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1. Introdución 
A materia: liñas xerais 

A Bioloxía e xeoloxía é unha materia de primeiro do bacharelato da modalidade de Cien-

cias e tecnoloxía que debe contribuír a proporcionar unha serie de coñecementos concep-

tuais, de habilidades e destrezas, de modelos de comportamento e normas que sexan fun-

cionais, co fin de que as alumnas/os poidan chegar a ser membros responsables e activos 

da sociedade, capaces de relacionarse construtivamente cos outros membros dela, así co-

mo de detectar e resolver os problemas cotiáns que se lles presentarán ao longo da súa 

existencia.  

A inclusión de contidos relativos a procedementos implica que os alumnos/as se familiari-

cen coas características do traballo científico e sexan capaces de aplicalas á resolución de 

problemas e aos traballos prácticos. Os contidos relativos a actitudes supoñen o coñece-

mento das interaccións da Bioloxía e xeoloxía coa técnica e coa sociedade, así como res-

pecto ao medio natural e unha visión ética do que supón o progreso científico. Todos estes 

aspectos deben aparecer dentro do marco teórico que se estudia e non como actividades 

complementarias. 

Por outra parte, a preparación profesional dos estudantes esixe que o currículo de Bioloxía 

e xeoloxía inclúa os contidos que permitan abordar con éxito os estudos posteriores das 

materias de Ciencias da Terra e ambientais e de Bioloxía de 2º de bacharelato. De feito, é 

preciso ter aprobada a Bioloxía e xeoloxía para poder cursar as dúas materias de 2º de ba-

charelato. Ademais a Bioloxía e a Xeoloxía van formar parte da maioría dos estudios uni-

versitarios de carácter científico e son necesarias para un amplo abano de ciclos formati-

vos da formación profesional de grao superior. 

Esta materia retoma e amplía os coñecementos de Bioloxía e xeoloxía da etapa anterior, o 

que favorece un mellor coñecemento da Terra como planeta activo, no que se desenvolven 

os diferentes tipos de seres vivos que constitúen a actual diversidade. Para abordar o seu 

estudo, estrutúrase en sete bloques: un de contidos comúns, tres bloques de Xeoloxía e os 

outros tres de Bioloxía 

Libro de texto 

Autores: Plaza, C; Hernández, J.; Martínez, J.; Casamayor, C.; Martínez-Aedo, J.J.; Medi-
na, F.J. Bioloxía e Xeoloxía, Ed.. Anaya, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-667-7368-3. 
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Distribución temporal das unidades 

Os contidos de Bioloxía e xeoloxía, segundo o Decreto 126/2008 (DOG, 23 de xuño de 
2008), organízanse en seis bloques de contidos:  

  Bloque 1. Contidos comúns. 

  Bloque 2. Orixe e estrutura da Terra. 

  Bloque 3. Xeodinámica interna. A tectónica de placas. 

  Bloque 4. Xeodinámica externa e historia da Terra. 

  Bloque 5. Unidade e diversidade da vida. 

  Bloque 6. A bioloxía das plantas. 

  Bloque 7. A bioloxía dos animais. 

Tendo en conta que o bloque 1 ten un sentido transversal e común, cremos que debe ser o 
referente fundamental desta materia e non se pode temporalizar, senón que se abordará ao 
longo de todos os temas.  

Estes bloques de contidos distribúense en tres avaliacións e organízanse para o seu estudo 
en UD (Unidades Didácticas), 4 UD na 1ª e 3ª avaliación e 5 UD na 2ª, cunha dedicación 
quincenal para cada unha delas.  

A organización que se propón e a súa correspondencia cos temas do libro de texto  é a se-
guinte 

 
Avaliacións 

 
UD 

 
Temas de referencia no libro de texto de Anaya 

 
 
Primeira avaliación 

 
 
1, 2, 3, 4 

- Tema 12. A Terra e a súa dinámica 
- Tema 13. A formación de minerais e rochas 
- Tema 14. O magmatismo e o metamorfismo 
- Tema 15. Os procesos sedimentarios  

 
 
Segunda avaliación 
 
 

 
 
5, 6, 7, 8, 9 

- Tema 1. A materia viva  
- Tema 2. A orixe da vida e a súa organización 
- Tema 3. Os tecidos 
- Tema 4. As funcións dos seres vivos 
- Tema 5. A biodiversidade e a evolución 
- Tema 6. A clasificación dos seres vivos 

 
 
Terceira avaliación 
 
 

 
10, 11, 12, 13 

- Tema 7. As plantas 
- Tema 8. A nutrición nos animais I 
- Tema 9. A nutrición nos animais II 
- Tema 10. A relación nos animais 
- Tema 11. A reprodución nos animais  

 

Metodoloxía de estudo 

Nas ensinanzas a distancia, a aprendizaxe enténdese como un proceso activo no que, o 
alumno é o protagonista principal, orientado e guiado polo profesor -titor a través dos di-
ferentes tipos de titorías: lectivas e de orientación.  Este cambio de protagonista supón que 
a alumna ou o alumno debe asumir un papel mais activo na súa aprendizaxe, aprender a or-
ganizar os tempos de estudo, e a comunicarse e expresarse a través da realización  de activi-
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dades, que lle van a axudar a construír o seu propio coñecemento e valorar, a través dos cri-
terios de avaliación que se propoñen en cada unha das U.D, en que medida vai conseguindo 
os obxectivos desta materia. Polo tanto, a educación a distancia debe entenderse como un 
proceso de “comunicación educativa”, que se pode romper se falla algún dos elementos.  

Apartados do traballo en cada unha das unidades 

Cada unidade didáctica consta dos seguintes apartados que debe ter en contar á hora de 
abordar o seu estudo: 

� Os criterios de avaliación que indican o que o alumnado debe saber e o que debe ser 
capaz de resolver ao rematar o seu estudo da UD.  

� As suxestións para o estudo, onde se van recoller todos aquelas cuestións que se consi-
deren imprescindibles para abordar eses contidos.  

� As actividades de autoavaliación, que debe empregar como recurso de aprendizaxe au-
tónoma, xa que pode contrastar as súas respostas na guía. Desta forma o alumnado po-
de valorar en que medida vai comprendendo e interpretando de  forma adecuada os 
contidos que abrangue a UD.  

� As actividades de titoría, que realizará seguindo as indicacións que lle marque o profe-
sor- titor, co que resolverá as dúbidas que se presenten.  

As titorías lectivas e de orientación 

Para a aprendizaxe desta materia, como xa sabe, vai contar coa axuda e apoio do profesor 
–titor- a través dunhas titorías presenciais, que serán de dous tipos: titorías lectivas e tito-
rías de orientación. Nesta materia, vanse a organizar da seguinte forma: 

� As titorías lectivas, de asistencia obrigatoria (agás en circunstancias acreditadas, previa 
petición do interesado/a), vanse utilizar para abordar os aspectos fundamentais de cada 
tema, incidindo especialmente nos contidos procedementais. Tendo en conta que as 
unidades didácticas se organizan de forma quincenal, para cada unha delas emprega-
ranse dúas titorías lectivas. A secuencia a seguir en cada unha delas será a seguinte:  

– Comezarase situando o alumnado no momento actual do curso e dialogando de for-
ma breve sobre as actividades realizadas na semana que termina, e tratando de resol-
ven as dúbidas maioritarias ou que impidan o avance.  

– Seguidamente presentaranse os contidos a programar para a semana que comeza, 
tratando de establecer as posibles relacións con outros temas xa estudados e incidin-
do nos aspectos mais complexos onde se observe unha maior falla de comprensión.  

– Por último planificarase o traballo a levar a cabo nesa semana e as actividades a rea-
lizar. 

� Nas titorías de orientación, solucionaranse as dúbidas que se susciten no estudo dos 
contidos e actividades programadas así como os problemas atopados no desenvolve-
mento do traballo autónomo do alumnado. Tamén pode solicitar orientacións e conse-
llos para o mellor aproveitamento do seu estudo.  

Lecturas recomendadas 

En cada unidade didáctica van figurar referencias específicas a lecturas e páxinas webs re-
lacionadas con cada tema. Por iso, a continuación indícanse unha serie de libros e webs de 
caracter xeral que poden axudarlle a comprender mellor a ciencia e os científicos: 

Chalmers, A.F. 1994. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?. Ed. Siglo XXI. 
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Di Trocchio, F. 2002. Las mentiras de la ciencia. Ed.. Alianza. 

Hallam, A. 1994. Grandes controversias geológicas. Ed.RBA. 

López Bermudez, F. 2002. Erosión y desertización. Heridas de la Tierra. Ed..Nivola. 

Margulis, L. 2003. El planeta simbiótico. Ed. Debate. 

Messadié, G. 1999. Los grandes descubrimientos de la ciencia. Ed..Alianza. 

VV.AA. Enciclopedia de la naturaleza de España. Vol. 2. Debate/Ediciones del Prado. 

VV.AA. Galicia Naturaleza. Ed. Hercules. 

Watson, James. 1994. “La doble hélice”. Un relato autiobiográfico sobre el descubri-
miento del ADN.  Ed. Salvat. 

http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/ 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ 

http://www.biogeociencias.com 

http://www.portaldelmedioambiente.com/html/Ecosistemas/ecosistemas.asp 

http://www.xunta.es/conselleria/cma 

http://www.oei.es/decada 

 



Páxina 10 de 81 

 

 

2. Unidade 1. A dinámica litosférica 

2.1 Criterios de avaliación 
Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes: 

� Coñecer e describir sucintamente os métodos de estudo do interior da Terra. 

� Explicar a orixe e desenvolvemento das capas da Terra. 

� Explicar a natureza, comportamento, rexistro e descontinuidades das ondas sísmicas e a 
importancia que teñen para establecer os modelos do interior da Terra. 

� Describir os dous modelos do interior da Terra. 

� Sinalar as probas que apoian a dinámica da litosfera. 

� Interpretar as interaccións entre as placas litosféricas e os seus efectos na superficie: 
volcáns, terremotos e deformacións da litosfera. 

� Localizar en mapas as principais placas terrestres (eurasiática, africana, norteamerica-
na, sudamericana, pacífica,  indoaustraliana e antártica). 

� Explicar as probas e os puntos clave da teoría da tectónica global. 

� Explicar as diferentes hipóteses sobre o movemento impulsor dos movementos litosfé-
ricos. 

2.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade correspóndese coa unidade 12 do libro de texto: a Terra e a súa dinámica. 

Nesta unidade debe facer especial fincapé en: 

– As observacións de Hubble e as teorías sobre a orixe do universo, con especial aten-
ción á teoría do Big Bang. Tamén á hipótese dos planetesimais sobre a orixe do sis-
tema solar e especialmente á fusión da Terra que deu lugar á formación das capas da 
mesma. 

– A diferenza entre métodos directos e indirectos para o estudo da Terra e comprender 
a información que nos proporciona cada un. O concepto de descontinuidade e as 
descontinuidades máis importantes. 

– As diferentes capas da Terra e o significado dos dous modelos, o xeoquímico e o di-
námico. A diferenza entre os dous tipos de codia, oceánica e continental, e a dimi-
nución da rixidez do manto que permite o fluxo de materiais. A importancia do lími-
te manto-núcleo para comprender a orixe deste fluxo. 

– A teoría da tectónica de placas e as súas probas, as causas e consecuencias da mes-
ma, os tipos de bordos entre placas e o ciclo do supercontinente ou ciclo de Wilson. 
Este ciclo non vén explicado no libro de texto pero atopará a continuación algunhas 
webs onde poderá repasalo. 

– Por último, os modelos que explican o movemento das placas, sobre todo o modelo 
da subducción profunda. Para acabar, diferenciar os tipos de deformación, plástica e 
clástica (rotura). 

� Hai varias páxinas web que poden facilitar o estudo desta unidade: 
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– Ciclo de Wilson ou do supercontinente: http://www.kalipedia.com/ciencias-tierra-
universo/tema/planeta-tierra/graficos-ciclo-
wilson.html?x1=20070417klpcnatun_43.Ees&x=20070417klpcnatun_29.Kes 

– Biografía de John Tuzo Wilson e mapa con exemplos do ciclo:   

http://gl.wikipedia.org/wiki/Tuzo_Wilson 

– Mapas e animacións sobre o movemento das placas no pasado e no futuro. En in-
glés: http://www.scotese.com/  

– Información actualizada sobre os sismos en España e norte de África: 
http://www.ign.es/ign/es/IGN/Sismologia10Espana.jsp 

– Información sobre vulcanoloxía en España:  

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERA
LES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Geofisica/volcanologia/ 

– Unidade didáctica con algunhas animacións e actividades: 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/estrucinternatierra/conteni
dos.htm  

2.3 Actividades de autoavaliación 

Orixe e evolución do universo 

� Actividade 1 da páxina 241. 

Orixe e evolución do sistema solar  

Actividade 1 da páxina 243. 

O estudo da Terra 

� Resuma de modo moi breve o tipo de información que podemos obter de cada un dos 
métodos indirectos de estudo da Terra (páxinas 244 a 247). 

� Actividades 2 e 5 da páxina 247. 

A estrutura da Terra 

� Actividade 2 da páxina 249. 

� Actividade 10 da páxina 264. 

Hipóteses que explican a dinámica terrestre 

Explique brevemente as probas que apoian a dinámica da litosfera. 

A teoría da tectónica de placas 

� Actividade 5 da páxina 264. 

� Complete o seguinte mapa co nome das placas litosféricas. Pode ver o mapa completo 
en http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/ocean_age/data/2008/ngdc-
generated_images/whole_world/2008_age_of_oceans_p1024.jpg  
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O motor das placas 

Actividade 2 da páxina 261. 

Consecuencias da dinámica litosférica 

Diferencie e poña exemplos de deformación plástica e clástica (fracturas). 

Actividades de titoría 

� Actividade 3 da páxina 245. 

� Actividades 1 e 3 da páxina 249. 

� Actividade 1 da páxina 257. 

� Actividades 2 e 3 da páxina 259. 

� Actividades 1, 4, 7, 8, 9 e 11da páxina 264. 

� Actividades 14, 15, 16 e 17 da páxina 265. Desta última actividade pode observar un 
mapa similar ao do libro a un tamaño algo maior na seguinte web:  

�   http://earthquake.usgs.gov/regional/world/seismicity/index.php  
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3. Unidade 2. A formación de minerais e 
rochas 

3.1 Criterios de avaliación 
Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes: 

� Definir e explicar o concepto de mineral e indicar as propiedades básicas que se deri-
van da propia definición. 

� Definir o concepto de rocha e de elemento xeoquímico. 

� Describir brevemente como se forman os minerais, definir un cristal e coñecer os crite-
rios da clasificación dos minerais. 

� Xustificar a importancia e a utilización dalgúns minerais. 

� Describir de forma moi sinxela os principais ambientes petroxenéticos. 

3.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade correspóndese coa unidade 13 do libro de texto: a formación de minerais e 
rochas. 

Nesta unidade debe prestar especial atención a: 

– Os conceptos de mineral e rocha e as propiedades que permiten definir un mineral. 

– O concepto de cristal e de cristalización e as formas nas que se produce esta. Á dife-
renza entre isomorfismo e polimorfismo e a utilidade de minerais e cristais. 

– Os criterios de clasificación dos minerais. Os minerais clasifícanse en función da súa 
composición e, dentro do gran grupo dos silicatos, en función da súa estrutura inter-
na. 

– O significado de ambiente petroxenético e as principais características de cada un e 
a relación entre os tres. 

� Hai varias páxinas web que poden facilitar o estudo desta unidade: 

– Unidade didáctica de cristalización e ambientes petroxenéticos (fíxese sobre todo 
nos apartados 2, 4 e 5):  

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/cristalizacion/contenidos.
htm  

– Web con rochas dalgunhas das zonas xeolóxicas máis importantes de Galicia:  

http://www.telefonica.net/web2/k59/home.htm  

3.3 Actividades de autoavaliación 

A composición da Terra 

� Actividade 1 da páxina 271. 

� Actividades 1 e  3 da páxina 273. 
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� Actividade 11 da páxina 282. 

� Actividades 3 e 4 da páxina 277. 

Os ambientes petroxenéticos 

Actividades 8, 9 e 10 da páxina 282. 

Actividades de titoría 

� Actividade 4 da páxina 281. 

� Actividades 2, 3, 4 e 5 da páxina 282. 

