pel cuberta 

de escamas; respiran por branquias. Posúen extremidades transformadas en 

aletas coas que se desprazan. A temperatura corporal coincide coa do medio 

(coñecida como de sangue frío). Teñen reprodución sexual, son ovíparos e o 

desenvolvemento é externo. Hai dous grupos: 

– Os Peixes con esqueleto cartilaxinoso, sen vexiga natatoria e con 

fecundación interna. Ex: raias, quenllas. 

– Os Peixes con esqueleto óseo, con vexiga natatoria e presentan fecundación 

externa. Ex: pescada, sardiña, troita, carpa etc. 

  
 

 

Peixe Osteíctio: boga Anfibio: ra Anfibio: tritón 
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– Clase Anfibios. Son vertebrados que viven no medio acuático e terrestre, xa que  

pasan a súa fase xuvenil na auga, sofren metamorfose e de adultos pasan á 

terra, en zonas húmidas preto da auga. O seu corpo posúe unha pel moi fina. 

Desprázanse con patas. 

Son animais tamén poiquilotermos, é dicir, que non manteñen estable a 

temperatura do seu corpo. Teñen respiración por branquias na fase larvaria.  Na 

fase adulta respiran por pulmóns, pero sobre todo pola pel. A reprodución é 

sexual, con fecundación interna. Son ovíparos, con desenvolvemento externo. 

Foron os primeiros vertebrados que colonizaron o medio terrestre, aínda que 

sigan dependendo da auga. Pódense diferenciar dous grupos:   

– Anfibios con rabo. Ex.: salamántiga, tritón. 

– Anfibios sen rabo. Ex.: ra, sapo. 

– Clase Réptiles. Son os primeiros vertebrados totalmente terrestres, coa pel 

cuberta de escamas, desprázanse con patas, teñen respiración pulmonar e a 

súa temperatura corporal coincide coa do medio (poiquilotermos). Presentan 

reprodución sexual e fecundación interna. Son ovíparos con desenvolvemento 

dos ovos, que presentan envolturas que protexen e alimentan o embrión dentro 

da casca (ovovivíparos). Tamén se poden diferenciar varios grupos: 

– Réptiles que posúen placas óseas. Ex.: crocodilo e caimán. 

– Réptiles co corpo cuberto de escamas córneas e que mudan a pel 

periodicamente. Ex.: lagarto e serpe. 

– Réptiles co corpo recuberto dunha coiraza de orixe ósea. Ex.: tartaruga, galápagos. 

   
Réptil: serpe Réptil: iguana Réptil: tartaruga 

– Clase Aves. Son vertebrados coa pel cuberta de plumas. As extremidades 

anteriores están modificadas para voar: alas. Na súa boca non teñen dentes 

pero si posúen un pico. A respiración é por pulmóns. Presentan reprodución 

sexual e fecundación interna. Son ovíparos con desenvolvemento dos ovos, con 

envolturas que protexen e alimentan o embrión dentro da casca (ovovivíparos). 

Son os primeiros vertebrados que manteñen constante a temperatura do seu 

corpo, independentemente da temperatura do medio. Podemos diferenciar dous 

grandes grupos: 



 

Páxina 50 de 66 
Unidade elaborada por Concepción González Rodríguez 

 

– Aves corredoras, case non voan. Son as máis primitivas. Ex.: avestruces, 

kiwis, ñandús. 

– Aves voadoras. Formado por máis de 25 ordes diferentes. Ex.: aguias, 

pombas, pardais, gaivotas, curuxas etc. 

    

Ave: voitre Ave: avestruz Ave: gaivota Ave: pingüíns 

–   Clase Mamíferos. Inclúe animais terrestres, acuáticos e voadores. Posúen o 

corpo cuberto de pelo. Presentan glándulas mamarias coas que alimentan as 

súas crías. Respiran por pulmóns, independentemente do medio no que vivan. Son 

animais homotermos. Respecto á alimentación poden ser: carnívoros, herbívoros 

e omnívoros. Presentan reprodución sexual e fecundación interna. Case todos son 

vivíparos, é dicir, que o novo animal medra no interior do corpo, e aliméntase 

grazas a un órgano denominado placenta. Paren as súas crías xa moi 

desenvolvidas. 

– Mamíferos ovíparos. Ex.: ornitorrinco. 

– Mamíferos sen placenta. Ex.: canguros. 

– Mamíferos con placenta: abranguen 18 ordes. Ex.: toupeiras, morcegos, 

gatos, cans, humanos. 

  
 

 
 
 Tipo Mamíferos que colonizaron o medio 

acuático: golfiño 
Tipo Mamíferos que colonizaron o medio 

aéreo: morcego 
Tipo Mamíferos terrestre carnívoros: lobo 

 

   
 

 
 Tipo Mamíferos sen 

placenta: canguro 
Tipo Mamífero herbívoros: 

cervo 
Tipo Mamíferos: teixo  Tipo Mamíferos que 

colonizaron o subsolo: toupa 
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Tarefa persoal: Como pode estudar as diferentes plantas e animais? 

Para tratar de coñecer mellor algúns dos animais e plantas do contorno, pode seguir o 

esquema seguinte: 

 

Pode procurar máis información na Internet, nalgunha das páxinas que se propoñen 

na bibliografía.  

Actividades propostas 

S31. Indique o tipo ao que pertencen os animais seguintes: bolboreta, polbo, xílgaro, 

cangrexo, araña, mosquito, medusa, esponxa, coral, estrela de mar, tartaruga, 

víbora, babosa, tritón, troita, gato, miñoca e ornitorrinco. 

S32. Por que son perigosas algunhas medusas? 

S33. Elabore un esquema do reino animal e explique a relación entre o medio en que 

vive un animal e o seu aparato respiratorio. 

2.3.6 Unha cousa importante para conservar: a biodiversidade 

Nesta unidade puidemos comprobar a enorme variedade de seres vivos, 

“biodiversidade”, que, tras un lento proceso evolutivo, foron atopando diferentes e 

orixinais solucións para dar resposta ás características do medio no que viven. 

Obsérvese os diferentes medios nos que viven os mamíferos, os insectos, as plantas 

etc., xa que as condicións de temperatura, abundancia de alimento, humidade etc. 

que se dan nos ecosistemas condicionan a vida dos organismos que os ocupan. 