� Actividade 14 da páxina 283. 
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4. Unidade 3. Os procesos xeolóxicos 
internos 

4.1 Criterios de avaliación 
Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes: 

� Explicar o concepto de magma, os factores que inflúen no magmatismo, os procesos 
magmáticos e a evolución dos magmas. 

� Identificar as estruturas resultantes do emprazamento dos diferentes magmas: activida-
de plutónica e volcánica. 

� Diferenciar as características das rochas magmáticas máis importantes.  

� Coñecer os diferentes tipos de xacementos magmáticos. 

� Explicar o proceso do metamorfismo, factores que inflúen e os efectos que producen.  

� Describir os tipos de metamorfísmo e os principais tipos de rochas e a súa textura e es-
trutura. 

� Identificar exemplos de minerais metamórficos e os seus usos industriais.  

4.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade correspóndese coa unidade 14 do libro de texto: o magmatismo e o metamor-
fismo. 

Hai un erro na páxina 293 da edición utilizada para realizar esta guía. O cadro dos 
graos de foliación debería ser así: 

� Lousidade (foto C): caracterízase porque os cristais definen unha estrutura en forma de 
folla. É típica dun metamorfismo de intensidade baixa. 

� Xistosidade (foto A): a foliación é máis ondulada que no caso anterior e os cristais que 
forman a rocha son de maior tamaño. Prodúcese cun metamorfismo de maior intensida-
de. 

� Gnéisica ou bandeado gnéisico (foto B): ten lugar en casos de metamorfismo moi in-
tenso. Caracterízase porque os cristais se agrupan en bandas alternas de cores claras e 
escuras, entre as que se dispoñen cristais de maior tamaño que o resto. 

Nesta unidade debe prestar atención a: 

– O concepto de magma e todo o proceso de formación e evolución así como aos dife-
rentes lugares onde se poden formar e as disposicións que poden tomar as forma-
cións magmáticas. A diferenza entre actividade plutónica e volcánica e a diferenza 
entre os tipos de rochas que se forman en cada unha delas. 

– O concepto de metamorfismo e os factores que o producen. O concepto de foliación 
e os diferentes graos de foliación. Os tipos de metamorfismo, principalmente o me-
tamorfismo rexional e de contacto, xa que son os máis frecuentes e os que propor-
cionan a maioría das rochas metamórficas do noso entorno. 

� Hai varias páxinas web que poden facilitar o estudo desta unidade: 

– Vídeo de 5 minutos sobre o metamorfismo:  
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 http://www.youtube.com/watch?v=b0kxAtBxyqE&feature=PlayList&p=4FA930A7
D57A1190&index=1  

– Vídeo de 5 minutos sobre o magmatismo:  

 http://www.youtube.com/watch?v=_DP6Omc1I-
I&feature=PlayList&p=4FA930A7D57A1190&index=3  

4.3 Actividades de autoavaliación 

Os procesos magmáticos 

� Actividades 1, 3 e 6 da páxina 298. 

� Actividade 1 da páxina 289. 

� Actividade 1 da páxina 291. 

Os procesos do metamorfismo 

� Actividades 1 e 2 da páxina 293. 

� Realice un cadro indicando, para cada un dos tipos de rocha metamórfica do libro (pá-
xinas 295-296), a súa rocha orixinal e o tipo de metamorfismo que a formou se se indi-
ca no texto. 

� Actividade 2 da páxina 297. 

Actividades de titoría 

� Actividades 1  e 2 da páxina 287. 

� Actividade 3 da páxina 291. 

� Actividades 7 e 12 da páxina 298. 

� Actividades 16, 19 e 24 da páxina 299. 
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5. Unidade 4. Os procesos xeolóxicos 
externos 

5.1 Criterios de avaliación 
Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes: 

� Describir o proceso de meteorización das rochas e os seus tipos: mecánica e química. 

� Definir o proceso de edafización e os factores que o determinan. 

� Identificar os principais problemas que afectan os solos e xustificar a importancia da 
súa conservación e os problemas da desertización. 

� Indicar en que consisten os procesos de erosión, transporte e sedimentación. 

� Coñecer os procesos de formación das rochas sedimentarias. 

� Identificar características das rochas sedimentarias máis importantes e os seus usos  in-
dustriais, se é o caso. 

� Coñecer o concepto de estratificación e a súa importancia para o estudo da evolución 
xeolóxica da Terra. 

� Coñecer os conceptos de datación relativa e absoluta e a súa aplicación na datación dos 
acontecementos xeolóxicos. 

� Coñecer os principais acontecementos da evolución xeolóxica de España en xeral e de 
Galicia en particular.  

5.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade correspóndese coa unidade 15 do libro de texto: os procesos sedimentarios. 

Nesta unidade debe prestar especial atención a: 

– O concepto de meteorización e a diferenza entre a meteorización física e química e 
os diferentes procesos que dan lugar a cada unha delas. 

– O concepto de solo, a súa formación e os factores que interveñen nela así como a 
importancia para a vida e os procesos que poden degradalo e facer que perda a súa 
capacidade de manter a vida. Tamén deben terse en conta as medidas que podemos 
tomar para corrixir dita degradación e a importancia da desertización como un pro-
ceso que pode destruír o solo. 

– Os procesos de erosión, transporte e sedimentación e de formación de rochas sedi-
mentarias como factores que modelan a superficie terrestre. A diferenza e exemplos 
dos dous tipos de rochas sedimentarias, detríticas e químicas e o proceso de fosiliza-
ción que axuda a coñecer o pasado xeolóxico e biolóxico da Terra. Tamén debe 
prestarse atención aos conceptos de datación relativa e absoluta.  

– Por último, é importante, para entender o actual relevo de Galicia e da península Ibé-
rica, coñecer de maneira básica a súa historia xeolóxica. 

� Hai varias páxinas web que poden facilitar o estudo desta unidade: 

– Proceso de fosilización:  
 http://www.lopezdearenas.com/informatica/paleo/fosilizacion.html  
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– Vídeo de 5 minutos sobre as rochas sedimentarias: 

http://www.youtube.com/watch?v=degJ6oxsoc0&feature=PlayList&p=4FA930A7D57
A1190&index=2  

– Formación dun solo: 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/petrogeneticos/contenido6.htm  

5.3 Actividades de autoavaliación 

A meteorización 

Actividades 1, 2 e 3 da páxina 303. 

O solo 

� Actividade 10 da páxina 330. 

� Actividade 2 da páxina 307. 

Erosión, transporte e sedimentación / As rochas sed imentarias e a súa formación 

Actividades 2 e 3 da páxina 311. 

A clasificación das rochas sedimentarias 

Actividade 5 da páxina 330. 

A estratificación 

Actividades 8 e 9 da páxina 330. 

Características xeolóxicas de España e Galicia 

Resuma nunha ou dúas frases os principais procesos xeolóxicos que acaeceron en Galicia 
durante o precámbrio, o paleozoico, o cenozoico e o cuaternario. 

5.4 Actividades de titoría 
� Actividades 1, 2 (excepto “d”), 3, 4, 7 e 11 da páxina 330. 

� Actividade 12 e 13 da páxina 331. 
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6. Unidade 5. A composición dos seres 
vivos 

6.1 Criterios de avaliación 
Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes: 

� Explicar as características que definen os seres vivos: complexidade, nutrición, relación 
e reprodución, e coñecer os principais niveis de organización abióticos e bióticos. 

� Definir os conceptos de bioelemento, oligoelemento e biomolécula; clasificar os bioe-
lementos en primarios, secundarios e oligoelementos. Recoñecer os principais bioele-
mentos e oligoelementos 

� Explicar a estrutura da auga e relacionar as súas propiedades fisicoquímicas coas súas 
funcións biolóxicas, e coñecer as formas nas que se encontran as sales minerais nos se-
res vivos e as súas funcións biolóxicas. 

� Coñecer os principais glícidos, a súa composición, as súas estruturas, as súas funcións 
biolóxicas e a súa clasificación. 

� Coñecer os principais lípidos e ácidos graxos, a súa composición, as súas estruturas, as 
súas funcións biolóxicas e a súa clasificación. 

� Distinguir os aminoácidos como compoñentes básicos das proteínas; coñecer a compo-
sición, estruturas, funcións biolóxicas, especialmente a encimática e a súa clasificación. 

� Distinguir os nucleótidos como compoñentes básicos dos ácidos nucleicos; coñecer a 
composición, estruturas, funcións biolóxicas e a súa clasificación. 

6.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade didáctica corresponde coa unidade 1 do libro de texto: a materia viva. 

Nesta unidade debe facer especial fincapé en coñecer as características que definen aos 
seres vivos e os niveis de organización, en diferenciar os conceptos de bioelemento e oli-
goelemento,  comprender a importancia do carbono como elemento base das moléculas 
dos seres vivos; relacionar a natureza dipolar da auga, coas súas funcións biolóxicas e o 
papel dos sales minerais na formación de estruturas de protección e sostemento.  

É aconsellable que elabore esquemas sobre as biomoléculas  orgánicas nos que inclúa 
os seus compoñentes  e as  súas principais funcións biolóxicas. 

� Hai varias páxinas en internet que poden facilitar o estudo desta unidade: 

– Nesta páxina web atopará información sobre o ADN, na sección de gráfico poderá 
acceder a distintas animacións como 50 ano de ADN: 
http://www.elmundo.es/elmundo/ciencia.html 

– Esta páxina conecta con distintas páxinas de docencia española; para esta unidade 
recoméndase as de  universidade de Murcia e de Alcalá:  

 http://www.um.es/molecula/indice.htm 
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6.3 Actividades de autoavaliación 
� Realice a actividade 1 da páxina 26. 

� Completa a seguinte táboa resumo sobre as biomoléculas. 

Biomolécula Tipo de biomolécula Función  Exemplos 

Auga    

Sales minerais    

Glícidos    

Lípidos    

Proteinas    

Ácidos nucleicos    

A vida e os seus niveis de organización  

� Actividade 1 da páxina 11. 

� Diga en que nivel de organización incluiría os seguintes elementos: carbono(C), ADN, 
electrón, mitocondria, glóbulo vermello, corazón, souto, ser humano, bosque atlántico, 
Terra. 

Os bioelementos e as biomoléculas  

� Actividade 2 da páxina 15. 

� Explique, cun exemplo, as principais funcións das sales minerais nos organismos. 

� Tendo en conta as propiedades da auga, explique: 

– Por que nas zonas costeiras se dan temperaturas máis moderadas que nas zonas do 
interior? 

–  Por que a suor lles permite aos seres vivos diminuír a súa temperatura? 

– Por que a auga intervén tanto nas reaccións de hidrólise como nas de óxido-
redución? 

– Por que na composición do sangue hai unha alta porcentaxe é de auga?  

Os glícidos  

Cite a función dos seguintes glícidos: glicosa, ribosa, amidón e celulosa. 

Os lípidos  

Realice a actividade 5 da páxina 26. 

As proteínas  

Realice as actividades 6 e 7 da páxina 26. 

Os ácidos nucleicos 

Realice a actividade 12 da páxina 26. 
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6.4 Actividades de titoría 
� Resolva a actividades 2 e 4 da páxina 11. 

� Por que non é suficiente coñecermos os compoñentes dun nivel de organización para 
comprendermos o funcionamento do nivel seguinte? 

� Os virus son estruturas microscópicas simples e tan pequenas que para observalos 
cómpre o microscopio electrónico. Todos os virus teñen unha mesma estrutura básica, 
non se nutren nin se relacionan, non teñen metabolismo propio e para reproducirse re-
quiren a “maquinaria” da célula que infectan. Cre que os virus son seres vivos? En que 
nivel de organización os encadraría? 

� Resolva as actividades 1 e 2 da páxina 15. 

� Resolva as actividades 2 da páxina 26. 

� Que tipo de elemento é o ferro? Que importante función desempeña o ferro no noso or-
ganismo? 

� Comente a frase: os seres vivos somos  un produto da Terra. 

� En que se diferencian as biomoléculas inorgánicas das orgánicas? 

� Cales son as funcións dos glícidos? Poña exemplos de cada unha das funcións. 

� Explique como se clasifican os polisacáridos segundo a súa función biolóxica. 

� Consulte o CD-ROM  que acompaña o libro de texto; nel atopará fórmulas dos princi-
pais ácidos graxos. Resolva a actividade 1 da páxina 19 e represente a formación dun 
xabón. 

� Resolva as actividades 2 e 3 da páxina 19. 

� Resolva a actividade 11 da páxina 26. 

� Resolva as actividades 1, 3, 4 da páxina 21. 

� Resolva as actividades 1 e 3 da páxina 24. 

� Resolva a actividade 8 da páxina 26. 
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7. Unidade 6. A organización e a estru-
tura dos seres vivos 

7.1 Criterios de avaliación 
Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes: 

� Describir de forma breve os acontecementos principais até a aparición das células euca-
riotas. 

� Recoñecer e explicar a función das principais estruturas e orgánulos celulares. 

� Identificar as diferenzas entre as células procariotas e as eucariotas. 

� Identificar  as células eucariotas vexetais e as eucariotas animais, establecendo as dife-
renzas entre elas. 

� Diferenciar as distintas formas de organización pluricelular. 

� Explicar a existencia doutras formas acelulares. 

7.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade didáctica correspóndese coa unidade 2 do libro de texto: A orixe da vida e a 
súa organización 

Antes de abordar o estudo desta unidade é conveniente que repase os contidos referentes 
ás características da materia viva. 

Nesta unidade debe prestar especial atención á orixe da diversidade dos seres vivos a partir 
dun precursor ancestral; diferenciar entre células eucariotas e procariotas. Para compren-
der mellor a orixe das primeiras moléculas orgánicas pode ler na páxina 42  do libro de 
texto unha  breve explicación da experiencia de Oparin.  

Resultaralle de utilidade elaborar esquemas nos que represente as células eucariotas ani-
mais e vexetais, fixándose nas diferenzas entre ambos modelos. 

� Hai varias páxinas de internet que poden facilitar o estudo desta unidade: 

– Presenta recursos interactivos que lle poden axudar a fixar determinados conceptos 
desta unidade: http://www.biologia.arizona.edu/ 

– Actividades interactivas, contidos, test de autoavaliación e animacións sobre a uni-
dade: http://iris.cnice.mecd.es/biosfera/alumno/1bachillerato 

7.3 Actividades de autoavaliación 

A orixe da vida 

Realice as actividades 1 e 3 da páxina 31. 
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A estrutura da célula 

� Realice a actividade 2 da páxina 32. 

� Realice as actividades 1 e 3 da páxina 31. 

� Realice as actividades 6 e 10 da páxina 40. 

Da unicelularidade á pluricelularidade 

� Realice as actividades 2 e 3 da páxina 37. 

� Realice a actividade 7 da páxina 40. 

As formas non celulares 

� Realice as actividade 2  da páxina 39. 

� Actividade 13 da páxina 41. 

7.4 Actividades de titoría 
� Busque información sobre as distintas hipóteses acerca da aparición das biomoléculas 

no noso planeta. 

� Realice a actividade 3 da páxina 40. 

� Realice a actividade 2 da páxina 31. 

� Realice a actividade 2 da páxina 40. 

� Sinale as diferenzas entre células eucariotas animais e células eucariotas vexetais. 

� Realice a actividade 4 da páxina 40. 

� Que é un tecido? Por que se todas as células do ser humano son xeneticamente iguais, 
se diferencian en tecidos? 

� Algunhas especies de organismos unicelulares asócianse en colonias para aumentar a 
eficacia. Tense comprobado que os individuos que pertencen a dita asociación presen-
tan un baixo grao de coordinación e de reparto de traballo. Realice unha valoración 
xustificando os niveis de organización que poden darse neste tipo de colonias.  

� Moitos científicos coidan que é posible manipular unha células especiais chamadas cé-
lulas nai co obxectivo de lograr, no laboratorio, calquera órgano ou tecido que poida 
substituír perfectamente o orixinal. Chámano a “pedra filosofal da bioloxía”, o equiva-
lente á fórmula que buscaban os alquimistas para converter calquera metal en ouro. A 
célula nai por excelencia é o cigoto, capaz de fabricar todos e cada un dos máis de 200 
tipos de células do corpo. Ao longo do desenvolvemento do embrión, as células nai ini-
cian un proceso de diferenciación; unhas darán lugar a un tipo de tecido e outras, a ou-
tro diferente. O que intentan agora os científicos é illar estas células e dirixir in vitro a 
súa diferenciación. 