I s t o  significa que só sobreviven aqueles individuos que posúen as características 

favorables para ese contorno, o que se denomina selección natural.  
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Cando as condicións do medio varían de forma natural ou favorecida pola actividade 

humana, hai especies das que non sobrevive ningún individuo. Dise entón que esa 

especie se extingue. 

Se unha especie se extingue, o equilibrio dos ecosistemas altérase, ao se perder un 

lugar na ampla rede trófica á que pertencía, e pérdese tamén unha información 

xenética que deriva de millóns de anos de proceso evolutivo (Teoría da Evolución). 

Ningún animal nin vexetal pode sobrevivir independente do medio, porque nel atopa as 

condicións para as súas actividades vitais. Todos os seres vivos dependen doutros 

organismos e do medio en que se desenvolven. Establécense así relacións complexas 

que fan necesaria a existencia duns para a supervivencia dos outros. 

Tarefa persoal: lea a información que figura a continuación e reflexione sobre 
ela, tratando de dar respostas ás seguintes cuestións: 

– Por que a maioría das plantas florece na primavera? 

– Por que hai árbores que son caducifolias e outras de folla perenne? 

– Por que hai mamíferos que habitan no medio acuático, terrestre, aéreo ou 

mesmo baixo o solo? 
Nota. Se descoñece algúns dos termos que figuran na mesma, consulte o glosario e procure máis información na Internet, 
nalgunha das páxinas que se propoñen na bibliografía. 

Un mundo sen insectos 

Cando, alporizados ante o zunido do mosquito ou a molesta mosca, rosmamos o felices que seriamos se desaparecesen 
os insectos, deberiamos pensar antes que futuro nos agardaría sen a existencia deste variado conxunto de artrópodos: 

 Un 75 % de todas as plantas con flores 
dependen dos insectos para polinizárense. 

 Un dos máis importantes principios da 
ecoloxía establece que eliminar calquera 
dos elos da cadea trófica causará un 
desaxuste no resto da cadea. 

 A desaparición dos insectos suporía tamén 
a desaparición de numerosas plantas que 
son polinizadas por eles. 

 Os insectos representan una gran parte da 
biodiversidade do planeta, máis da metade 
de todas as especies coñecidas e a maioría 
das que quedan por descubrir. 

 A desaparición de insectos coprófagos e 
necrófagos, entre eles a molesta mosca, 
provocaría a acumulación de excrementos 
e cadáveres coa conseguinte proliferación 
de enfermidades infecciosas. 

 Tamén significaría a desaparición de 
numerosas animais insectívoros que 
dependen dos insectos para a súa 
alimentación, desde as andoriñas ata os lagartos pasando por varias especies de peixes coma as troitas. 

“Se todos os insectos desaparecesen, o ser humano non duraría na Terra máis duns meses…” Haward Eduard Wilson. 

Texto e fotografía: museo de Historia Natural de Ferrol 
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Actividades propostas 

S34. Que é a biodiversidade? Argumente por que é tan importante. 

S35. Todos os organismos dos cadros seguintes lograron algunha adaptación que os 

fai máis eficaces para sobrevivir no medio no que viven. Identifique os seres 

vivos e as adaptacións que lles permitiron desenvolverse mellor no devandito 

medio. 

    

1 2 3 4 

   

5 6 7 
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3. Actividades  finais 
S36. Indique se as seguintes estruturas están constituídas por células: auga, ovos, 

azucre, árbore, pedra, arroz, vidro, sangue, anaco de polo, cravo e plástico. 

S37. Indique a diferenza entre unha célula procariota e unha célula eucariota. 

S38. Que é un tecido? E un órgano?  

S39. Que órgano/s interveñen na incorporación de nutrientes nas plantas? 

S40. Por que non se agrupan no mesmo reino todos os organismos unicelulares? 

Cales son as características dos protozoos? 

S41. Procure información sobre algún protozoo prexudicial para as persoas porque 

lles produza algunha doenza e elabore un pequeno informe sobre o tema. 

S42. Se lle din que un ser vivo se alimenta de materia orgánica e non se pode 

desprazar, en que reino o incluiría? 

S43. Que quere dicir que os fungos son heterótrofos? 

S44. Busque tamén información para relacionar os nomes da primeira columna cos 

da segunda, colocando a letra adecuada no lugar correcto: 

A Mofo da froita   Parasito 

B Saccharomyces cerevisiae   Saprófito 

C Mildio   Simbionte 

D Níscaro   Unicelular 

E Lique   Cogomelo comestible 

S45. Indique a que reino pertence cada un dos seguintes seres vivos: ganso, 

carballo, lévedo, aciñeira, musgo, esponxa, cempés, champiñón, xesta, 

tartaruga, paramecio e níscaro. Se é preciso infórmese previamente das 

características de cada organismo. Razoe sobre o motivo da inclusión de cada 

organismo en cada reino. 

S46. Responda ás seguintes cuestións sobre a fotosíntese: 

 Que é a fotosíntese? 

 Que substancias toma a planta? De onde e por onde as toma? 

 Que substancias expulsa a planta e por onde as expulsa? 

 De onde obtén a enerxía precisa para o proceso? 

 Que ten a planta que lle permite captar esa enerxía? 

 Que fabrica? 

 Que fai coas substancias fabricadas? 



 

Páxina 55 de 66 
Unidade elaborada por Concepción González Rodríguez 

 

S47. Escriba o nome das partes dunha planta e indique a función de cada unha. 

 

S48. A que grupo de plantas se corresponden os órganos e as estruturas 

seguintes?: 

 vasos condutores moi sinxelos, sen flores, sen raíz/talo/follas. 

 vasos condutores ben desenvolvidos, sen flores, sen raíz/talo/follas. 

 vasos condutores ben desenvolvidos, flores primitivas, sementes espidas, 

raíz/talo/follas. 

 vasos condutores ben desenvolvidos, flores complexas, sementes dentro 

dun froito, raíz/talo/follas. 

S49. Diferencie entre organismos ovíparos e vivíparos. 

S50. Relacione os nomes da primeira columna coas frases da segunda, colocando a 

letra adecuada no lugar correspondente: 

A Equinodermos   Posúen unha cavidade dixestiva cun só orificio que serve 
de boca e ano. 

B Poríferos   Presentan patas articuladas e esqueleto externo. 

C Artrópodos   Teñen o corpo dividido en moitos segmentos 
perfectamente diferenciados. 

D Anélidos   Presentan poros. 

E Cnidarios   Teñen aparato ambulacral. 