� O seguinte texto corresponde a un artigo de divulgación en que se expoñen as expecta-
tivas creadas sobre a investigación acerca das células nai. 

“O obxectivo prioritario é o seu potencial nos transplantes e enxertos de tecidos, desde a 
medula ata órganos completos. [ ]...  Ao mesmo tempo, os rivais dos médicos no mundo 
comercial confían en poder combater os efectos do avellentamento, as lesións e as desfigu-
racións conxénitas. A substitución do cabelo, un novo nariz, uns beizos máis atractivos pa-
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ra bicar, uns seos novos, un rostro e un colo sen engurras serán produtos derivados desta 
investigación e moi lucrativos. [ ]...  Os investimentos na loita contra o avellentamento xa 
están a atraer as principais fontes de financiamento e espertando o entusiasmo da opinión 
pública”.   

              JOHN CORNWELL: “Cara á inmortalidade”, El País Semanal, nº1203, páx.31.                                                    

– Hai algunha relación entre a difusión de expectativas como as que se sinalan no tex-
to e a busca de financiamento para a investigación? 

– Por que é tan frecuente que os científicos expoñan os obxectivos e resultados das sú-
as investigacións nos medios de comunicación social? 

– É conveniente este tipo de comunicación entre os científicos e a sociedade? 

� Realice a actividade 1 da páxina 40. 

� Realice a actividade 1 da páxina 37. 

� Explique como é a organización corporal nos seguintes casos: mofo, alga tipo leituga 
de mar, carballo, toxo, gramínea. 

� Realice a actividade  3 da páxina 39. 
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8. Unidade 7. A organización dos seres 
vivos pluricelulares: os tecidos 

8.1 Criterios de avaliación 
Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes: 

� Coñecer que tipo de vexetais presentan tecidos. 

� Identificar e localizar na planta os tecidos vexetais meristemáticos e coñecer a súa fun-
ción. 

� Identificar e localizar na planta os tecidos vexetais adultos: parenquimáticos, protecto-
res, de sostén, condutores e secretores e coñecer a función específica de cada un deles. 

� Coñecer que tipo de animais presentan tecidos. 

� Identificar e localizar no organismo os principais tipos de tecidos protectores e coñecer 
a súa función. 

� Identificar e localizar no organismo os principais tecidos conectivos: conxuntivo, adi-
poso, cartilaxinoso, óseo e sanguíneo. Coñecer a función de cada un deles. 

� Identificar e localizar no organismo os tipos de tecido muscular e as súas función. 

� Identificar e explicar as características morfolóxicas e os diferentes tipos de células do 
tecido nervioso. Localizar no organismo os principais tipos de tecido nervioso e a súa 
función. 

8.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade didáctica correspóndese coa unidade 3 do libro de texto: os tecidos. 

Antes de abordar o estudo desta unidade é conveniente que repase os conceptos de tecido, 
organización tipo talo e tipo cormo, así como os conceptos de organismo unicelular e plu-
ricelular e de diferenciación celular. 

É recomendable que no estudo, tanto dos tecidos animais como dos tecidos vexetais, ela-
bore esquemas nos que reflicta os tipos de tecidos vexetais, as características das súas cé-
lulas, a súa función principal e a súa localización dentro do vexetal. No estudo da histolo-
xía é importante que se apoie en imaxes de microfotografías, diapositivas, debuxos, etc. 

� Hai varias páxinas de internet que poden facilitar o estudo desta unidade: 

– Páxina que mostra  un atlas de histoloxía creado polo Departamento de Bioloxía Ex-
perimental da Universidade de Xaén. A web está ben organizada e destaca a calida-
de das súas imaxes. http:// www.Virtual.ujaen.es/atlas. 

– Diversas actividades e recursos sobre a organización celular. Recur-
sos.cnice.mec.es/biosfera/alumnos/1bachillerato/organización_sv/contenidos10.htm 

– Estrutura de tecidos vexetais con numerosas microfotografías. 
http://www.biología.edu.ar/plantas/cell_vegetal.htm 



Páxina 26 de 81 

 

8.3 Actividades de autoavaliación 

Os tecidos vexetais 

� Por que os meristemas se chaman tamén tecidos embrionarios? 

� Realice a actividade 1 da páxina 45. 

� Realice a actividade 1 da páxina 47. 

� Realice as actividades 2, 3 e 10 da páxina 62. 

Os tecidos animais 

� Realice a actividade 1 da páxina 50. 

� Realice a actividade 1 da páxina 59. 

� Realice as actividades 5, 9 da páxina 62. 

� Complete a seguinte táboa: 

Tipo de tecido animal Características das súas 
células 

Funcións Localización  

 

 

 

 

 

   

8.4 Actividades de titoría 
� Cal é a razón pola cal os vexetais poden medrar de maneira indefinida? 

� Realice a actividade 1 da páxina 45. 

� Realice as actividades 3 e 4 da páxina 47. 

� Realice a actividade 12 da páxina 63. 

� Cal é a misión dos tricomas? E, onde se localizan? 

� Nas cormófitas pódense distinguir tres tipos de órganos que son anatomicamente dife-
rentes (raíz, talo e follas). Coa axuda do libro de texto intente elaborar un esquema no 
que represente os diferentes tecidos de cada parte. 

� Os científicos, a miúdo, determinan a función dunha determinada estrutura bloqueando 
a súa acción ou eliminándoa e vendo como responde o organismo. A continuación, pro-
pónselle un hipotético experimento no que se corta parte da codia dunha árbore na pri-
mavera. 
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– Canta profundidade debería de ter o corte para eliminar o floema sen afectar para 
nada ao xilema? 

– Ao cabo duns meses o aspecto da árbore sería o que se observa na figura A. Descri-
ba cunha frase o que sucedeu. 

– Seguirá a árbore realizando a fotosíntese? Xustifique a súa resposta. 
– Cal é a causa de que a árbore siga medrando en grosor por riba do corte e non o faga 

na parte inferior? 

– Que pensa que lle pasará a árbore co paso do tempo? Xustifique a súa resposta. 

� Realice as actividades 2, 3 e 4 da páxina 50. 

� Realice as actividades 2 e 4 da páxina 53. 

� Realice as actividades 1 e 2 da páxina 55. 

� Realice as actividades 1, 2 e 3 da páxina 56. 

� Realice as actividades 2 e 3 da páxina 59. 

� Identifique os diferentes tecidos que se mostran no esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Cantas modalidades básicas de tecidos animais distingue entre os representados no 
debuxo? 

 

Esquema sacado de GAIA1 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO. VICENS VIVES 
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– Indique o nome de cada un dos compoñentes dos distintos tipos de tecidos represen-
tados. Están só formados por células? 

– Cal é a función de cada un destes tecidos? 
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9. Unidade 8. As funcións dos seres vi-
vos 

9.1 Criterios de avaliación 
Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes: 

� Describir o concepto de nutrición como un proceso común de todos os seres vivos. 

� Coñecer e explicar as fases da nutrición celular e os tipos de nutrición. 

� Explicar as diferenzas entre nutrición autótrofa e heterótrofa. 

� Interpretar os mecanismos celulares de intercambio de substancias. 

� Coñecer e explicar os conceptos fundamentais de metabolismo. 

� Xustificar a importancia do anabolismo e do catabolismo e a súa interdependencia. 

� Explicar a respiración e a fotosíntese como exemplos de procesos metabólicos funda-
mentais. 

� Coñecer e xustificar os diferentes tipos de coordinación que existen nos seres vivos. 

� Definir de forma breve os tipos de reprodución: sexual, asexual e alternante. Sinalar 
exemplos de organismos en cada tipo de reprodución. 

� Describir como se produce o ciclo celular e xustificar a importancia do proceso. 

� Explicar as fases da reprodución sexual e xustificar a necesidade do proceso da meiose 
neste tipo de reprodución. Xustificar a importancia biolóxica da reprodución sexual. 

9.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade didáctica correspóndese coa unidade 4 do libro de texto: as funcións dos se-
res vivos. 

Nesta unidade debe ter claros os conceptos de nutrición autótrofa e heterótrofa e diferen-
ciar entre anabolismo e catabolismo, reprodución sexual e asexual e mitose e meiose. 

Seralle de gran axuda que elabore esquemas nos que reflicta as diferenzas entre os concep-
tos anteriores. 

� Hai varias páxinas en internet que poden facilitar o estudo desta unidade: 

–  Contidos xerais sobre as funcións dos seres vivos: http:// www.biologia.arizona.edu. 

9.3 Actividades de autoavaliación 

As funcións de nutrición 

Diferencie entre os seguintes conceptos: anabolismo/catabolismo; autótrofo/ heterótrofo. 
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As funcións de relación 

Realice a actividade 2 da páxina 79. 

As funcións de reprodución 

� Diferencie entre os seguintes conceptos: sexual / asexual. 

� Realice a actividade 2 da páxina 81. 

� Realice a actividade 3 da páxina 83. 

� Realice a actividade 2 da páxina 85. 

� Realice as actividades 6 e 8 da páxina 86. 

9.4 Actividades de titorías. 
� Realice as actividades 2, 3 e 4 da páxina 69. 

� Realice as actividades 1 e 3 da páxina 71. 

� Realice as actividades 2 e 3 da páxina 72. 

� Realice a actividade 2 da páxina 75. 

� Realice as actividades 2 e 3 da páxina 76. 

� Realice a actividade 1 da páxina 79. 

� Realice a actividade 5 da páxina 86. 

� Realice a actividade 1 da páxina 81. 

� Realice a actividade 2 da páxina 83. 

� Realice as actividades 1 e 3 da páxina 85. 
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10. Unidade 9. A diversidade dos seres 
vivos 

10.1 Criterios de avaliación 
Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes: 

� Coñecer e argumentar os principios da teoría da Selección natural de Darwin. 

� Coñecer o concepto de especie e identificar as causas da especiación. 

� Coñecer o concepto de biodiversidade: niveis, beneficios, medidas de protección e cau-
sas da súa perda. 

� Comprender que é unha especie protexida e coñecer o significado de espazos protexi-
dos e cal é a situación en Galicia. 

� Explicar en que consiste a nomenclatura científica, coñecer o significado das principais 
categorías taxonómicas e o manexo de claves dicotómicas de clasificación. 

� Explicar os criterios da clasificación dos seres vivos e diferenciar os diferentes reinos. 

� Identificar as características fundamentais dos cinco reinos e indicar os principais gru-
pos que se diferencian en cada un deles con exemplos próximos. 

10.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade didáctica correspóndese coas unidade 5 (A biodiversidade e a evolución) e  a 
unidade 6 do libro de texto: a clasificación dos seres vivos 

Nesta unidade é conveniente que repase os conceptos de mutación, recombinación, a es-
trutura do ADN e das proteínas, a deriva continental, o concepto de fósil, así como os con-
ceptos de procariota, eucariota, nutrición autótrofa e heterótrofa. 

Á hora de abordar o estudo de conceptos relacionados coas probas  de evolución  e a espe-
ciación pode serlle de axuda asociar ditos conceptos a exemplos representativos. 

Para o estudo das características dos cinco reinos resultaralle útil elaborar esquemas nos 
que inclúa as principais características de cada un e exemplos representativos que lle per-
mitan lembrar estas características. 

� Hai varias páxinas en internet que poden facilitar o estudo desta unidade: 

– Nesta páxina pode atopar conceptos de evolución para ampliar.: http:// 
www.evolutionibus.info 

– Sobre a sistemática dos seres vivos segundo a seu parentesco evolutivo: http:// 
www.biologia.edu.ar/biodiversidad/index.htm. 

– Esta páxina posúe un apartado sobre os seres vivos que contén un mapa completo da 
súa clasificación, ademais dunha galería de imaxes moi ampla: 
http:///www.duiops.net/seresvivos/mapa.html 

– Esta páxina mostra a diversidade de España. Posúe listas e traducións dos nomes das 
especies ao inglés, ademais de descrición dos diferentes ecosistemas. O seu catálogo 
fotográfico é importante. http://www.iberianature.com. 
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10.3 Actividades de autoavaliación 

Actividades correspondentes á unidade 5 

A historia das teorías evolucionistas. 

� Realice a actividade 4 da páxina 91. 

� Realice a actividade 5 da páxina 110. 

Teoría sintética ou neodarwinismo 

� Realice a actividade 3 da páxina 95. 

� Realice as actividades 1 e 3 da páxina 97. 

� Realice a actividade 6 da páxina 110. 

As probas da evolución 

Realice a actividade 7, 9 e 10 da páxina 110. 

O fenómeno da adaptación 

Cite tres exemplos de adaptacións dos seres vivos ao medio. 

A biodiversidade e a súa conservación 

Realice as actividades 1e 3 da páxina 105. 

Actividades correspondentes a unidade 6 

Realice a actividade 1 da páxina 132 

Como se clasifican os seres vivos 

Realice a actividade 2 da páxina 115. 

As moneras, os protoctistas, os fungos, as plantas,  os animais 

� Realice a actividade 2 da páxina 132. 

� Realice as actividades 1, 2, 3 e 4 da páxina 128. 

� Realice a actividade 9 da páxina 132. 

As claves dicotómicas e a súa utilización 

Coa axuda da clave dicotómica que aparece na páxina 130 do libro de texto, trate de iden-
tificar a planta que presenta as seguintes características: árbore resinosa de flores pouco 
vistosas e follas aciculares dispostas en pequenos grupos. A súa semente está encerrada 
nunha cápsula dura. 

10.4 Actividades de titoría. 
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Actividades correspondentes á unidade 5 

� Realice as actividades 1, 2, 3 da páxina 91. 

� Realice a actividade 2 da páxina 93. 

� Realice a actividade 2 da páxina 95. 

� Realice as actividades 1, 2 e 5 da páxina 99. 

� Realice a actividade 2 da páxina 105. 

� Realice a actividade 2 da páxina 108. 

� Realice as actividades 2, 3, 4 e 12 da páxina 110. 

Actividades da unidade 6 

� Realice a actividade 1 da páxina 115. 

� Realice a actividade 1 da páxina 117. 

� Realice a actividade 1 da páxina 119. 

� Realice as actividades 1, 2 e 3 da páxina 121. 

� Realice as actividades 1e 2 da páxina 122. 

� Realice as actividades 1, 2 e 3  da páxina 125. 

� Realice as actividades 3, 4, 6 e 10 da páxina 132 e 133. 
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11. Unidade 10. As plantas 

11.1 Criterios de avaliación 
Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes. 

� Definir o proceso de nutrición das plantas, establecendo as diferenzas entre os dous ti-
pos de organización dos vexetais: briófitas e cormofitas. 

� Coñecer as substancias que necesitan as plantas para a súa nutrición e a súa orixe. 

� Describir e explicar as distintas etapas da nutrición das cormofitas, explicando a fun-
ción de raíz, tallo e follas nas mesmas. 

� Entender a importancia da fotosíntese para a planta e para o resto de seres vivos. 

� Identificar a función de excreción das plantas e as substancias producidas polos tecidos 
secretores. 

� Definir a función de relación das plantas e o papel das hormonas vexetais. 

� Interpretar os movementos das plantas: tropismos e nastias. 

� Coñecer os tipos de reprodución asexual e exemplos de vexetais que os presenten. 

� Describir a reprodución sexual e o significado de reprodución alternante, utilizando 
como modelo o ciclo reprodutor dunha planta cotiá. 

� Identificar os distintos compoñentes dunha flor e describir a polinización e a fecunda-
ción. 

� Explicar a procedencia do embrión, a semente e o froito nas anxiospermas. 

� Entender os diferentes mecanismos de diseminación e xerminación das sementes. 

11.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade correspóndese co tema 7 do libro de texto. 

Lea o seguinte texto e recorde os seguintes conceptos clave para entender axeitadamente o 
seguinte tema. 

 “A nutrición das plantas é autótrofa, pois sintetizan, coa axuda da luz, os compostos 
orgánicos que necesitan a partir de nutrientes inorgánicos como auga, dióxido de carbono 
e sales minerais. 

As plantas cormofitas desenvolveron órganos específicos para a nutrición, como: a raíz, 
o talo e as follas, ademais dun sistema de tecidos de transporte que leva os nutrientes aos 
diferentes órganos da planta. 

As plantas teñen capacidade para responder a estímulos externos, a súa resposta está 
polo xeral relacionada co crecemento. 

Posúen sustancias encargadas da coordinación de determinados procesos, como a flora-
ción, o desenvolvemento das follas, a maduración dos froitos... 

As plantas reprodúcense, asegurando o mantemento das especies. Poden facelo de for-
ma asexual ou sexual.” 
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� Seria conveniente que repasara os seguintes conceptos. 

– Nutrición. Fotosíntese, necesidade de nutrientes, captación de moléculas inorgáni-
cas, transpiración, capilaridade, tecidos de transporte das plantas. 

– Relación. Hormonas vexetais, respostas vexetais, fotoperíodo. 

– Reprodución. Asexual, sexual, ciclo biolóxico das plantas, sementes e froitos. 

� Direccións de internet para utilizar no tema. 

– Glosario de termos botánicos. http://www.botanical_online.com 

– Células e tecidos vexetais . http://www.inea.uva.es/servicios/histología// 
– Xeneralidades sobre a nutrición das plantas. http://www.fuchsiarama.com/ 

– Relación e reprodución das plantas. http://www.jardínbotánicodecordoba.com 

http://www.institutodebotánica.bcn.es 

 

11.3 Actividades de autoavaliación 

A función de nutrición nas plantas 

� Xeneralidades da nutrición en briófitos e cormófitos: realice a actividade 1 da páxina 
137 do libro de texto. 

� O transporte en cormofitas: realice a actividade 4 da páxina 156 do libro de texto. 

� O intercambio de gases en cormofitas: realice a  actividade 1 da páxina 139 do libro de 
texto. 

� A excreción en vexetais: realice a actividade 1 da páxina 141 do libro de texto. 

A función de relación nas plantas 

Realice a actividade 6 da páxina 156 do libro de texto. 

A reprodución nas plantas 

� Reprodución e ciclos das plantas: realice a actividade 2 da páxina 145 do libro de texto 
e a actividade 5 da páxina 156 do libro de texto. 

� Reprodución en briófitos: realice a actividade 1 da páxina 147 do libro de texto. 

� Reprodución en pteridófitos: realice a actividade 8 da páxina 156 do libro de texto. 

� Reprodución en plantas con semente, realice as seguintes actividades: actividade 1 da 
páxina 149 do libro de texto, actividade 1 da páxina 150 do libro de texto e a actividade 
7 da páxina 156 do libro de texto. 

11.4 Actividades de titoría 
A función de nutrición nas plantas  

� Cales son as diferenzas na nutrición entre briófitas e cormofitas? 

� Como é a absorción das sales minerais pola raíz? 
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� Cál é a composición do zume bruto? Cales son a características do tecido que intervén 
no seu transporte? Cál é o sentido deste? Cál é a teoría que explica este transporte? 

� Cal é o mecanismo de apertura e cerre dos estomas? Como inflúen os factores que in-
terveñen neste mecanismo? 

A función de relación nas plantas  

� Onde se sintetiza a citoquinina e sobre que procesos actúa? 

� Diferencie plantas de día curto, longo e neutro. Poña exemplos. 

A reprodución nas plantas 

� Diferenzas entre os rizomas e os tubérculos. 

� Realice o proceso de dobre fecundación en anxiospermas. 

� Explique a estrutura dunha semente e realice un esquema dela. 

� Realice un esquema que represente o ciclo reprodutor dun fieito. 
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12. Unidade 11. A función de nutrición 
nos animais 

12.1 Criterios de avaliación 
Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes. 

� Recoñecer as diferenzas entre nutrición e alimentación. 

� Describir as principais etapas do proceso da nutrición e relacionalas cos aparellos que 
interveñen. 

� Recoñecer e interpretar esquemas das estruturas dixestivas dos invertebrados. 

� Coñecer as principais etapas do proceso dixestivo dos vertebrados, os órganos e glán-
dulas implicadas e a súa función. 

� Diferenciar respiración celular, respiración externa e intercambio de gases.   

� Interpretar os diferentes sistemas respiratorios que existen e relacionalos cos  grupos de 
animais que os presentan. 

� Coñecer as principais funcións do aparello circulatorio. 

� Realizar e interpretar esquemas dos sistemas de circulación e estruturas circulatorias 
dos invertebrados e dos vertebrados, as súas características e funcións. 

� Describir o aparato cardíaco: as fases do latexo cardíaco e coñecer como se controla a 
actividade cardíaca. 

� Identificar os obxectivos da excreción e cales son os produtos de excreción. 

� Coñecer os órganos excretores e os mecanismos da excreción nos vertebrados 

12.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade correspóndese cos temas 8 e 9 do libro de texto. 

Lea o texto e recorde os seguintes conceptos clave para entender axeitadamente o seguinte 
tema. 

“A nutrición animal non se relaciona só co aparello dixestivo, senón que está estreita-
mente ligada á respiración, á circulación do sangue e á eliminación dos refugallos produ-
cidos polas células como resultado do metabolismo. 

Ao longo da evolución desenvolvéronse distintas estratexias para perfeccionar os me-
canismos encargados de que cada célula do corpo do animal reciba os compostos necesa-
rios para a súa vida e elimine os residuos. 

Os animais mostran unha ampla gama de hábitos alimentarios e desenvolveron moitas 
estruturas para a busca, captura e inxestión do alimento. Pode dicirse que a organización 
do corpo e o modo de vida dos animais están adaptados para obter o alimento. 

O noso corpo posúe ao redor de cen billóns de células, que están bañadas soamente por 
uns catorce litros de líquido extracelular. Ese mesmo número de protozoos mariños nece-
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sitaría preto de dez millóns de litros de auga para efectuar o intercambio de substancias 
que lles son imprescindibles para vivir. 

Con esta comparación destácase a enorme eficacia que alcanzan os aparellos respirato-
rio, dixestivo e excretor, que lle permiten ao organismo levar a cabo todas as súas funcións 
vitais cun contido de líquido relativamente baixo, aínda que de nada serviría esta eficacia 
sen a existencia dun aparello circulatorio”. 

 

� Seria conveniente que repasara os seguintes conceptos. 

– Aparello dixestivo. Nutrición e alimentación, dixestión en invertebrados e en verte-
brados, aparello dixestivo no ser humano, absorción. 

– Aparello circulatorio. Circulación en invertebrados e vertebrados, aparello circula-
torio humano, ciclo cardíaco, sístole, diástole. 

– Aparello respiratorio. Respiración e sistemas respiratorios, difusión, intercambio 
gasoso, alvéolos, traqueas, pulmóns, inspiración e expiración. 

– Aparato excretor. Excreción e sistemas excretores, nefrón, formación da urina, se-
creción, excreción en invertebrados. 

� Direccións de internet para utilizar no tema. 

– Atlas de anatomía humana. http://www.saludalia.com 

– Atlas de invertebrados. http://www.docencia.izt.nam.mx 

– Aparato circulatorio. http://www.rena.edu.re 
– Aparato respiratorio.http://www.unhsc.utah/edu 
– Aparato excretor. http://www.cnice.mec.es 

12.3 Actividades de autoavaliación 

A nutrición nos animais 

� Realice a actividade 4 da páxina 161 do libro de texto. 

 A dixestión 

� Dixestión en invertebrados: realice a actividade 2 páxina  176  do libro de texto. 

� Dixestión en vertebrados. Realice as seguintes actividades: actividade 1 da páxina 165 
do libro de texto, actividade 3 da páxina 167, actividade 3 e 4 da páxina 176. 

A respiración 

� Conceptos xerais: realice a actividade 2 da páxina 175 do libro de texto. 

� Respiración traqueal: realice a actividade 5 da páxina 176 do libro de texto. 

� Intercambio e transporte de gases: realice a  actividade 6 da páxina 176 do libro de tex-
to. 

A circulación 

� Transporte de sustancias: realice as actividades 2 e 3 da páxina 181 do libro de texto. 

� Sistemas de circulación: realice a  actividade 1 da páxina 185 do libro de texto, e  as ac-
tividades 2 e 3 da páxina 190. 
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 A Excreción 

� Produtos de refugallo: realice a actividade 7 da páxina 190 do libro de texto. 

� Órganos excretores de invertebrados: realice a  actividade 8 da páxina 190 do libro de 
texto. 

� Órganos excretores de vertebrados: realice a actividade 10 da páxina 190 do libro de 
texto. 

� Formación da urina: realice a  actividade  6 da páxina 190 do libro de texto. 

12.4 Actividades de titoría 

A dixestión 

� Realice a actividade  9 da páxina 176 do libro de texto. 

� Realice  a actividade  10 da páxina 177 do libro de texto. 

� Diferenzas entre nutrición e alimentación. 

A respiración 

� Realice a actividade 8 da páxina 176 do libro de texto. 

� Diferenza entre respiración celular, respiración externa e intercambio de gases. 

A circulación 

� Realice a actividade 5 da páxina 190 do libro de texto. 

� Realice a actividade 9 da páxina 190 do libro de texto. 

� Ciclo cardíaco: definición e etapas. 

A excreción 

� Realice a actividade 11 da páxina 191 do libro de texto. 

� Diferenza entre excreción, secreción e defecación. 
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13. Unidade 12. A función de relación dos 
animais 

13.1  Criterios de avaliación 
Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes: 

� Realizar e interpretar esquemas do proceso de coordinación, nos que figuren os elemen-
tos que interveñen. 

� Explicar a importancia da coordinación nerviosa e hormonal. 

� Coñecer os conceptos de estímulo, receptor, efector e resposta. 

� Explicar o mecanismo de transmisión da información a través da neurona e entre neu-
ronas. 

� Realizar esquemas comparativos dos sistemas nerviosos dos invertebrados.  

� Describir de forma esquemática o funcionamento do sistema nervioso central e perifé-
rico dos vertebrados. 

� Describir como se produce a resposta motora e a resposta secretora.  

� Coñecer o mecanismo de acción hormonal e a súa importancia para todos os animais. 

� Elaborar esquemas nos que se represente a regulación do sistema endocrino  e localizar 
as  glándulas endócrinas máis importantes dos vertebrados. 

13.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade correspóndese co tema 10 do libro de texto. 

Lea o texto e recorde os seguintes conceptos clave para entender axeitadamente o seguinte 
tema: 

“Unha das características que diferencia os seres vivos dos que no son, é a súa sensibi-
lidade ou capacidade de responder a estímulos. A supervivencia dun organismo depende 
da súa capacidade para reaccionar, fuxir dun depredador, atrapar unha presa, buscar ali-
mento ou atopar parella, variar os seus modelos de crecemento... 

As respostas requiren integrar os impulsos sensoriais que chegan ao ser vivo e coordi-
nar as diferentes partes do seu organismo. No caso dos animais, todas as funcións vitais 
atópanse reguladas por dous grandes sistemas que actúan de maneira coordinada: o siste-
ma nervioso e o sistema endocrino. 

O sistema nervioso elabora respostas rápidas, aínda que pouco duradeiras; mentres o 
sistema endocrino actúa máis a modo, pero a súa acción é máis sostida e intensa. Un dos 
maiores retos da humanidade foi saber como se coordinan as accións dun organismo. 

Os descubrimentos do científico español Santiago Ramón y Cajal, a finais do século 
XIX, resultaron transcendentais para coñecer como é e como funciona o sistema nervio-
so”. 
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� Sería conveniente que repasara os seguintes conceptos. 

– Sistema nervioso. Nervio, fibra nerviosa, estímulo, receptor, órganos sensoriais, si-
napse, efector. 

– Sistema endocrino. Hormona,células diana, neurorosecreción, feromonas, retroali-
mentación negativa, glándula endocrina. 

� Direccións de internet para utilizar no tema. 

– Desenvolvemento e función do sistema nervioso. 

 http://www.uc.cl/sw_educ/neurociencias 

– Páxina oficial do instituto químico biolóxico. http://www.iqb.es 

– Páxina oficial da sociedade española de paraplexía. 
     http://www.sociedadparaplejia.com 

– Sistema  endocrino. http://www.solociencia.com 

– Sistema endocrino.  http://www.recursos.cnice.mec.es 

13.3 Actividades de autoavaliación 

A recepción dos estímulos 

Realice a actividade 1 da páxina 214 do libro de texto. 

O sistema de coordinación nerviosa 

� A transmisión ao longo da neurona. Realice a actividade 5 da páxina 214 do libro de 
texto. 

� A sinapse. Realice a actividade 1  da  páxina 199 do libro de texto. 

Sistemas nerviosos dos invertebrados: 

Realice a actividade 1 da  páxina 201 do libro de texto.  

Sistema nervioso de vertebrados 

� O sistema nervioso central. Realice a actividade 1 da  páxina 205 do libro de texto. 

� O sistema nervioso periférico. Realice a actividade 2 da  páxina 214 do libro de texto. 

� Funcionamento do sistema nervioso. Realice a actividade 13 da páxina 214 do libro de 
texto. 

O sistema de coordinación hormonal 

�  Conceptos xerais. Realice a actividade 3 da páxina 214 do libro de texto. 

� Sistema hormonal de invertebrados. Realice a actividade 1 da  páxina 211 do libro de 
texto. 

� Sistema hormonal de vertebrados. Realice a actividade 3 da páxina 211 do libro de tex-
to e a  actividade  9 da páxina 214 do libro de texto. 
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13.4 Actividades de titoría 

Sistema de coordinación nerviosa 

�  Realice a actividade 13  páxina  214  do   libro de texto. 
�  Realice a actividade 14  da páxina  215   do   libro de texto. 

�  Realice a actividade 15  páxina   215  do  libro de texto. 

�  Realice  a actividade 17  páxina 215 do libro de texto. 

�  Diferenza entre arco reflexo mono e polisináptico. 

 

Sistema de coordinación hormonal 

� Diferenzas entre o sistema nervioso e o sistema hormonal. 

� Realice a actividade  16  da páxina 215 do libro de texto. 

� Explique que segrega e que funcións ten a paratiroides. 

� Diferenza entre hormona proteica e as hormonas esteroideas. 

� Localice nun corpo humano mudo as principias glándulas endocrinas. Faga un esquema  
da regulación da insulina. 
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14. Unidade 13. A reprodución nos ani-
mais 

14.1 Criterios de avaliación 
Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes. 

� Comprender os procesos de reprodución sexual e asexual, e as vantaxes e os inconve-
nientes de ambas. 

� Definir os diferentes tipos de reprodución asexual e sexual indicando grupos de animais  
coñecidos que as presentan. 

� Identificar os diferentes elementos do aparello reprodutor masculino e feminino e a 
función de cada un deles. 

� Diferenciar as etapas da gametoxénese masculina e feminina indicando as principais di-
ferenzas entre ambas. 

� Coñecer os tipos de fecundación animal indicando grupos de animais que as presentan 

� Describir brevemente as fases do desenvolvemento embrionario e postembrionario. 

� Interpretar o proceso da clonación e as diferentes técnicas de intervención humana na 
reprodución: reprodución asistida e métodos anticonceptivos 

14.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade correspóndese co tema 11 do  libro de texto. 

Lea o texto e recorde os seguintes conceptos clave para entender axeitadamente o seguinte 
tema. 

“Unha característica dos seres vivos verdadeiramente excepcional é a capacidade de 
reproducirse e de perpetuar a especie. Desde que o primeiro ser vivo apareceu sobre o no-
so planeta, hai máis de 3500 millóns de anos, a vida mantívose sobre a Terra conservando 
os cambios evolutivos que van aparecendo como resultado das adaptación aos diferentes 
ambientes. 

Hai 2000 millóns de anos que apareceron os organismos con reprodución sexual. Ata 
daquela, as novas variedades de seres vivos só podían xurdir a partir de acumulacións de 
mutacións casuais. Grazas ao invento do sexo, dous organismos poden intercambiar os se-
us xenes e producir novas combinacións –ás veces máis eficientes – que son sometidas á 
peneira da selección natural. Os propios organismos, ao escoller uns compañeiros sexuais 
e non outros, influíron de xeito decisivo na súa evolución. 

Grazas á reprodución sexual, cada un de nós está constituído por unha mestura irrepeti-
ble de xenes procedentes de fontes distintas, é dicir, é un individuo único. A evolución do 
sexo foi a maior contribución á individualidade no ámbito da bioloxía. 