 
 
 
 
 
 

4. Solucionario 

4.1 Solucións das actividades propostas 
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S1. A capa de ozono filtra as radiacións ultravioleta que son letais para os 

organismos vivos. 

S2. É a parte da Terra en que se desenvolve a vida. Está constituída pola capa 

superior da parte sólida do planeta (a xeosfera), a parte líquida (a hidrosfera) e 

a capa inferior da parte gasosa (a atmosfera). 

S3. Os azucres proporcionan enerxía inmediata. As graxas actúan como 

substancias de reserva. As proteínas restauran, ou forman, as partes do 

organismo. Os ácidos nucleicos son responsables da herdanza e do 

funcionamento. A auga é o soporte xeral do resto dos compoñentes. Os sales 

minerais actúan como reguladores. 

S4. Unicelulares (paramecio ou ameba) e pluricelulares (piñeiro ou gato). 

S5.  

Estrutura celular Célula procariota Célula eucariota 
vexetal 

Célula eucariota 
animal 

 Parede de celulosa Non Si Non 

 Membrana celular Si Si Si 

 Citoplasma Si Si Si 

 Material xenético Si Si Si 

 Núcleo definido por membrana 
nuclear Non Si Si 

 Cloroplastos Non Si Non 

S6. A finalidade da función de nutrición é achegar nutrientes ás células para 

proporcionar a enerxía necesaria para a realización de todas as actividades da 

vida e incorporar nova materia para o crecemento celular e para repoñer as 

estruturas deterioradas. 

S7. O termo autótrofo aplícase a aqueles organismos capaces de fabricar materia 

orgánica a partir de materia inorgánica. Os organismos heterótrofos son aqueles 

que se nutren de materia orgánica. A característica que permite clasificar os 

organismos en autótrofos ou heterótrofos é a capacidade que teñen os 

primeiros de captar a enerxía luminosa para realizar a fotosíntese. 

S8. A fotosíntese é un complexo proceso por medio do cal algúns organismos son 

quen de fabricaren materia orgánica a partir da materia inorgánica que toman do 

aire (dióxido de carbono) e absorben do chan (auga e sales minerais), 

empregando como fonte de enerxía a radiación solar e liberando oxíxeno. Son 

quen de realizar a fotosíntese as plantas e as algas (ademais doutros 
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microorganismos). Os organismos fotosintéticos son autótrofos. 

S9. A fotosíntese posúe unha gran importancia biolóxica no mantemento da vida na 

Terra debido a que: 

Na fotosíntese fabrícase a materia orgánica que utiliza o resto dos seres vivos 

como alimento. Aínda que algúns animais non se alimenten directamente de 

vexetais, si que o fan outros dos que dependen. 

Aínda que a súa finalidade é producir materia orgánica rica en enerxía, vai 

liberar oxíxeno, necesario para a respiración da maioría dos seres vivos. 

Utiliza como materia prima o CO2, producido pola respiración dos seres vivos 

e a actividade industrial humana, axudando a evitar a súa acumulación na 

atmosfera e impedindo un incremento excesivo do efecto invernadoiro. 

A fotosíntese cambiou a composición da atmosfera primitiva. Nos comezos da 

vida non existía oxíxeno. Todo o oxíxeno da atmosfera procede da 

fotosíntese, polo que sen as plantas non sería posible a diversidade da vida 

da Terra tal como a coñecemos. 

S10.  

Aparato implicado Proceso 

 Dixestivo  Captación de nutrientes sólidos e líquidos do medio, dixestión se fose 
necesario e absorción cara ao interior do organismo. 

 Circulatorio  Distribución de nutrientes por todo o organismo. 

 Respiratorio  Captación e expulsión dos gases necesarios para a función da nutrición. 

 Excretor  Expulsión ao exterior das substancias de refugallo froito da actividade 
celular. 

S11. As plantas respiran tanto de día como á noite. A razón é que a respiración é a 

forma que teñen de obter enerxía a partir dos nutrientes, polo que necesitan 

respirar constantemente, igual que os animais, tomando O2 e liberando CO2.  

 Erroneamente pódese pensar que só respiran durante a noite, xa que polo día 

ademais realizan a fotosíntese, que é un proceso inverso á respiración 

(tomando CO2 e liberando O2) e cun metabolismo máis alto que enmascara o 

proceso respiratorio. 

S12.  

 Os tropismos e as nastias son movementos dos órganos das plantas.  

 A principal diferenza é que os tropismos son movementos permanentes 
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dos talos e das raíces que se dirixen cara ao estímulo ou na dirección 

contraria a este, e as nastias son movementos temporais das follas ou das 

flores que non se producen nunha dirección. 

 Dous exemplos de tropismos son o fototropismo dos talos cara á luz e o 

xeotropismo das raíces que medran no sentido da gravidade e dos talos en 

sentido contrario. Dous exemplos de nastias serían o pechamento dos 

pétalos dalgunhas flores durante a noite ou o pechamento das follas das 

plantas carnívoras ao capturaren un insecto. 

S13.  

1. Percepción do estímulo: órganos dos sentidos e receptores especializados. 

2. Coordinación: sistema nervioso e endócrino. 

3. Resposta: glándulas exócrinas e músculos. 

S14. A súa función é recibir e interpretar a información que chega dos receptores 

sensoriais, elaborando unha resposta axeitada. A principal diferenza canto á 

súa resposta é que a resposta do sistema hormonal é máis lenta pero máis 

prolongada, mentres que a resposta do sistema nervioso é máis rápida pero 

máis curta. Os animais son quen de procesar a información e integrala grazas 

ao sistema nervioso, que lles permite unha resposta máis eficaz. 

 Estímulos aos que responden 
as plantas   Luz, humidade, contacto. 

 Estímulos aos que responden 
os animais. 

 Todos aqueles que poden percibir polos órganos dos sentidos: vista, 
oído, tacto, gusto e olfacto.  

S15. Cogomelos: esporas. / Fentos: esporas. / Patacas: fragmentación. / Estrela de 

mar: escisión. 

S16. No medio acuático pode producirse a fecundación no exterior do corpo das 

femias, xa que a auga proporciónalles aos gametos as condicións necesarias 

para desprazárense e sobreviviren durante o tempo necesario para levar a cabo 

a fecundación. Pero no medio terrestre os gametos non se poderían desprazar 

nin resistiren as condicións ambientais, polo que a fecundación debe realizarse 

no interior do corpo da femia.  

S17. A metamorfose é o proceso polo cal certas especies de animais sofren unha 

serie de transformacións no seu aspecto desde o seu nacemento para chegar 

ao estado adulto. Así ocorre nas ras e nos insectos. 
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S18. Trátase de reprodución sexual. A semente procede da unión dunha célula 

reprodutora masculina cunha célula reprodutora feminina. 

S19. Tanto a espora como a semente son estruturas a partir das cales poden 

reproducirse os vexetais, e diferéncianse principalmente en que as esporas se 

orixinan por reprodución asexual e a semente por reprodución sexual a partir da 

unión dos gametos. Por último, os froitos son estruturas que arrodean as 

sementes, cuxa finalidade é facilitar a dispersión destas. 

S20. Son diferentes, xa que segundo o tipo de polinización teñen distinta función. No 

caso de seren polinizadas polos insectos, as flores deberán desenvolver 

estruturas para chamar a súa atención, como pode ser o seu gran tamaño, as 

cores atractivas e os olores. No caso da polinización polo vento, as flores non 

necesitan ser atractivas pero si deben estar expostas ao aire e seren resistentes 

ao vento, como ocorre no caso dos cereais. 

S21. As plantas máis primitivas, como musgos e fentos, non se reproducen mediante 

flores. O seu ciclo reprodutivo caracterízase, ademais, por alternar unha 

xeración de reprodución asexual con outra de reprodución sexual. 

S22. A principal vantaxe da reprodución sexual fronte á asexual é que asegura a 

diversidade dentro da especie, é dicir, que existan individuos moi diferentes. Así 

poden estar preparados para unha mellor adaptación ante un posible cambio ou 

modificación do medio no que viven. 

S23. O tipo de nutrición (autótrofa/heterótrofa), a organización celular 

(unicelular/pluricelular), o tipo de célula (procariota/eucariota) e a 

presenza/ausencia de tecidos. 

S24. No reino Moneras. Porque non presentan tecidos. 

S25. Porque as algas non posúen tecidos. 

S26. No reino Protistas. Unha alga. Non, os tecidos son agrupacións de células. 

S27. Son organismos pluricelulares capaces de fabricar materia orgánica a partir da 

materia inorgánica nun proceso denominado fotosíntese, adaptados á vida 

terrestre, que non se poden desprazar e que amosan algunha parte do seu 

corpo con coloración verde. 
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S28.  

A maioría das plantas está adaptada a vivir no medio terrestre. 

Os fentos non teñen vasos condutores. / Os fentos teñen vasos condutores. 

As hepáticas son plantas con flores. / As hepáticas son plantas sen flores. 

Os musgos son plantas con vasos condutores. / Os musgos son plantas con vasos condutores moi sinxelos. 

S29. Por medio de esporas. 

S30. Como exemplo: anxiospermas (castiñeiro, salgueiro e estruga), ximnospermas 

(piñeiro, abeto e teixo) e fentos (dentabrún, fento común e lingua cerviña). 

S31. Bolboreta (artrópodos), polbo (moluscos), xílgaro (aves), cangrexo (artrópodos), 

araña (artrópodos), mosquito (artrópodos), medusa (cnidarios), esponxa 

(poríferos), coral (cnidarios), estrela de mar (equinodermos), tartaruga 

(cordados), víbora (cordados), lesma (moluscos), tritón (cordados), troita 

(cordados), gato (cordados), miñoca (anélidos) e ornitorrinco (cordados). 

S32. Porque dispoñen dunhas células urticantes, os cnidoblastos. 

S33. O medio no que vive o animal condiciona o aparato respiratorio do que dispón. 

A captación de oxíxeno na auga realízase por medio de branquias, entanto que 

os organismos que respiran nun medio aéreo fano por medio de pulmóns ou de 

traqueas, dependendo da súa complexidade e evolución. 

S34. A biodiversidade é a variedade de organismos vivos debida a procesos de 

adaptación ás características do medio.  

S35.  

1. Garza Longas patas, para moverse por augas pouco profundas, e pico longo, apropiado para 
apañar peixes e outros alimentos nas áreas lamacentas.  

2. Avestruz Longas patas adaptadas á carreira. 

3. Falcón peregrino Gadoupas e pico fortes. 

4. Pingüín Ás e patas transformadas para a natación. 

5. Foca Capa de graxa para soportar as baixas temperaturas. 

6. Morcego Extremidades superiores modificadas para o voo. 

7. Cacto Follas transformadas sen espiñas para reducir a perda de auga. 
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4.2 Solucións das actividades finais 

S36. Auga (non), ovos (si, é unha única célula), azucre (non), árbore (si), pedra (non), 

arroz (si), vidro (non), sangue (si), anaco de polo (si), cravo (non) e plástico 

(non). 

S37. As células procariotas non teñen un núcleo definido, o seu ADN encóntrase no 

citoplasma. As eucariotas teñen un núcleo definido onde se atopa o ADN. 

S38. Os tecidos son grupos de células especializadas. Os órganos son tecidos que 

interveñen nun mesmo proceso. 

S39. As raíces, que lle permiten á planta tomar os nutrientes do solo (auga e sales 

minerais), e as follas, que fan posible a entrada de dióxido de carbono. 

S40. Entre os organismos unicelulares hai grandes diferenzas. O reino Moneras 

agrupa os procariotas. O resto dos organismos unicelulares pertencen ao reino 

Protistas e son eucariotas. Os protozoos son organismos unicelulares, 

eucariotas, autótrofos ou heterótrofos e de vida libre ou parasita. 

S41. A malaria é unha doenza producida por un protozoo, o Plasmodium malariae. 

Transmítese das persoas doentes ás sas pola picadura do mosquito Anopheles. 

S42. Sen outra información, un organismo desas características estaría incluído no 

reino Fungos. 

S43. Que se nutren de materia orgánica. 

S44. Mofo da froita (saprófito), Saccharomyces cerevisiae (unicelular), mildio 

(parasito), níscaro (cogomelo comestible) e lique (simbionte). 

S45. Ganso (reino Animais), carballo (reino Plantas), fermento (reino Fungos),  

aciñeira (reino Plantas), musgo (reino Plantas), esponxa (reino Animais), 

cempés (reino Animais), champiñón (reino Fungos), tartaruga (reino Animais), 

xesta (reino Plantas), paramecio (reino Protistas) e níscaro (reino Fungos). 