Malia todas estas vantaxes, o sexo non sempre está ligado á reprodución.Na maioría 
das bacterias, dos protoctistas e dos fungos, o sexo case nunca é obrigado, mentres que as 
plantas e os animais necesitan do sexo para a súa reprodución e desenvolvemento.” 
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� Seria conveniente que repasara os seguintes conceptos . 

– Reprodución en animais. Reprodución sexual, reprodución asexual, partenoxénese, 
clonación.cariogamia, neotenia, haploide, diploide. 

– Gametogénese e fecundación. Óvulo, espermatozoide, gónadas, ovario, testículo, 
fecundación externa, fecundación interna. 

– Desenvolvemento embrionario e a intervención humana na reprodución: seg-
mentación, gastrulación, organoxénese, mórula, animais diblásticos, animais triblás-
ticos, metamorfose, reprodución asistida, inseminación, métodos anticonceptivos. 

� Direccións de internet para utilizar no tema. 

– Reprodución en animais. http://www.rena.edu.re 

– Aparato reprodutor en animais. http://www.whonamedit.com 

– Gametoxénese. http://www.portalesmedicos.com 

– Desenvolvemento embrionario. http://www.advancedfertility.com 

– Técnicas de reprodución asistida e métodos anticonceptivos.  

http://www.books.google.es 

 

14.3 Actividades de autoavaliación  

Os tipos de reprodución nos animais 

�  Reprodución sexual e asexual. Realice as actividades 1 e 7 da páxina 236 do libro de 
texto. 

� Formas especiais de reprodución. Realice as actividades 2 e 3 da páxina  236 do libro 
de texto. 

A formación dos gametos 

�  Anatomía do aparato reprodutor e morfoloxía dos gametos: realice a actividade 10 da 
páxina 236 do libro de texto. 

� A gametoxénese. Realice a  actividade 4 da páxina 236 do libro de texto. 

A fecundación 

�  Os tipos de fecundación. Realice a actividade 1 da  páxina 227do libro de texto. 

�  Proceso de fecundación: realice a actividade 5 da páxina 236 do libro de texto. 

O desenvolvemento embrionario 

� Período embrionario. Realice a actividade 8 da páxina 236 do libro de texto. 

� Período postembrionario. Realice a actividade 1 da páxina 233 do libro de texto. 

14.4 Actividades de titoría  
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Reprodución nos animais 

� Cite os tipos de  reprodución nos animais. 

� Etapas na reprodución sexual. 

� Defina clonación. Cal é a base biolóxica da clonación? 

Formación de gametos 

� Realice a actividade 9 da páxina 236 do libro de texto. 

� Nun esquema mudo do aparato reprodutor masculino e feminino, poña as partes corres-
pondentes da súa anatomía. 

Fecundación 

�  Tipos de fecundación. 

�  Define. Monospermia, reacción acrosómica, sincarión. 

Desenvolvemento embrionario 

� Cite as fases do desenvolvemento embrionario. 

� Diferencie: ovíparo, vivíparo e ovovivíparo. 

Intervención humana na reprodución: 

Descrición dos principias métodos anticonceptivos. 
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15. Solucións ás actividades de autoava-
liación 

15.1 Unidade 1. A dinámica litosférica 
� Actividade 1, páxina 241. Cales foron os descubrimentos de Hubble? Como influíron 

na nosa visión do mundo?  

Descubrimentos de Hubble: que algunhas nebulosas eran galaxias formadas por estrelas 
como a nosa e que o universo está en expansión. 

A súa influencia na nosa visión do mundo é dobre. Por unha parte, sitúan a Vía Láctea, 
o Sistema Solar e a Terra mesma como unha pequena parte integrante do universo. 

A expansión do universo ten como implicación a necesidade dunha orixe. 

� Actividade 1, páxina 243. Por que se fundiu a Terra durante o seu proceso de forma-
ción? Que importante consecuencia tivo este evento?  

A calor liberada nas colisións polos impactos dos planetesimais é a xerada pola desinte-
gración de elementos radioactivos fixeron medrar a temperatura ata acadar a fusión total 
das rochas que formaban a Terra. 

A consecuencia máis importante é a migración do material en función da densidade, 
formándose así unha estrutura en capas co material máis denso (ferro) no centro, o núcleo,  
e os minerais menos densos (silicatos de aluminio) na codia. Tamén tivo como consecuen-
cia a formación dun núcleo externo líquido. 

� Resuma de modo moi breve o tipo de información que podemos obter de cada un dos 
métodos indirectos de estudo da Terra. 

– Métodos gravimétricos: obtemos información sobre a densidade e composición das 
rochas. 

– Métodos magnéticos: a presenza dun campo magnético implica a existencia dun nú-
cleo externo líquido no interior do cal xira un núcleo interno sólido e metálico. 

– Estudo dos meteoritos: proporcionan información sobre a composición interna dos 
planetas rochosos xa que se entende que o seu proceso de formación foi idéntico ao 
da Terra 

– Métodos xeotérmicos: as zonas frías da superficie terrestre son zonas onde a codia é 
moi grosa (cratóns) ou onde as rochas frías penetran no interior (zonas de subdu-
ción) e as zonas quentes da Terra indican zonas de codia moi fina (codia oceánica) 
ou de vulcanismo intenso (dorsais, puntos quentes).  

– Método eléctrico: a diferente condutividade das rochas permite coñecer o contido en 
auga ou noutros líquidos. 

– Método sísmico: permitiu coñecer a distribución en capas de diferente composición, 
densidade e rixidez así como a existencia de descontinuidades. Nos últimos anos os 
estudos de tomografía sísmica axudaron a desterrar a idea da existencia da astenos-
fera e a propoñer o modelo da subdución profunda. 

 

� Actividade 2, páxina 247. Que son as descontinuidades sísmicas? Cal é a súa interpre-
tación? 
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As descontinuidades sísmicas son zonas onde as ondas sísmicas reflíctense ou refráctanse 
(cambian a súa traxectoria e velocidade). Indican unha estrutura interna en capas de dife-
rente composición e densidade. 

� Actividade 5, páxina 247. Que límite indica a descontinuidade de Mohorovicic? E as de 
Gutenberg e Lehman? 

– Mohorovicic: límite codia-manto. 

– Gutenberg: límite manto inferior-núcleo externo. 

– Lehman: límite núcleo externo-núcleo interno 

� Actividade 2, páxina 249. En que se diferencian os dous modelos que explican o inte-
rior terrestre? Cal é a razón de que existan? 

Diferéncianse no criterio seguido para cada un. No xeoquímico o criterio é a composición 
química, no dinámico o criterio é o diferente comportamento mecánico, a densidade e o 
estado fisicoquímico dos materiais. 

Coexisten os dous xa que ambos proporcionan unha información diferente pero com-
plementaria sobre a constitución interna da Terra. 

� Actividade 10, páxina 264. Explique cal é a relación entre as seguintes capas: 

a) Codia e litosfera. 
b) Litosfera e manto. 

c) Mesosfera e manto. 

d) Manto superior e manto inferior. 

 

a) Toda a codia forma parte da litosfera. 

b) A parte inferior da litosfera está formada pola parte superior do manto. 

c) Toda a mesosfera está incluída no manto. 

d) O manto está formado polo manto superior e inferior. Os tres conceptos forman parte 
do modelo xeoquímico. 

� Explique brevemente as probas que apoian a dinámica da litosfera. 

– Probas xeolóxicas: as liñas de costa de América do Sur e África encaixan se unimos 
os continentes. Algunhas cadeas montañosas e formacións rochosas de continentes 
distintos tamén encaixan. 

– Probas paleoclimáticas: a glaciación que ocorreu hai uns 300 millóns de anos deixou 
rastros que se corresponden en continentes hoxe separados por miles de quilómetros. 
Eses rastros coinciden ao unir os continentes. 

– Probas paleontolóxicas: fósiles dos mesmos animais fluviais aparecen en continentes 
hoxe separados. Estes animais non poderían ter atravesado os océanos que separan 
hoxe ditos continentes. 

– Probas paleomagnéticas: o paleomagnetismo de rochas de diferentes continentes in-
dica a mesma posición do polo norte cando unimos os continentes. 

� Actividade 5, páxina 264. Sinale os tipos de bordos de placa que existen e explique as 
súas características. 

– Bordos diverxentes: son as dorsais oceánicas e os rifts intracontinentais.  
– As dorsais oceánicas son longas cordilleiras que recorren o fondo dos océanos. 

Poden posuír un rift ou fosa tectónica na súa zona central lonxitudinal e están 
formadas por segmentos desprazados entre si e separados por fallas 
transformantes. Teñen actividade volcánica. 
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– Os rifts intracontinentais son grandes depresións similares aos das dorsais pero no 
interior dun continente. Tamén teñen actividade volcánica. No Rift Valley 
africano. 

– Bordos converxentes: hai varios tipos. 
– Converxencia océano-océano: a placa máis antiga e densa subduce baixo a outra. 

Fórmase unha fosa oceánica e arcos illa de orixe volcánica. Con vulcanismo e 
sismicidade asociados. Illas Aleutianas, Xapón, Filipinas. 

– Converxencia océano-continente: a placa oceánica subduce baixo a continental. 
Os sedimentos acumulados no bordo continental préganse e dan lugar a unha 
cordilleira perioceánica. Fórmase unha fosa oceánica. Con vulcanismo e 
sismicidade asociados. Cordilleira dos Andes. 

– Converxencia continente-continente: ningunha das dúas placas subduce. Os 
sedimentos entre ambas préganse e forman unha cordilleira intracontinental. Hai 
certa sismicidade pero non vulcanismo. Himalaia. 

– Bordos con movemento lateral: son as fallas transformantes. Existe un desprazamen-
to lateral entre as dúas placas. Hai sismicidade asociada. Fallas transformantes das 
dorsais, falla de Santo André en California. 

– Complete o seguinte mapa co nome das placas litosféricas. Pode ver o mapa comple-
to en http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/ocean_age/data/2008/ngdc-
generated_images/whole_world/2008_age_of_oceans_p1024.jpg  

 

1. Placa do Pacífico 2. Placa norteamericana 3. Placa do Caribe 4. Placa de Cocos 5. Placa 
de Nazca 6. Placa sudamericana 7. Placa antártica 8. Placa eurasiática 9. Placa arábiga 10. 
Placa africana 11. Placa indoaustraliana 12. Placa filipina 

� Explique brevemente os tres modelos propostos nestas páxinas. Sinale en que se pare-
cen e en que se diferencian.  

– Modelo de convección: consideraba o manto fluído e con correntes de convección 
que impulsarían desde abaixo ás placas litosféricas flotantes. O material quente sai-
ría á superficie e o frío volvería a descender. As zonas de ascenso coincidirían coas 
dorsais e as de descenso coas fosas e o movemento produciríase polo material que 
sae nas dorsais e que empuxaría ás placas. Desestimouse xa que o manto non é tan 
fluído, senón sólido inda que plástico. 
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– Modelo astenosférico: consideraba a existencia dunha capa entre a litosfera e o man-
to, a astenosfera, con rochas parcialmente fundidas sobre as que flotaría a litosfera. 
As correntes de convección só se producirían na astenosfera. Desestimouse xa que a 
astenosfera non existe como tal. 

– Modelo da subdución profunda: considera unha convección que afecta a todo o man-
to. O fluxo descendente está formado pola litosfera fría que chega ata o nivel D” so-
bre o núcleo onde se quenta e volve a subir en forma de plumas ou penachos térmi-
cos que ao chegar á superficie forman os puntos quentes. As dorsais son consecuen-
cia non causa do movemento. É o modelo máis aceptado. 

 

Os parecidos son que nos tres hai correntes de convección nalgunha zona do manto. As di-
ferenzas, no modelo de convección e no de subdución o material chega ata o fondo do 
manto, no astenosférico só ata a astenosfera. Nos dous primeiros modelos as dorsais están 
na orixe do movemento mentres que, no terceiro, son unha consecuencia de dito move-
mento. 

� Diferencie e poña exemplos de deformación plástica e clástica (fracturas). 

A deformación plástica produce deformacións nas rochas sen rompelas, dando lugar a 
pregues. Prodúcese por esforzos menos intensos pero prolongados e constantes no tempo e 
normalmente de tipo compresivo. A deformación clástica rompe as rochas e dá lugar a fa-
llas (con desprazamento) ou diaclases (sen desprazamento). Prodúcese por esforzos tanto 
compresivos como distensivos e serán máis frecuentes canto maior sexa a rixidez da ro-
cha. 

15.2 Unidade 2. A formación de minerais e rochas 
� Actividade 1, páxina 271. Escriba as definicións de mineral e de rocha. 

Mineral: é toda aquela substancia sólida, inorgánica, natural, de composición química re-
lativamente homoxénea, estable nuns límites e con estrutura cristalina. 

Rocha: é un agregado formado por unha ou varias especies de minerais formados nun 
mesmo proceso natural. 

� Actividade 1, páxina 273. Escriba nun breve texto o proceso de formación dun cristal 
por calquera dos mecanismos que coñeza. 

Esta pregunta ten varias posibilidades de resposta. Poden atoparse estas na páxina 271: 
formas nas que se produce a cristalización. 

� Actividade 3, páxina 273. Clasifique as propiedades dos minerais en mecánicas, ópticas 
e outras. 

– Mecánicas: fractura, exfoliación, dureza, tenacidade. 

– Ópticas: cor, refrinxencia, luminescencia, brillo. 

– Outras: peso específico, punto de fusión, magnetismo, propiedades eléctricas. 

� Actividade 11, páxina 282. Busque información na unidade para encher o cadro seguin-
te: 

Minerais Grupo Aplicación 
Hematites Óxidos e hidróxidos Pigmentos, aceiro 
Galena Súlfidos Baterías, vidro transparente 
Halita Haluros Sales sódicos 
Corindón Óxidos e hidróxidos Xoiería, abrasivo 
Pirita Súlfidos Xofre e ácido sulfúrico 
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Fluorita Haluros Óptica, fundente 
Berilo Ciclosilicatos Xoiería 
Diamante Elemento nativo Xoiería, abrasivo 

� Actividade 3, páxina 277. En que se diferencian as clases de silicatos que existen? 

Diferéncianse en función dos tipos de polímeros que formen os tetraedros de silicio e osí-
xeno. Nesosilicatos, tetraedros illados. Sorosilicatos, tetraedos en parellas. Ciclosilicatos, 
tetraedros en aneis. Inosilicatos, tetraedros en  cadeas. Filosilicatos, tetraedros en láminas. 
Tectosilicatos, tetraedros formando un armazón tridimensional. 

� Actividade 4, páxina 277. Faga un esquema no que clasifique os principais recursos 
minerais en función do tipo de materiais que se obteñen deles. 

No esquema poden incluírse os seguintes conceptos: xoias, compoñentes electrónicos, óp-
tica, enerxía, materiais de construción, compoñentes de automoción, pinturas, compoñen-
tes aeronáuticos, outros usos industriais. 

� Actividade 8, páxina 282. Explique que circunstancias son as que deben experimentar 
as rochas para que poidan chegar a fundirse. 

Un aumento de temperatura, unha diminución da presión e/ou unha entrada de fluídos. 

� Actividade 9, páxina 282. Que condicións de presión e de temperatura caracterizan o 
ambiente petroxenético metamórfico? 

 

Temperaturas máis ou menos elevadas, pero sen chegar á fusión total da rocha e presións 
máis ou menos intensas. 

� Actividade 10, páxina 282. Defina conca sedimentaria e cite dous exemplos de concas 
sedimentarias. 

É a depresión cóncava na que se produce acumulación de sedimentos procedentes da ac-
ción dos axentes esóxenos do modelado sobre zonas continentais próximas. Dous exem-
plos poden ser as que se forman entre o continente e o arco illa ou nas fosas dos bordos de 
tipo andino. 

15.3 Unidade 3. Os procesos xeolóxicos externos 
� Actividade 1, páxina 298. Defina magma e rocha magmática. 

Un magma é un fluído composto por minerais fundidos (principalmente silicatos), con al-
gúns cristais e fragmentos de rocha aínda sólidos e cunha cantidade variable de gases di-
soltos. 

Unha rocha magmática ou ígnea é a que se forma  pola consolidación dun magma. 

� Actividade 3, páxina 298. Que factores controlan a formación dos magmas? 

A temperatura, a presión e a presenza de fluídos. 

� Actividade 6, páxina 298. Que diferenzas e que similitudes hai entre un granito e unha 
riolita? 