A inclusión de cada organismo nun reino determinado está motivada polas características fixadas para cada 
reino: tipo de célula (procariota/eucariota), tipo de nutrición (autótrofa/heterótrofa), organización celular 
(unicelular/pluricelular) e presenza/ausencia de tecidos. 
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S46. A fotosíntese é un proceso mediante o cal as plantas fabrican materia orgánica 

a partir da materia inorgánica, empregando como fonte de enerxía a luz solar. 

 A planta toma sales minerais e auga polas raíces e dióxido de carbono 

polas follas. 

 Expulsa oxíxeno polas follas. 

 A enerxía necesaria para a fotosíntese procede da luz solar. 

 A luz solar é captada por uns pigmentos, o máis abundante e responsable 

da color verde das plantas é a clorofila. 

 Materia orgánica, basicamente azucres. 

 Acumúlaas. 

S47. Follas (1), raíz (2), flores (3) e talo (4). 

S48.  

 Musgos: vasos condutores moi sinxelos, sen flores, sen raíz/talo/follas. 

 Fentos: vasos condutores ben desenvolvidos, sen flores, sen 

raíz/talo/follas. 

 Ximnospermas: vasos condutores ben desenvolvidos, flores primitivas, 

sementes espidas, raíz/talo/follas. 

 Anxiospermas: vasos condutores ben desenvolvidos, flores complexas, 

sementes dentro dun froito, raíz/talo/follas. 

S49. Organismos ovíparos son aqueles nos que o embrión se desenvolve fóra do 

corpo da nai, nun ovo, que contén as substancias precisas para o seu 

crecemento. Se o embrión se desenvolve dentro do corpo da nai, que o 

alimenta até o momento do nacemento, dise que o organismo é vivíparo. 

S50. Equinodermos (teñen aparato ambulacral), poríferos (presentan poros), 

artrópodos (teñen patas articuladas), anélidos (corpo dividido en moitos 

segmentos perfectamente diferenciados) e cnidarios (teñen unha cavidade 

dixestiva cun só orificio que serve de boca e ano). 
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5. Glosario 
 

A 
 Aleatorias Que dependen do azar, da sorte. 

 Articuladas Que constan de elementos que se unen nun punto. 

 Atmosfera Capa gasosa que arrodea certos planetas. 

B 

 Bacteria Organismo unicelular sen núcleo, de pequeno tamaño (< 10 microns) e presente en 
todos os hábitats. 

 Biomolécula Moléculas que constitúen os seres vivos. Ex.: glícidos, lípidos... 

 Branquia 
Órgano respiratorio dos animais acuáticos, constituído por láminas ou filamentos, que 
permiten a respiración por absorción do oxíxeno disolto na auga e a expulsión do 
dióxido de carbono. 

C 

 Ciclóstomo Peixes carentes de mandíbulas. Exemplo: as lampreas. 

 Citoplasma Parte da célula arrodeada pola membrana celular e que contén os orgánulos. 

 Clasificación Distribución en clases ou categorías. 

 Clorofila Substancia existente nas plantas, ás que lles dá cor verde, que permite a captación da 
enerxía luminosa necesaria para realizar a fotosíntese. 

 Cloroplasto Orgánulo celular que contén clorofila e lles permite ás plantas a realización da 
fotosíntese. 

 Coprófagos Animais que se alimentan dos excrementos doutros animais. 

D  Dióxido de 
carbono 

Gas constituído por carbono e oxíxeno que ten como fórmula química CO2. Prodúcese 
nas combustións, expúlsase na respiración e considerase responsable do efecto 
invernadoiro. 

E 

 Ecosistema Conxunto de seres vivos e non vivos que forman o medio natural e que desenvolven 
entre eles interaccións mutuas. 

 Ecoloxía A ciencia que estuda esas relacións entre os seres vivos, así como entre estes e o 
medio ambiente. 

 Equilibrio Xusta proporción entre cousas distintas ou opostas. 

 Estímulo Aquilo que dá azos para que alguén realice algo. 

 Excretor Nome do aparato que expulsa do organismo substancias inútiles e residuais. 

 Extinción Proceso de desaparición lenta dun organismo vivo. 

F 

 Fauna Conxunto dos animais dun país, rexión ou época. 

 Fitoplancto O fitoplancto é o plancto vexetal, está formado por microalgas que realizan a 
fotosíntese,  polo que case sempre se atopan preto da superficie da auga. 

 Fecundación Unión dunha célula reprodutora masculina cunha célula reprodutora feminina para dar 
lugar a un ovo ou cigoto a partir do que se desenvolverá o embrión dun novo ser. 

 Filamento Con aspecto de fío. 

 Flora Conxunto das plantas dun país ou rexión. 

H  Hidrosfera Conxunto das partes líquidas (océanos, ríos, lagos) da superficie terrestre. 

 Homoxeneizar Dar a unha substancia, ou mestura de substancias, un aspecto uniforme. 

I 
 Inorgánico Que non é, nin procede, dos seres vivos. 

 Invertebrado Dise do animal que non posúe unha columna vertebral cun cordón nervioso no seu 
interior. 

L  Locomotor Que se relaciona coa capacidade para desprazarse. 

 
 Material xenético As moléculas encargadas da herdanza: ADN e ARN. 

 Medusa Animal mariño brando e transparente, co corpo xelatinoso en forma de paraugas ou de 
campá, do que saen tentáculos con filamentos irritantes. 
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M  Membrana 
plasmática Parte da célula que a arrodea. 

N  Necrófagos Animais  que se alimentan de cadáveres. 

O 

 Orgánico Que é, ou procede, dos seres vivos. 

 Orgánulo Cada unha das partes dunha célula que flota no citoplasma (mitocondrias, 
cloroplastos). 

 Ovario Glándula sexual feminina. 

 Ovo ou cigoto Célula resultante da unión dunha célula reprodutora masculina e dunha célula 
reprodutora feminina na fecundación, que se desenvolverá e dará lugar a un embrión. 

P 

 Parasito Que vive a expensas doutro ser vivo causándolle dano. 

 Parede celular Parte da célula vexetal á que arrodea e protexe. 

 Pigmento Materia colorante, vexetal ou animal, de estrutura variada e presente en distintos 
tecidos ou órganos, que cumpre funcións diversas. 

 Plancto 
Engloba un grupo de organismos que viven no medio acuático e que non son capaces 
de nadar contra corrente, deixándose mover polas correntes. Podemos diferenciar 
fitoplancto e zooplancto. 

 Pole Partícula procedente do aparato reprodutor masculino das plantas que contén as 
células reprodutoras. 

 Pólipo Animal invertebrado de corpo cilíndrico, fixado ás rochas polo extremo inferior, cun 
orificio ou boca, arrodeada de tentáculos no extremo superior. 

 Praga Grande cantidade de algo nocivo que afecta as persoas, os animais e, en particular a 
agricultura. 

R 

 Rede trófica Relacións baseadas na alimentación que se establecen entre os organismos dun 
ecosistema. 

 Refugallo Material inservible que é preciso rexeitar. 

 Regulador O que pon baixo control o funcionamento de todas as partes. 

 Representativas Que serven como modelo ou representación dun grupo. 

S  Seláceos Peixes de esqueleto cartilaxinoso (brando/flexible). Por exemplo quenllas e raias. 

T  Transpiración Desprendemento de auga polas plantas. 

 Trópico Área da Terra próxima aos trópicos. 

U  Urticante Que provoca irritación. 

V 
 Vaso Referido ás plantas: tubos condutores do zume. 

 Vertebrados Seres vivos, pertencentes ao tipo Cordados, que presentan unha corda dorsal 
protexida por unha columna vertebral. 

X  Xeosfera Parte sólida da Terra. 

Z  Zooplancto 
Animais acuáticos de tamaño microscópico ou pequeno tamaño que non teñen 
mobilidade propia, deixándose arrastrar polos movementos da auga. Inclúe tamén 
larvas e ovos de diferentes animais acuáticos. Xunto co fitoplancto forma o plancto. 
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6. Bibliografía e recursos 
Bibliografía 

 Pode utilizar como complemento libros de textos de 1º de ESO das editoriais máis 

frecuentes, sempre que sexan actualizados, é dicir, que seguen a lexislación 

actual.  

 Natureza 1 e 2. Educación secundaria para persoas adultas a distancia, Ed. 

CNICE. Safel. 

 Colección de guías da natureza. Montes e Fontes, Ed. Xerais de Galicia. 

 Colección de guías da natureza, Ed. Bahia.  

Ligazóns da Internet 

Nestas ligazóns pode atopar información para completar o seu estudo: 

  http://www.recursos.cnice.mec.es/biosfera 

 http://www.educared.org/global/concurso2004/1677/Los%20angeles%20de%20la%

20red/Los%20angeles%20de%20la%20red/index.htm/ 

 Recursos de Ciencias Naturais do Ministerio de Educación 

http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/: 

 Recursos de Ciencias Naturais Xunta de Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ 

 Páxina moi completa de temas xerais de bioloxía e xeoloxía: 

http://www.biogeociencias.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.recursos.cnice.mec.es/biosfera
http://www.educared.org/global/concurso2004/1677/Los%20angeles%20de%20la%20red/Los%20angeles%20de%20la%20red/index.htm/
http://www.educared.org/global/concurso2004/1677/Los%20angeles%20de%20la%20red/Los%20angeles%20de%20la%20red/index.htm/
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
http://www.biogeociencias.com/
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7. Anexo. Licenzas de recursos 
Licenzas de recursos utilizados nesta unidade didáctica 
 

RECURSO (1) DATOS DO RECURSO (1) 

 

RECURSO 1 

 Autoría: CC 
 Licenza: uso comercial 
 Procedencia: http://images.slideplayer.com.br/3/1353910/slides/slide_3.jpg 

 

 

 