 Diferenzas Similitudes 

Granito 
Rocha plutónica. 
Formada por grans de tamaño medio e uniforme. 

Riolita 
Rocha volcánica. 
Formada por grans de tamaño grande rodeados dunha 
matriz de cristais moi pequenos (textura porfídica). 

Teñen unha composi-
ción química moi 
similar 
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� Actividade 1, páxina 289. Defina plutón, batólito, lacólito, estratovolcán, pitóns e erup-
cións peleanas. 

– Plutón: masas de tamaño variable formadas por rochas ígneas. 

– Batólito: plutón de grandes dimensións, maiores de 100 km con forma de cúpula e 
discordante. 

– Lacólito: plutón de forma lenticular con base plana e teito curvado. Concordante. 

– Estratovolcán: edificio volcánico formado por capas alternas de coadas, piroclastos e 
cinzas. 

– Pitóns: son protuberancias de lavas solidificadas nas chemineas. 

– Erupcións peleanas: erupcións que se producen cando os magmas son moi viscosos 
e solidifican na cheminea impedindo a saída de gases e con gran explosividade e xe-
ración de nubes ardentes. 

� Actividade 1, páxina 291. Que similitudes e que diferenzas hai entre un basalto e un 
gabro? 

 Diferenzas Similitudes 

Basalto 
Rocha volcánica. 
Formada por grans de tamaño moi pequeno (textu-
ra microcristalina). 

Gabro 
Rocha. plutónica 
Formada por grans de tamaño medio e uniforme. 

Teñen unha composi-
ción química moi similar. 

� Actividade 1, páxina 293. Explique de forma breve cales son os principais factores que 
causan o metamorfismo. 

– O aumento de temperatura: o aumento de temperatura rompe os enlaces entre os 
átomos das redes cristalinas e aumenta a súa enerxía interna, o que favorece novas 
reaccións químicas que xeran novos minerais. 

– O incremento da presión: o incremento da presión compacta os minerais e pode pro-
vocar reorientación e cambio na disposicións dos cristais. 

– A presenza de fluídos: a auga pode levar ións en disolución que poden reaccionar 
con minerais preexistentes e cambiar a composición química das rochas. 

� Actividade 2, páxina 293. Que é a foliación? Que graos coñece? 

A foliación é un tipo de estrutura que consiste na orientación das láminas dos minerais que 
compoñen a rocha. 

Os graos varían segundo a intensidade do metamorfismo: lousidade, xistosidade e  bande-
ado gnéisico 

� Realice un cadro indicando, para cada un dos tipos de rocha metamórfica do libro (pá-
xinas 295-296), a súa rocha orixinal e o tipo de metamorfismo que a formou e se son 
foliadas ou non. 

A maior parte das rochas metamórficas fórmanse por metamorfismo rexional nos bordos 

Rocha Tipo de metamorfismo Rocha orixinal Foliada? 
Lousas Rexional de baixa intensidade, de 

enterramento 
Arxila, rochas volcá-
nicas 

Si 

Ilitas Rexional de intensidade media, de 
enterramento 

Arxila, rochas volcá-
nicas 

Si 

Xistos Rexional de intensidade media Sedimentarias  Si 
Gneises Rexional de gran intensidade Diversas Si 
Cuarcitas Contacto Areniscas cuarcífe-

ras 
Non 

Mármores Rexional e de contacto Calcarias e dolomías Non 
Corneanas Contacto Moi diversas Non 
Anfibolitas Rexional de gran intensidade Basaltos Non 
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converxentes. Se non se indica no texto o tipo de metamorfismo que dá lugar a unha ro-
cha, damos por suposto que se trata de metamorfismo rexional. 

 
 

� Actividade 2, páxina 297. Realice un cadro cos principais minerais metamórficos e as 
súas respectivas aplicacións. 

Granate Pedra semipreciosa 
Corindón Abrasivo 
Grafito Fabricación de fibra de carbono 
Asbesto Illantes térmicos, aditivo en fibrocementos 

 

15.4 Unidade 4. Os procesos xeolóxicos internos 
� Actividade 1, páxina 303. Que é a meteorización? En que se diferencia da erosión? 

A meteorización consiste na alteración e degradación das rochas da codia debido á acción 
dos fenómenos atmosféricos e aos seres vivos. 

A erosión é o proceso co que se desmantela o relevo da superficie por acción dos axentes 
xeolóxicos. A erosión mobiliza os materiais que previamente foron alterados e disgrega-
dos pola meteorización. 

� Actividade 2, páxina 303. Cite os procesos responsables da meteorización física. Expli-
que cal deles predomina nas zonas desérticas. 

Perda da presión de carga, dilatación e contracción diferencial, xelivación, acción dos se-
res vivos, haloclastia. 

Nas zonas desérticas cálidas predominará a dilatación e contracción diferencial xa que 
nestas zonas prodúcese unha gran diferenza de temperatura entre o día e a noite. 

� Actividade 3, páxina 303. Describe as principais reaccións químicas responsables da 
meteorización química. Cal é a máis importante nas rochas calcarias? 

– Hidrólise: Rotura de minerais por acción da auga. 

– Carbonatación: H20 + CO2 = H2CO3;  H2CO3 + CaCO3 = Ca(CO3H)2 (soluble). 
– Oxidación: Os metais oxidados adoitan ser máis disgregables. 

Nas rochas calcarias a reacción química máis importante é a carbonatación. 

� Actividade 10, páxina 330. A imaxe representa o perfil dun solo. a) Cantos horizontes 
se diferencian nel? Será un solo maduro? En que orde se orixinan estes horizontes? b) 
Un dos efectos dos incendios é a destrución do solo. Por que se produce? 

a) Diferéncianse 2 horizontes, A (marrón escuro) e C (marrón claro e rocha disgregada). 
Non será un solo maduro xa que só hai dous horizontes.  

A orde na que se orixinan é: C, A, B. 

b) A causa do incendio prodúcense unha degradación biolóxica pola perda de humus, a 
desaparición da vexetación e o solo queda sen protección fronte á erosión hídrica e eólica. 

� Actividade 2, páxina 307. Indique tres medidas contra a desertización. 

Prácticas de cultivo adecuadas, repoboar os terreos deforestados, manter os bosques, pro-
mover incentivos ás poboacións rurais e poñer en marcha medidas preventivas contra a 
erosión. 
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� Actividade 2, páxina 311. Que son as rochas sedimentarias? Por que se denominan ta-
mén esóxenas? 

Son as rochas que se forman na parte superficial da codia terrestre a partir da acumulación 
de sedimentos. Denomínanse tamén esóxenas (en contraposición a endóxenas) xa que a 
súa orixe son procesos que teñen lugar na parte superficial da codia. 

� Actividade 3, páxina 311. Que é a diaxénese? 

A diaxénese é o conxunto de cambios que se producen nos sedimentos tras a sedimenta-
ción e que se deben a procesos químicos, físicos, etc. e que teñen lugar a presións e tempe-
raturas baixas e cuxo resultado é a formación dunha rocha sedimentaria. 

� Actividade 5, páxina 330. Faga un esquema sobre a clasificación das rochas sedimenta-
rias. 

– Rochas detríticas. 
– Conglomerados: formadas por clastos maiores de 2 mm. 

– Pudingas: con clastos redondeados. 

– Brechas: con clastos angulosos. 

– Arenitas ou samitas: formadas por clastos entre 2 e 1/16 mm. 

– Ortocuarcitas ou arenitas silíceas: formadas por grans de cuarzo. Con 
cemento silíceo. 

– Grauvacas: formadas por grans de cuarzo e feldespatos. Con cemento 
arxiloso. 

– Arcosas: formadas por grans de cuarzo, feldespatos e micas. Con cemento 
calcáreo. 

– Arxilas ou lutitas: formadas por partículas menores de 1/16 mm. 

– Limolitas: con partículas entre 0,002 e 0,05 mm. 

– Arxilitas: con partículas menores de 0,002 mm. 

– Margas: teñen natureza arxilosa pero están constituídas por unha mestura de 
arxilas e calcarias en proporcións variables. 

– Rochas non detríticas. 
– Carbonatadas: formadas por carbonatos. 

– Calcarias: formadas por calcita (carbonato cálcico). 

– Dolomías: formadas por dolomita (carbonato calcomagnésico). 

– Salinas ou evaporitas: formadas por sales a partir dunha solución sobresaturada. 

– Xeso: formada por sulfato cálcico. 

– Halita: formada por cloruro sódico. 

– Silvina: formada por cloruro potásico. 

– Silíceas: formadas por sílice. Sílex. 

– Fosfatadas: formadas por fosfato cálcico. 

– Ferruxinosas: formadas por diferentes minerais de ferro. 

� Actividade 8, páxina 330. Que establece o principio da superposición dos estratos? 
Cúmprese sempre? Complete a súa resposta con debuxos. 

O principio de superposición dos estratos di que nunha serie estratigráfica normal, un es-
trato é máis antigo que o que ten enriba e máis moderno que o que ten debaixo. 

Non se cumpre cando por causa da actividade tectónica os estratos préganse e invértense. 
Un exemplo é o que ocorre nun pregue-falla: 
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O estrato 1, máis moderno, está por debaixo do 4, máis antigo, a causa da falla que fractu-
rou o pregue. 

� Actividade 9, páxina 330. Un dos métodos que se utiliza para a datación absoluta é o 
radiométrico. En que se basea? 

Baséase na desintegración espontánea e a ritmo constante dos átomos radioactivos presen-
tes nas rochas. Medindo a proporción que atopamos nunha rocha de cada forma do ele-
mento (a radioactiva e a estable), podemos determinar o tempo que esa rocha leva forma-
da. 

� Resuma nunha ou dúas frases os principais procesos xeolóxicos que acaeceron en Gali-
cia durante o precámbrico, o paleozoico, o cenozoico e o cuaternario. 

No precámbrico, Galicia era un xeosinclinal no que se depositaban os sedimentos que 
constitúen as áreas metamórficas do centro e leste. 

No paleozoico prodúcese a oroxenia hercínica. Galicia é un bordo converxente e nel os 
sedimentos anteriores comprímense e fórmanse os granitos. A esta fase de compresión se-
guiulle unha de descompresión que provocou unha intensa fracturación. 

No cenozoico prodúcese unha intensa erosión e a oroxenia alpina provoca a reactiva-
ción das fracturas e o movemento vertical dos bloques nos que se dividiu Galicia a finais 
da oroxenia hercínica. Uns deses bloques elevaranse (serras actuais) e o outros afundiranse 
(concas e rías baixas). 

No cuaternario hai grandes oscilacións climáticas que axudan a modelar a paisaxe. A 
intervención humana colabora no proceso sobre todo nos últimos século 

15.5 Unidade 5. A composición dos seres vivos 
� Actividade 1 da páxina 26 

– Os bioelementos combínanse para dar lugar as biomoléculas dos seres vivos. 

– Os monosacáridos son as unidades básicas dos glícidos constituídos por unha soa 
molécula de glícido. Os polisacáridos están constituídos por longas cadeas de mono-
sacáridos 

– As proteínas son macromoléculas formadas pola unión de aminoácidos unidos por 
medio dun enlace peptídico. 

– Os ácidos nucleicos son longas cadeas de nucleótidos unidos uns a outros por medio 
dun enlace fofodiéster. 
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� Complete a seguinte táboa resumo sobre as biomoléculas. 

Biomolécula Tipo de biomolécula Función  Exemplos 

Auga Inorgánica Disolvente, termo-
rregulatora, partici-
pan en reaccións 

químicas. 

 

Sales minerais Inorgánica Estrutural e regula-
dora 

Carbonato cálcico, so-
dio, sílice, etc. 

Glícidos Orgánica Enerxética, forman 
parte de ácidos 

nucleicos e estrutu-
ral 

Glicosa, frutosa, ribosa, 
amidón, celulosa 

Lípidos Orgánica Enerxética, estrutu-
ral, illante térmico, 

reguladora. 

Ceras, aceites, sebos, 
colesterol, vitamina D 

Proteínas Orgánica Estrutural, transpor-
te, defensa, contrác-
til, hormonal, regula-

dora. 

Queratina, caseina, 
hemoglobina, anticorpos, 

insulina 

Ácidos nucleicos Orgánica Portadores da infor-
mación xenética 

ADN, ARN 

� Actividade 1 da páxina 11 

A pesar da gran diversidade de seres vivos existente, cando se estuda a súa composición 
molecular, ponse de manifesto unha gran uniformidade: todos están formados por un nú-
mero limitado de moléculas cuxo elemento principal é o carbono e todas estas moléculas 
presentan unha enorme complexidade. Son, esencialmente, as mesmas en tódalas especies 
viventes e organízanse en estruturas que constitúen as unidades anatómicas e funcionais 
de todos os seres vivos: as células 

� En que nivel de organización incluiría os seguintes elementos: carbono(C), ADN, elec-
trón, mitocondria, glóbulo vermello, corazón, souto, ser humano, bosque atlántico, Te-
rra. 

– Carbono: nivel atómico. 

– ADN: nivel molecular. 

– Electrón: nivel subatómico. 

– Mitocondria: nivel orgánulo. 

– Glóbulo vermello: nivel celular. 

– Corazón: nivel orgánico. 
– Souto: nivel poboación. 
– Ser humano: nivel organismo. 

– Bosque atlántico: nivel ecosistema. 

–  Terra: nivel biosfera. 

� Actividade 2 da páxina 15. 

Porque aparece en cantidades inferiores ao 0,1%, pero é fundamental para o correcto fun-
cionamento dos seres vivos. A súa deficiencia produce enfermidades carenciais e o seu 
exceso provoca intoxicacións. 

� Explique, cun exemplo, as principais funcións das sales minerais nos organismos. 

As sales minerais poden desempeñar unha función estrutural, por exemplo o carbonato 
cálcico forma os esqueletos de moluscos e vertebrados. Tamén poden intervir na contrac-
ción muscular como é o caso do calcio, activar enzimas como pode ser o magnesio, con-
trolan as variacións do pH como o sistema tampón do bicarbonato. 
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� Tendo en conta as propiedades da auga, explique: 

– Por que nas zonas costeiras se dan temperaturas máis moderadas que nas zonas do 
interior? Debido á súa alta calor específica. Absorbe gran cantidade de calor sen su-
frir importantes aumentos  de temperatura. 

–  Por que a suor lles permite aos seres vivos diminuír a súa temperatura? Debido ao 
elevado calor de vaporización da auga. Cando suamos gastamos na evaporación da 
auga sobre a pel unha importante cantidade de calor. 

– Por que a auga intervén tanto nas reaccións de hidrólise como nas de óxido-
reducción? Debido á súa alta reactividade química, xa que proporciona ao medio H +  
e OH − para as reaccións de hidrólise e O 2  e H 2 nas reaccións de oxido-redución. 

– Por que na composición do sangue hai unha alta porcentaxe de auga? Debido ao seu 
alto poder disolvente. 

� Cite a función dos seguintes glícidos: glicosa, ribosa, amidón e celulosa. 

Glicosa: función enerxética. 

Ribosa: constituínte do ARN. 

Amidón: reserva enerxética dos vexetais. 

Celulosa: función estrutural. 

� Actividade 5 da páxina 26. 

Os lípidos son moléculas orgánicas formadas por C, H, O  e en algúns casos, por P. Carac-
terízanse por ser insolubles en disolventes polares como a auga e solubles en disolventes 
orgánicos non polares como o éter, o cloroformo ou o benceno. 

Entre as funcións dos lípidos atopamos: 

– Almacenamento enerxético a longo prazo: como as graxas. 

– Illamento enerxético e protección de órganos: triglicéridos e graxa acumulada de-
baixo da pel e rodeando os órganos para protexelos. 

– Forman parte das membranas celulares: como o colesterol e fosfolípidos. 

– Impermeabilizan: como as ceras que recobren follas e froitos. 

– Regulan o metabolismo do calcio, como a vitamina D. 

– Participan na fotosíntese: como as xantofilas e os carotenos. 

� Actividades 6 da páxina 26. 

Porque desempeñan unha gran cantidade de funcións todas elas moi específicas. 

� Actividade 7 da páxina 26. 

Os enzimas son proteínas que catalizan, é dicir, aumentan a velocidade das reaccións que 
teñen lugar nos seres vivos. 