http://images.slideplayer.com.br/3/1353910/slides/slide_3.jpg

	Módulo 1
	– Moléculas orgánicas:
	– Moléculas inorgánicas:
	– Procariotas: sen núcleo definido e poucos orgánulos celulares. Teñen o material xenético distribuído polo citoplasma. Este tipo de célula é característica das bacterias. Se a observamos con detalle, nela atopamos:
	– Eucariotas: teñen o material xenético dentro dun núcleo arrodeado dunha membrana e un número importante de orgánulos celulares. Na célula eucariota típica existen tres partes fundamentais:
	– A célula eucariota animal: sen parede celular nin cloroplastos pero con centríolos.
	– A célula eucariota vexetal: con parede vexetal e con plastos. A parede recobre a membrana plasmática, está formada por celulosa e dálle rixidez e soporte á célula. Os plastos son orgánulos específicos que acumulan unha substancia capaz de fixar a en...
	– Mediante as raíces toman auga e sales do solo formando o chamado zume bruto.
	– Nas follas e outras zonas verdes da planta realizan a fotosíntese, grazas á axuda de certos pigmentos (a clorofila, de cor verde) que absorben a luz. Así, a partir da materia inorgánica achegada polo zume bruto e o dióxido de carbono absorbido por u...
	– Polo talo distribúese cara ás follas o zume bruto e os produtos sintetizados na fotosíntese (zume elaborado) cara a todo o vexetal.
	– A fotosíntese cambiou a composición da atmosfera primitiva. Nos comezos da vida non existía o oxíxeno; todo o oxíxeno da atmosfera procede da fotosíntese, polo que sen os organismos fotosintéticos non sería posible a diversidade da vida da Terra tal...
	– Durante a fotosíntese fabrícase a materia orgánica que utiliza o resto dos seres vivos como alimento. Aínda que algúns animais non se alimenten directamente de vexetais, fano doutros que si dependen dos vexetais.
	– Na fotosíntese libérase oxíxeno (O2), necesario para a respiración da maioría dos seres vivos.
	– Utiliza como materia prima o CO2, producido pola respiración dos seres vivos e a actividade industrial humana, axudando a evitar a súa acumulación na atmosfera, o que provocaría un incremento excesivo do efecto invernadoiro.
	– Normalmente viven en medios acuáticos a partir dos cales toman directamente as substancias que necesitan.
	– Nalgúns casos invaden outros organismos e aliméntanse a partir deles, causando doenzas.
	–  Traqueas: aparato que realiza o intercambio de gases co aire, formados por tubos que comunican o exterior co interior. É típico dos artrópodos de vida terrestre. Por exemplo: os saltóns, as moscas.
	– Branquias: prolongacións moi finas das paredes do corpo arrodeadas de moitos vasos sanguíneos encargados de realizar o intercambio de gases coa auga. Posúen branquias a maioría dos animais que viven no medio acuático, desde os crustáceos (cangrexos,...
	– Pulmóns: aparello que realiza o intercambio de gases co aire igual que as traqueas, pero a diferenza destas, é un mecanismo máis complexo porque desenvolve unhas expansións onde se produce o intercambio de gases (pulmóns). Posúen pulmóns todos os ve...
	– Respiración cutánea: o intercambio de gases co aire prodúcese directamente a través da pel. Neste caso prodúcese naqueles animais que viven entre o medio acuático e o terrestre, tendo que pasar moito tempo coa pel húmida, como é o caso dos anfibios ...
	– Sistema nervioso: transmite a información en forma de impulsos eléctricos a través dunha rede de células nerviosas. Todos os animais posúen un sistema nervioso. Canto máis evolucionado sexa o animal, aumenta a complexidade do sistema nervioso e as r...
	– Centros nerviosos: son os centros de control e coordinación da información. Regulan a información do corpo. Na maioría dos invertebrados (como anélidos, moluscos e artrópodos) os centros nerviosos están formados por unha cadea de ganglios que se con...
	– Nervios: constitúen unha rede de células nerviosas que poñen en comunicación os centros nerviosos cos diferentes órganos.
	– Sistema endócrino: ademais do nervioso, moitos animais teñen outro sistema de coordinación, o hormonal ou endócrino, que transmite a información mediante unhas substancias químicas (as hormonas) a través do medio interno (nomeadamente o sangue). As ...
	– Glándulas exócrinas: encargadas de producir secrecións que se expulsan a cavidades ou cara ao exterior. Exemplos: glándulas sudoríparas, mamarias e salivares.
	– Músculos: encargados de producir o movemento no aparato locomotor.
	– Aínda que os vexetais non poden desprazarse, son quen de detectaren cambios no ambiente e reaccionaren ante eles axeitadamente. A resposta máis frecuente das plantas ante un estímulo é medraren cara a unha dirección definida por estímulos como a luz...
	– Fecundación externa: é característica de animais acuáticos. Os óvulos e os espermatozoides van ser liberados á auga, onde se produce a súa unión. Esta fecundación require a produción dunha enorme cantidade de gametos para poderen atoparse no medio a...
	– Fecundación interna: é propia de animais terrestres, aínda que tamén se produce nas quenllas, nas raias e tamén nos mamíferos e réptiles. Nesta fecundación o macho introduce os espermatozoides dentro do corpo da femia.
	– Ovíparos: a femia deposita os ovos que conteñen o embrión no exterior e este desenvólvese no seu interior, alimentándose das reservas que contén. Este tipo de desenvolvemento é típico de invertebrados, peixes, anfibios, réptiles e aves.
	– Ovovivíparos: o embrión desenvólvese a partir das reservas do ovo, pero este atópase e desenvólvese no interior do aparello reprodutor das femias, de xeito que as crías saen directamente das nais. Prodúcese na maioría das quenllas, nos lagartos e na...
	– Vivíparos: o embrión desenvólvese totalmente no interior do aparato reprodutor feminino, coa excepción dos marsupiais (canguros etc.) e aliméntanse a partir das substancias nutritivas que esta lles achega. Este desenvolvemento é propio dos mamíferos.
	– Desenvolvemento directo: as crías son de aspecto similar a un adulto. O desenvolvemento ata adulto complétase aumentando de tamaño e madurando os seus órganos. É o caso de réptiles, aves e mamíferos.
	– Desenvolvemento indirecto: as crías nacen con aspecto diferente aos adultos e denomínanse larvas. Para convertérense en adultos sofren unha serie de transformacións, que se coñece como metamorfose. Así ocorre na maioría dos invertebrados mariños, no...
	– 1. Produción dos grans de pole nos estames e de óvulos no carpelo da flor.
	– 2. O pole chega á parte feminina da flor pola polinización coa axuda de distintos axentes transportadores do pole: o vento, a auga e os animais (en xeral os insectos).
	– 3. Logo de que o gran de pole chegue á parte feminina da flor prodúcese a fecundación.
	– 4. O óvulo, tras a fecundación, transfórmase no embrión. O embrión, xunto coa estrutura nutritiva que o arrodea e a súa envoltura, constitúe a semente.
	– 5. Na maioría das plantas, ademais, as paredes do ovario transfórmanse no froito. Os axentes que facilitan a dispersión dos froitos son os mesmos que facilitan a polinización, e dicir, o vento, a auga e os animais (en xeral os insectos).
	– 6. Cando a semente chega a un medio coas condicións ambientais adecuadas, xermina e orixina unha nova planta.
	– Nos musgos a fase dominante, a que vemos cando imos ao campo, é a fase que forma os gametos (gametófito). O esporófito dura pouco e seca rapidamente.
	– Nos fentos a fase dominante que vemos no campo é o esporófito (fase asexual, o encargado de formar esporas), é dicir, o que identificamos como fento. O gametófito é unha pequena lámina de vida efémera subterránea (non a vemos a simple vista).
	– Procariotas
	– Unicelulares
	– Poden vivir sós ou asociarse uns individuos con outros, formando colonias.
	– Bacterias prexudiciais porque provocan enfermidades, xa que moitas delas son parasitas, como as que producen a amigdalite, a pneumonía etc.
	– Bacterias beneficiosas e que utilizamos para a produción de alimentos, tales como o iogur ou o viño.
	– Bacterias descompoñedoras, que actúan sobre a materia orgánica, transformándoa en materia inorgánica e que, como veremos na UD 8, son fundamentais nos ecosistemas. Este tipo de bacterias son saprófitas, imprescindibles para o mantemento da vida no p...
	– Bacterias que viven en simbiose connosco, é dicir, viven no noso intestino e forman parte da flora intestinal. Algunhas encárganse de producir vitaminas para nós. Outras evitan que teñamos infeccións intestinais. Son indispensables para a nosa super...
	– Eucariotas.
	– Unicelulares ou pluricelulares: son individuos compostos dunha soa célula ou moitas, pero sen formar tecidos.
	– Protozoos: son seres unicelulares, xeralmente móbiles e heterótrofos.
	– Algas: son seres unicelulares ou pluricelulares, ás veces móbiles, e autótrofos.
	– Ciliados: son protozoos que utilizan cilios para moverse. Os cilios son pequenas estruturas que a célula move a modo de remos. Son seres que viven libres na auga doce.
	– Esporozoos: son protozoos inmóbiles. Todos os individuos deste grupo son parasitos. Un famoso é o Plasmodium falciparum. Produce a enfermidade chamada malaria ou paludismo. Esta enfermidade é a principal causa de morte nalgúns países africanos, no s...
	– En concreto os cogomelos son os fungos que contan con máis seguidores debido, probablemente, a que se utilizan como alimento e algunhas especies posúen un exquisito sabor. Entre os cogomelos moi coñecidos e apreciados, figuran o níscaro, cuxo nome c...
	–  As Briófitas son plantas sen raíces, talos nin follas. Dentro deste grupo áchanse as hepáticas e os musgos, que son o grupo máis representativo. Viven en medios moi húmidos e sombríos pero resistindo ben os momentos de seca. Forman almofadiñas verd...
	– As Cormófitas son plantas con verdadeiras raíces, talos e follas (cormo), de aí o seu nome. Abrangue o resto do reino das plantas.
	– A raíz é un órgano que medra cara ao interior do solo. En xeral, está formada por unha raíz principal e outras que saen dela, secundarias, portando unha zona con pelos absorbentes (zona pilífera). Existen varios tipos: cunha raíz principal distinta ...
	– O talo é o órgano aéreo que sostén as follas, flores e froitos (non confundir co “talo”, estrutura que posúen as Talófitas, como as Algas, que non posúen tecidos). Presenta engrosamentos de onde saen as follas (nós) e espazos entre eles sen follas. ...
	– As follas son órganos verdes, xeralmente laminares que saen do talo e das polas e que teñen a misión de alimentar o vexetal mediante a nutrición autótrofa (fotosíntese). Constan da lámina plana (limbo), o rabo que a une ao talo (pecíolo), os vasos c...
	– As Criptógamas, ou plantas sen flores. A este grupo pertencen as hepáticas, os musgos e os fentos; todas elas se reproducen por esporas.  A continuación descríbense os fentos como exemplo moi común deste grupo:
	– Os Fentos ou Pteridófitas son as primeiras plantas con raíz, talo e follas, é dicir, con cormo. Non posúen flores nin froitos. Son abundantes en lugares sombríos e húmidos, nos bosques ou nas marxes dos cursos de auga. Son os vexetais que unha vez m...
	– As Fanerógamas ou Espermatófitas son as plantas que posúen “flores” como órganos reprodutores, como xa vimos no apartado dedicado á reprodución. Dentro das plantas con flores (Fanerógamas) podemos diferenciar dous grupos: as que van formar sementes ...
	– A flor pode ser masculina (se só ten estames), feminina (se só ten carpelos) ou hermafrodita (se conta con estames e carpelos). Exemplos: cerdeira, castiñeiro, carballo, roseira etc.
	– Clase Oligoquetos, os máis coñecidos son terrestres. Ex: as miñocas.
	– Clase Poliquetos. Son todos mariños. Ex: a senrada.
	– Clase Hirudíneos, son de auga doce e a maioría parasitos. Ex: a sambesuga.
	– Clase Gasterópodos: cuncha dunha soa peza. Ex: caracois, minchas etc.
	– Clase Bivalvos: cuncha de dúas pezas. Ex: mexillón, ameixa, berberecho etc.
	– Clase Cefalópodos: cuncha reducida a unha lámina chamada pluma. Ademais, teñen presenza de tentáculos con ventosas na cabeza, de aí o seu nome. Ex: lura, polbo, choco.
	– Clase Arácnidos: son terrestres e posúen catro pares de patas, un par de palpos e un par de uñas velenosas: os quelíceros. Teñen a cabeza e o tórax unido formando o cefalotórax. Son carnívoros. Ex: as arañas e os escorpións.
	– Clase Crustáceos: son fundamentalmente acuáticos, aínda que hai algunhas especies terrestres. Posúen cinco pares de patas, o primeiro modificado en pinzas, e un par de antenas. O exoesqueleto é calcario. Tamén teñen a cabeza e tórax unidos formando ...
	– Clase Insectos: na cabeza contan cun par de antenas, o tórax está segmentado  e leva tres pares de patas. Nalgúns grupos tamén teñen un par de alas. O abdome está segmentado e non leva apéndices. Presentan metamorfose. Ex: saltóns, moscas, abellas.
	– Clase Miriápodos: posúen moitos pares de patas. Tamén teñen un par de antenas na cabeza e o resto do corpo está segmentado en aneis cun par de patas cada un (cempés) ou dous pares (milpés). Son terrestres e algúns velenosos.
	– Clase Asteroideos: corpo en forma estrelada cun número variable de brazos. Ex.: estrelas de mar.
	– Clase Equinoideos: corpo en forma globosa ou hemisférica indeformable e en xeral cuberto de púas. Ex.: ourizos de mar.
	– Clase Holoturoideos: teñen forma cilíndrica que recorda a un verme. É ademais flexible. Ex: holoturia.
	– Clase Peixes. Son vertebrados acuáticos de forma fusiforme, cunha pel cuberta de escamas; respiran por branquias. Posúen extremidades transformadas en aletas coas que se desprazan. A temperatura corporal coincide coa do medio (coñecida como de sangu...
	– Clase Anfibios. Son vertebrados que viven no medio acuático e terrestre, xa que  pasan a súa fase xuvenil na auga, sofren metamorfose e de adultos pasan á terra, en zonas húmidas preto da auga. O seu corpo posúe unha pel moi fina. Desprázanse con pa...
	Son animais tamén poiquilotermos, é dicir, que non manteñen estable a temperatura do seu corpo. Teñen respiración por branquias na fase larvaria.  Na fase adulta respiran por pulmóns, pero sobre todo pola pel. A reprodución é sexual, con fecundación i...
	– Clase Réptiles. Son os primeiros vertebrados totalmente terrestres, coa pel cuberta de escamas, desprázanse con patas, teñen respiración pulmonar e a súa temperatura corporal coincide coa do medio (poiquilotermos). Presentan reprodución sexual e fec...
	– Clase Aves. Son vertebrados coa pel cuberta de plumas. As extremidades anteriores están modificadas para voar: alas. Na súa boca non teñen dentes pero si posúen un pico. A respiración é por pulmóns. Presentan reprodución sexual e fecundación interna...
	–   Clase Mamíferos. Inclúe animais terrestres, acuáticos e voadores. Posúen o corpo cuberto de pelo. Presentan glándulas mamarias coas que alimentan as súas crías. Respiran por pulmóns, independentemente do medio no que vivan. Son animais homotermos....