O centro activo é unha pequena porción da molécula do enzima que presenta unha estrutu-
ra tridimensional que é complementaria coa forma do substrato. No centro activo, o subs-
trato únese co enzima e sofre a súa transformación no produto da reacción. A estrutura tri-
dimensional do centro activo  é a responsable da elevada especificidade dos enzimas. 

� Actividade 12 da páxina 26 

a) 1= ADN; 2= ARN m ; 3= proteína. 

b) A= transcrición. Consiste na síntese dunha molécula de ARN mensaxeiro complemen-
taria a un dos fíos do ADN, o fío molde. Un enzima, a ARN polimerasa, le a secuencia do 
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fío molde e sintetiza o ARN mensaxeiro, colocando os ribonucleótidos complementarios 
de adenina, guanina, citosina e uracilo. 

   B= tradución. Consiste na síntese dunha proteína. A información contida no ARN men-
saxeiro debe traducirse a unha secuencia de aminoácidos (proteína). Esta información está 
codificada en forma de tripletes; cada tres bases determinan un aminoácido. Estes son 
transportados polo ARN transferente ao ribosoma, onde ten lugar a síntese. Os aminoáci-
dos, segundo van sendo situados, únense por enlaces peptídicos, formando unha proteína. 

 

15.6 Unidade 6. A organización e a estrutura dos seres 
vivos 
� Actividade 1 da páxina 31. 

Unha das hipóteses para explicar a aparición de biomoléculas no planeta propón que estas 
se formaron por reaccións químicas entre os gases da atmosfera primitiva da Terra (meta-
no, amoníaco, hidróxeno e vapor de auga). Esta hipótese está apoiada polo experimento 
que Miller e Urey levaron a cabo en 1953. 

Ademais, o recente achado de importantes cantidades de biomoléculas nos meteoritos e 
noutros planetas suxire que, ao longo da formación do sistema solar, pode ter lugar unha 
síntese masiva destas substancias, que poderían ter existido na Terra dende a súa máis re-
mota orixe ou que poderían ter chegado a ela grazas a impactos meteoríticos posteriores. 

De calquera modo, aquelas primeiras moléculas quizá se acumularon en zonas cálidas e 
pouco profundas do océano primitivo, onde reaccionaron dando lugar a biomoléculas cada 
vez máis complexas e estables. É posible que así se formasen asociacións estables de ma-
cromoléculas ligadas a certas reaccións bioquímicas autorreguladas e asociadas a nucleó-
tidos capaces de autorreplicarse (unha especie de material xenético primitivo). 

� Actividade 3 da páxina 31. 

Posiblemente serían heterótrofas e anaerobias, xa que collían do medio moléculas orgáni-
cas e non dispoñían de osíxeno. 

� Actividade 2 da páxina 32. 

Son propios das células vexetais. Son os orgánulos onde se produce a fotosíntese, proceso 
que non ocorre nos animais.. 

� Actividades 6 da páxina 40. 

 Células procariotas Células eucariotas 

Membrana plasmática X X 

Lisosomas  X 

Citoplasma X X 

Mitocondrias  X 

Mesosomas X  

Retículo endoplasmático  X 

� Actividade 10 da páxina 40. 
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1= retículo endoplasmático rugoso:síntese e transporte de moléculas. 

2= citoplasma:contribúe ao funcionamento da célula. 

3= mitocondria: nela ocorren as reacción de oxido- redución da célula (respiración celu-
lar). 

4= membrana plasmática: envolve ao citoplasma e permite o intercambio de substancias. 

5= núcleo: onde se produce a síntese e replicación do ADN. 

6= cloroplasto: onde se realiza a fotosíntese. 

7= aparello de Golgi: orgánulo relacionado co transporte e maduración de moléculas. 

8= lisosoma: dixestión celular. 

� Actividade 2 da páxina 37 

O salto evolutivo entre as colonias e os primeiros organismos pluricelulares implica o de-
senvolvemento de tres características: 

– Unha especialización e diferenciación das células, é dicir, o desenvolvemento dunha 
estrutura e dunha morfoloxía características. 

– Un funcionamento coordinado, desenvolvendo mecanismos de intercomunicación e 
coordinación da actividade de todas as células, funcionando todo o organismo de 
maneira integrada. 

– Un medio interno, tendo as súas células inmersas nun líquido extracelular que cons-
titúe o medio interno co que as células intercambian substancias. 

� Actividade 3 da páxina 37. 

Na organización tipo cormo, as células teñen un grao de especialización maior e están or-
ganizadas en verdadeiros tecidos con funcións específicas, mentres que na organización 
tipo talo, as células idénticas están unidas intimamente pero non organizadas en verdadei-
ros tecidos, xa que presentan un grao de diferenciación e especialización escaso. 

� Actividade 7 da páxina 40. 

Pola súa simetría os animais poden ser:  

– Asimétricos: carecen de simetría. Por exemplo unha esponxa. 

– Con simetría radial: o corpo organízase en parte iguais delimitadas por varios planos 
de simetría que pasan por un eixe central que atravesa a boca. Por exemplo, os cni-
darios. 

– Con simetría bilateral: o corpo ten dúas partes iguais (dereita e esquerda) dispostas a 
ambos lados dun plano lonxitudinal. Por exemplo, un mamífero. 

� Actividade 2  da páxina 39. 

Os prións son proteínas que causan certas enfermidades neurodexenerativas, como, por 
exemplo, a encefalopatía esponxiforme bovina ou enfermidade das vacas tolas. 

Os plásmidos son pequenas moléculas de ADN que se transmiten as sucesivas xeracións. 
Poden estar separados do cromosoma da célula ou integrados nel, en cuxo caso se chaman 
episomas. 

� Actividade 13 da páxina 41. 

– Falsa. A célula procariota ten unha parede celular e no seu interior está a membrana 
plasmática. 

– Falsa. Nas células eucariotas o ADN atópase no núcleo. 
– Falsa. Os prións son proteínas responsables da encefalopatía esponxiforme bovina. 
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– Falsa. Ao contrario, serían anaerobias por ausencia de osíxeno. 
– Falsa. As células primitivas si que eran heterótrofas, pero alimentábanse de materia 

orgánica que había. Cando aumentou a cantidade de células heterótrofas, esgotáron-
se os nutrientes. 

– Falsa. Os lisosomas conteñen enzimas para a dixestión e oxidación de macromolécu-
las. 

– Verdadeira. 
– Verdadeira. 

– Falsa. Crese que había unha atmosfera primitiva pouco reactiva formada por CO 2 , 
nitróxeno e vapor de auga. 

. 

. 

15.7 Unidade 7. A organización dos seres vivos plurice-
lulares: os tecidos 

15.7.1 Os tecidos vexetais 

� Por que os meristemas se chaman tamén tecidos embrionarios? 

Porque as súas células conservan a capacidade de división e de diferenciación durante toda 
a vida da planta permitindo que esta medre de maneira continuada. A partir destes tecidos 
orixínanse o resto de tecidos da planta. 

� Actividade 1 da páxina 45. 

O cambium e o felóxeno. Ambos sitúanse no interior dos talos e raíces máis vellas. O 
cambium sitúase máis cara ao interior que o felóxeno. 

� Realice a actividade 1 da páxina 47. 

A banda de Caspary  son engrosamentos formados por depósitos de lignina e suberina que 
aparecen nas paredes radiais e horizontais das células que forman a endoderme, localizada 
no interior da raíz separando os feixes vasculares do parénquima cortical.  

A súa función é regular a entrada de auga e ións dende o exterior cara aos tecidos conduto-
res. 

� Actividade 2 da páxina 62. 

A continuación aparece un cadro resumo que lle pode axudar a resolver esta actividade. 

Célula Tipo de tecido características 

Meristemáticas Meristemos Células vivas, pequenas, dispostas de forma compacta.Con paredes 
celulares delgadas e carentes de parede secundaria. Con núcleo 
grande e poucas vacuolas. Divídense activamente. 

Parenquimáticas Parénquimas Células vivas pouco diferenciadas, con grande diversidade de formas. 
Normalmente deixan espazos entre elas. Paredes celulares delgadas e 
celulósicas. Conteñen numerosos plastos e vacuolas. 

Epidérmicas Epiderme Células vivas, aplanadas, carecen de cloroplastos e só teñen parede 
primaria. Dispostas unhas ao lado doutras, sen espazos entre elas. A 
parede celular na súa cara externa está cutinazada, excepto na raíz. 
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Suberosas Suber ou corcho Células mortas, cheas de aire que se dispoñen de forma compacta. 
Teñen as paredes suberificadas. 

Endodérmicas Endoderme Células vivas, cúbicas, dispostas unhas ao lado das outras, as paredes 
radiais e horizontais están reforzadas por suberina e lignina (banda de 
Caspary). 

Colenquimatosas Colénquima Células vivas, poliédricas ou prismáticas, con cloroplastos. Con paredes 
moi engrosadas debido ao depósito de capas de celulosa. 

Esclereidas Esclerénquima Células mortas, con formas diversas. Paredes moi engrosadas por 
depósitos de lignina. 

Fibras Esclerénquima Células mortas, alargadas e fusiformes. As paredes están moi 
engrosadas e lignificadas. 

Tráqueas Xilema Células mortas, cilíndricas e ocas. Dispóñense en fila. Os tabiques 
transversais teñen perforacións ou reabsórbense e desaparecen. As 
paredes laterais están reforzadas por depósitos irregulares de lignina. 

Traqueidas Xilema Células mortas, ocas, alargadas e puntiagudas. Dispóñense en fila, 
están separadas por tabiques transvesais oblicuos que presentan 
punteaduras por onde pasa o zume dunhas a outras. As paredes 
laterais están reforzadas por depósitos de lignina. 

Cribosas Floema Células vivas, cilíndricas, carentes de núcleo e outros orgánulos. 
Dispóñense en fila, os tabiques transversais están perforados, 
chamándose cribas ou placas cribosas. 

Acompañantes Floema Células vivas, con núcleo, sitúanse ao lado de cada célula cribosa coas 
que se asocian mediante plasmodesmos. 

Secretoras Secretores Células vivas con núcleo grande. Segregan substancias de distinta 
natureza que se verten ao exterior ou se acumulan no interior da planta. 

 

� Actividade 3 da páxina 62. 

– O xilema está formado por células mortas debido a que as súas paredes laterais están 
reforzadas con depósitos irregulares de lignina. As células condutoras que o forman 
son as traqueas e as traqueidas. O floema está formado por células vivas que non te-
ñen as paredes lignificadas. 

– Nos talos e as raíces o xilema sitúase máis interno, mentres que o floema sitúase má-
is externo. Nas follas, o xilema sitúase cara á faz e o floema cara ao envés. 

– O xilema transporta o zume bruta formada pola auga e os sales minerais  que a plan-
ta absorbe do chan. O floema transporte  o zume elaborada formada pola auga e os 
compostos orgánicos elaborados na fotosíntese. 

– O transporte xilemático é sempre ascendente, mentres que o transporte floemático é 
tanto ascendente como descendente.. 

� Actividade 10 da páxina 62. 
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� Actividade 1 da páxina 50. 

O epitelio de revestimento forma unha lámina continua que recobre externamente o corpo 
e as cavidades dos órganos ocos. A súa función é protectora e algúns interveñen na absor-
ción de diversas substancias. 

O epitelio glandular forma parte das glándulas. A súa función é a secreción de substancias 
de distintos tipos. 

� Actividade 1 da páxina 59. 

O tecido nervioso está formado por dous tipos de células: as neuronas e as células gliales 
ou da neuroglía: 

– As neuronas son as células principais, presentan un alto grao de especialización e a 
súa función é a de conducir o impulso nervioso. 

– As células gliales son diversas células que non conducen o impulso senón que a súa 
función é a de servir de sostén as neuronas, illándoas, defendéndoas e nutríndoas. As 
máis importantes son os astrocitos, os oligodendrocitos, as células da microglía e as 
células de Schwann 

� Actividades 5 da páxina 62. 

– Microvilosidade-epitelio. 

– Coláxeno- conxuntivo. 
– Pericondrio- cartilaxinoso. 
– Condutos calcóforos- óseo. 
– Granulocitos- sangue. 
– Miosina- muscular. 

– Células de microglía- nervioso. 

� Actividade 9 da páxina 62. 

A conxuntivo. Aprécianse distintos tipos de fibras características do tecido conxuntivo e 
varios tipos de células dispersas na matriz extracelular. 

B adiposo. Observamos os adipocitos co núcleo desprazado pola gota lipídica. 

C cartilaxinoso. Obsérvanse os condrocito, células típicas deste tecido 

� Complete a seguinte táboa: 
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Tipo de tecido animal Características das súas 
células 

Funcións Localización  

 
Epitelial 

 
 
 

Células planas, cúbicas ou 
cilíndricas pouco modifica-
das, dispostas moi unidas 

entre si. 

Protectora, absorción e 
secreción de substancias. 

Recubrindo a superficie 
exterior do corpo e cavida-

des. 

Conxuntivo Fibroblastos: grandes de 
forma irregular con nume-

rosas prolongacións. 
Macrófagos: forma irregu-

lar. 
Mastocitos: forma redon-

deada. 

Unir e relacionar tecidos Tendóns, derme, vasos 
sanguíneos, entre os órga-

nos. 

Adiposo Grandes, esféricas e cun 
citoplasma ocupado practi-

camente por graxa. 

Reserva enerxética e illa-
mento térmico. 

Baixo a pel e entorno a 
certos órganos. 

Óseo Aspecto estrelado (osteoci-
tos) e células grandes, 

móbiles e plurinucleadas 
(osteoclastos). 

Soporte, protección, xeran 
células sanguíneas, inter-
vén no metabolismo do 

calcio e do fósforo, intervén 
nos movementos. 

Esqueleto. 

Cartilaxinoso Superficie irregular Serve de sustentación ás 
partes brandas do corpo, 
facilita o movemento dos 
ósos e intervén no crece-

mento. 

Esqueleto, nariz, pavillón 
auditivo. 

Sanguíneo Glóbulos vermellos con 
forma de disco, leucocitos 

esféricos e incoloros e 
plaquetas que son frag-
mentos citoplasmáticos. 

Transporte. No interior dos vasos san-
guíneos. 

Muscular Células alongadas. Movemento. Músculos. 

Nervioso Células con numerosas 
ramificacións. 

Transportar os impulsos 
nerviosos,  interpretalos e 
elaborar unha resposta. 

Sistema nervioso. 

 

15.8 Unidade 8. As funcións dos seres vivos 
� Diferencie entre os seguintes conceptos: anabolismo/catabolismo; autótrofo/ heterótro-

fo. 

O anabolismo é a fase do metabolismo na que se produce a biosíntese de moléculas com-
plexas a partir doutras máis simples con consumo de enerxía. O catabolismo é a fase do 
metabolismo en que as moléculas grandes se degradan noutras máis pequenas con des-
prendemento de enerxía. 

As células autótrofas e as heterótrofas diferéncianse fundamentalmente no mecanismo de 
obtención das moléculas orgánicas. As primeiras son capaces de sintetizalas a partir da 
materia inorgánica, incorporando a enerxía da luz ou de reaccións químicas, mentres que 
as heterótrofas a obteñen das sintetizadas por outros seres vivos que, en moitos casos, ató-
panse en forma de partículas orgánicas complexas que deben ser dixeridas para a súa in-
corporación á célula. 

� Actividade 2 da páxina 79. 

As respostas celulares poden ser de dous tipos: 
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– Estáticas. Cando non implican movemento. Entre elas destacan o enquistamento, 
que consiste na formación de estruturas de resistencia cando as condicións do medio 
son adversas e a secreción de substancias como antibióticos ou toxinas. 

– Dinámicas. Implican movementos e reciben o nome de tactismos. Os movementos 
poden ser variados: vibrátil por medio de cilios ou flaxelos, contráctil, ameboide por 
emisión de pseudópodos ou movementos internos do citoplasma. Neles están impli-
cadas as estruturas do citoesqueleto. 

� Diferencie entre os seguintes conceptos: sexual / asexual. 

Na reprodución asexual, un único individuo produce copias idénticas a si mesmo. A des-
cendencia constitúe un grupo de organismos xeneticamente idénticos que se denominan 
clon. Os novos individuos fórmanse a partir dun fragmento do organismo parental que 
presenta células totipotentes con características embrionarias que son capaces de orixinar 
un individuo completo. 

Na reprodución sexual dous individuos achegan as súas características á descendencia, po-
lo que se obteñen copias únicas con caracteres novos. Lévase a cabo pola unión de dúas 
células especializadas chamadas gametos, procedentes normalmente de dous proxenitores 
de sexos distintos para formar unha única célula denominada cigoto. A descendencia con-
ten novas instrucións xenéticas que son unha mestura da de ambos proxenitores. 

� Actividade 2 da páxina 81. 

O ciclo celular é o conxunto de procesos que sofre unha célula dende que se forma por di-
visión de outra preexistente ata que se divide e da orixe a dúas células fillas. Dentro do ci-
clo celular diferéncianse dúas fases: 

– A interfase, que á súa vez presenta tres etapas: 

– G 1 .iníciase despois da división, nela prodúcese o crecemento da célula e o au-
mento do número de orgánulos celulares. 

– S, nela duplícase o ADN. 

– G 2  nela sintetízanse as estruturas necesarias para a división celular. 

– A división celular divídese en mitose, que é o proceso de división do núcleo, e a ci-
tocinese, que é o proceso de división do citoplasma. 

� Actividade 3 da páxina 83. 

– Formación dos gametos. Orixínanse a partir dun grupo de células que constitúen a 
liña xerminal, nun proceso chamado gametoxénese; o resto das células do corpo son 
células somáticas. 

– Fusión dos gametos. Prodúcese nun proceso chamado fecundación, tras o cal se pro-
duce a cariogamia, ou fusión dos núcleos para formar unha célula ovo chamada ci-
goto. 

– Desenvolvemento do cigoto. Por sucesivas mitoses e procesos de diferenciación ce-
lular, o cigoto dá lugar a un individuo adulto no que están presentes os caracteres de 
ambos proxenitores. 

A reprodución sexual presenta vantaxes evolutivas con respecto á asexual. A descen-
dencia producida por vía sexual non é xeneticamente idéntica, xa que presenta os caracte-
res dos dous proxenitores, polo que é posible que algúns individuos presenten característi-
cas que lles permitan unha mellor adaptación aos cambios ambientais, garantindo así a su-
pervivencia da especie. 

� Actividade 2 da páxina 85. 
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Mitose Meiose 

Unha única división celular cunha duplicación previa do 
material xenético. 

Dúas divisións consecutivas sen duplicación do ADN 
entre elas. 

A partir dunha célula nai obtéñense dúas células fillas. A partir dunha célula nai prodúcense catro células fillas. 

Células fillas coa mesma dotación cromosómica que a 
célula nai. 

As células fillas teñen a metade de cromosomas que a 
célula nai. 

Non existe recombinación xenética. Prodúcese recombinación xenética dando lugar a novas 
combinacións xenéticas. 

� Actividades 6 da páxina 86. 

Na célula animal prodúcese un anel de actina que provoca o estrangulamento da célula po-
lo ecuador. Nas células vexetais, a presenza da parede celulósica ríxida non permite este 
estrangulamento, polo que se forma un tabique no seu ecuador chamado fragmoplasto. 

� Actividade 8 da páxina 86. 

 

Esporofito é a fase diploide dun organismo con ciclo diplohaplonte que produce esporas por meio-
se. Gametofito é a fase haploide que xera gametos por mitose. 

15.9 Unidade 9. A diversidade dos seres vivos 

Actividades correspondentes á unidade 5 

� Actividade 4 da páxina 91. 

O lamarckismo ou transformismo podemos resumilo en cinco principios: 

– Nos organismos existe un principio interno, unha forza vital, que os empurra a cam-
biar co tempo e a adquirir unha maior complexidade e perfección. 

– A xeración espontánea é o mecanismo de aparición das formas de vida máis simples 
que por evolución orixinan organismo máis complexos. 

– A evolución é un proceso gradual que conduce á adaptación dos organismo ao am-
biente por cambios na súa conduta. 

– Estes cambios nos hábitos que provocan o uso dun membro ou órgano que se desen-
volve e o desuso doutros que se atrofian coa conseguinte eliminación gradual (a fun-
ción crea o órgano). 

– Os novos caracteres adquiridos por uso e desuso transmítense á xeración seguinte, 
son herdables: herdanza dos caracteres adquiridos. 

� Actividade 5 da páxina 110. 

 Darwin establece que os individuos que presentan algunha variación vantaxosa se repro-
ducirán máis e transmitirán aos seus descendentes os caracteres favorables. Do mesmo 
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xeito, as características desfavorables serán eliminadas da poboación. Este feito de repro-
dución diferencial é o que Darwin chama selección natural. Nun ambiente determinado se-
leccionaranse características que permiten unha mellor adaptación e unha maior reprodu-
ción do individuo que a porta e eliminaranse aquelas que son desfavorables. 

Desta forma, por acumulación continua de variacións a través das xeracións, prodúcense 
novas variedades, razas e, por último, especies. Darwin consideraba a variabilidade entre 
os individuos dunha poboación o punto de partida da súa teoría da evolución. Sen varia-
ción entre os individuos, a selección natural non pode actuar. 

� Actividade 3 da páxina 95. 

Segundo a xenética de poboacións: 

– A selección natural intervén variando a frecuencia xenética nas poboacións. Os xe-
notipos que aumentan a probabilidade de que un organismo sobreviva e se reproduza 
incrementan as súas frecuencias nas seguintes xeracións, debido a que os organis-
mos que portan estas variacións deixan máis descendentes que os que carecen delas. 
Estes xenotipos teñen unha gran eficacia biolóxica. 

– As combinación de alelos (xenotipos) que presentan variacións desfavorables son 
eliminados da poboación, xa que os seus portadores deixan menos descendentes. 

– Debido a que o ambiente é cambiante, os xenotipos que estaban adaptados poden 
deixar de estalo e a selección favorece a outros novos. 

– A selección natural marca o sentido da evolución, actúa sobre a variabilidade ao se-
leccionar, mediante un mecanismo de reprodución diferencial, aqueles xenes que 
son útiles como adaptación do organismos ao ambiente. 

� Actividades 1 da páxina 97. 

A especiación defínese como o mecanismo de aparición de novas especies. Prodúcese 
cando unha especie se divide en dúas ou máis novas porque xorden mecanismos de illa-
mento reprodutor entre as súas poboacións. Este proceso permite explicar a grande diver-
sidade de seres vivos existentes. 

� Actividade 3 da páxina 97 

A microevolución refírese a cambios menores que varían as frecuencias xénicas dunha 
poboación e permiten a adaptación dos individuos ao seu ambiente. Estes cambios expli-
can a variación xenética dentro das especies e a especiación. 

A macroevolución refírese a cambios evolutivos de maior calibre, cuxa consecuencia é a 
aparición de novos xéneros ou de categorías taxonómicas superiores. 

� Actividade 6 da páxina 110. 

a) As variacións entre os individuos dunha poboación son debidas á mutación e á recom-
binación xenética que aparecen ao azar e son escollidas pola selección natural. 

b) A teoría sintética explica os procesos de especiación e de macroevolución pola acumu-
lación de pequenos cambios microevolutivos ao longo do tempo. 

c) A teoría dos equilibrios interrompidos ou saltacionismo rexeita a idea de que a macroe-
volución se realiza como un proceso de microevolución mantido ao longo de millóns se 
anos, senón que postulan que a macroevolución se debe a unha revolución xenética e, polo 
tanto, non é un proceso gradual, senón que se produce a saltos. 

� Actividade 7 da páxina 110. 

As probas da evolución son as evidencias que permiten poñer de manifesto o feito da evo-
lución. É a primeira cuestión básica que suscita a ciencia da evolución, pois se os orga-
nismos non evolucionan, a teoría da evolución non ten nada que estudar. 
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Entre as principais probas da evolución destacan as tradicionais, como a sistemática, a pa-
leontoloxía, a anatomía comparada e a embrioloxía, e outras máis recentes como as probas 
bioquímicas, xenéticas e inmunolóxicas. 

� Actividade 9 da páxina 110. 

Os órganos homólogos son aqueles que, aínda que realicen distinta función, teñen a mes-
ma estrutura básica, manteñen a mesma relación con outros órganos e o mesmo tipo de 
desenvolvemento embrionario; polo tanto, tiveron unha orixe común. Son homólogos a á 
da ave e a do morcego, que basicamente manteñen a mesma estrutura ósea. 

Os órganos análogos desempeñan a mesma función pero teñen distinta orixe e estrutura 
básica. Xorden por procesos de converxencia adaptativa. Son órganos análogos a á do in-
secto con respecto a á da ave e do morcego. 

� Actividade 10 da páxina 110. 

Constitúen un proceso de evolución converxente denominado converxencia adaptativa: 
organismos que pertencen a grupos taxonómicos diferente desenvolven estruturas simila-
res en forma e función como resposta ás demandas do ambiente. 

� Cite tres exemplos de adaptacións dos seres vivos ao medio. 

Talos grosos e carnosos nos cactos, a corcova dos camelos e dromedarios, a hibernación 
dos animais, etc. 

� Actividade da páxina 105. 

En sentido amplo a biodiversidade engloba tres aspectos: a cantidade e a abundancia rela-
tiva de especies da Terra (diversidade de especies), a variedade xenética dentro das espe-
cies (diversidade xenética) e a diversidade de ecosistemas en que viven as especies (diver-
sidade de ecosistemas). 

� Actividade 3 da páxina 105. 

As especies atópanse ameazadas por diversas razóns, xeralmente relacionadas co aumento 
da poboación humana e co consumo de recursos naturais. Estas razóns poden resumirse 
en: 

– A sobreexplotación debida a deforestación, sobrepastoreo, caza e pesca abusivas e 
ao comercio ilegal de especies protexidas. 

– Destrución e alteración dos ecosistemas debida á contaminación, incendios forestais 
e cambios nos usos do solo. 

– Fragmentación de hábitats naturais debida á construción de obras públicas no inte-
rior de espazos naturais ou polo cambio climático. 

– Introdución de especies foráneas que desprazan as autóctonas. 
 

Actividades correspondentes á unidade 6 

� Realice a actividade 1 da páxina 132. 

– Taxón é cada un dos grupos e subgrupos xerárquicos que se establecen cos seres vi-
vos. Os principais taxóns, ordenados dende o máis concreto ao máis amplo, son: es-
pecie, xénero, familia, orde, clase, filo e reino. 

– Especie é cada un dos grupos en que se dividen os xéneros. 
– Esporas son células que normalmente aparecen rodeadas de cubertas resistentes. 

– Micelio é o aparello vexetativo dos fungos, formado por filamento de células cha-
mados hifas. 
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– Planta vascular é unha planta que ten vasos condutores. 
– Larva. Nos animais con desenvolvemento indirecto corresponde, a larva, coa fase 

xuvenil. 

� Actividade 2 da páxina 115. 

O sistema ideado por Linneo para nomear aos seres vivos chámaselle sistema de nomen-
clatura binomial, porque a cada especie se lle asigna un nome científico que ten caracter 
universal e que está formado por dúas palabras (binomio). A primeira é o nome do xénero 
e a segunda é o nome específico. 

� Actividade 2 da páxina 132. 

Reino Características Organismos 

Monera Son organismos unicelulares, a célula é procariota. Teñen 
nutrición autótrofa e heterótrofa 

Eubacterias. Arqueobacterias. 

Protoctistas Son organismos eucariotas, predominantemente unicelulares. 
A célula é , nalgúns casos, con parede celular. Reprodución 
sexual e asexual. 

Algas, protozoos, protoctistas con carácter 
fúngico. 

Fungos Son organismos eucariotas, heterótrofos con parede celular 
de quitina e almacenan como reserva glucóxeno. Algúns son 
unicelulares pero a maioría son pluricelulrares. Teñen 
organización corporal tipo talo, denominado micelio. 
Reprodución sexual e asexual. 

Levaduras, cogumelos, mofos, liquens. 

Vexetal Son organismos eucariotas, pluricelulares e fotoautótrofos. O 
cliclo vital é diplohaplonte. A maioría teñen estrutura corporal 
tipo cormo. Teñen unha parede de celulosa. Viven fixos a un 
substrato do que obteñen auga e sales minerais. 

Brións, fentos, ximnospermas, 
anxiospermas. 

Animal Son organismos eucariotas, heterótrofos e pluricelulares. Sen 
parede celular nen plastos. A maioría son diploides. 
Presentan locomoción nalgún momento da súa vida. 

Poríferos, cnidarios, platelmintos, 
nematodos, anélido, moluscos, artrópodos, 
equinodermos, cordados. 

 

� Actividade 1 da páxina 128. 

Os cnidoblastos son unhas célula urticantes que presentan os cnidarios. Teñen un aguillón 
capaz de inxectar un líquido tóxico ás súas presas ou aos seus atacantes. 

� Actividade 2 da páxina 128. 

A cuncha dos gasterópodos está formada por unha soa peza que na maioría dos casos está 
máis ou menos enrolada helicoidalmente. Mentres que nos bivalvos, a cuncha está forma-
da por dúas pezas articuladas entre si denominadas valvas. 

As luras son cefalópodos, teñen unha cuncha interna e reducida que se chama pluma. 

� Actividade 3 da páxina 128. 

A diferenza fundamental é que a metamería dos anélidos é homónoma, é dicir, está dividi-
da en aneis ou metámeros iguais. Mentres que nos artrópodos, a metamería é heterónoma, 
é dicir, os metámeros non son todos iguais e agrúpanse, diferenciándose dúas ou tres re-
xións: cabeza, tórax e abdome. Nalgúns casos a cabeza e o tórax únense formando o cefa-
lotórax. 

� Actividade 4 da páxina 128 

A notocorda é un eixe esquelético cartilaxinoso dorsal que se estende ao longo de todo o 
corpo e ten función de sostén. É característico dos cordados, de aí o seu nome. Nalgúns 
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persiste toda a vida como nos cefalocordados, e noutros, como nos vertebrados, no estado 
adulto é substituído pola columna vertebral. 

� Realice a actividade 9 da páxina 132. 

– Un fento, pertencente ao filo dos pteridofitos. Unha característica é que son plantas 
vasculares, cormófitas, sen flores nin sementes. 

– Un mexillón, pertencente ao filo dos moluscos e, dentro destes, a clase bivalvos; son 
acuáticos. 

– Un saltón, pertencente ao filo artrópodos e, dentro destes, á clase insectos. O seu 
corpo está dividido en cabeza, tórax e abdome. Ten un par de antenas e un par de 
ollos compostos. 

– Un piñeiro, pertencente ao filo coniferofitos que se inclúe dentro das ximnospermas 
e á súa vez dentro dos espermatofitos. Son plantas vasculares, cormófitas, teñen flo-
res unisexuais agrupadas en conos, producen sementes pero non froitos. 

� Coa axuda da clave dicotómica que aparece na páxina 130 do libro de texto, trate de 
identificar a planta que presenta as seguintes características: árbore resinosa de flores 
pouco vistosas e  follas aciculares dispostas en pequenos grupos. A súa semente está 
encerrada nunha cápsula dura. 

Piñeiro 

 

15.10  Unidade 10. As plantas  

15.10.1 A función de nutrición nas plantas 

� Actividade 1 da páxina 137 do libro de texto. Cales son as características diferenciais 
entre briófitas e cormofitos? 

Os briófitas son plantas sen sementes, de pequeno tamaño, e a súa organización é de tipo 
talo. Carecen de raíces verdadeiras e de tecidos vasculares, polo que deben vivir en lugares 
húmidos. Os cormofitos son plantas máis evolucionadas, que lograron independizarse do 
medio acuático debido á presenza nelas do cormo (raíz, talo e follas) e de tecidos conduto-
res. 

� Actividade 4 da páxina 156 do libro de texto. Estableza as semellanzas e as diferenzas 
entre o proceso de transpiración e o da presión radicular. 

Ambos son fenómenos para transportar o zume a través do xilema. A transpiración é a 
perda de vapor de auga polos estomas das follas e polos talos, debido á achega enerxética 
do Sol, o que provoca o ascenso da zume bruto en contra da gravidade. A presión radicu-
lar consiste na absorción dos  nutrientes polas raíces, debido a que a diferenza de concen-
tración que existe entre o solo e as células da raíz xera unha presión radical que favorece o 
ascenso do zume bruto polo xilema. 

� Actividade 1 da páxina 139 do libro de texto. Que factores inflúen no proceso de aper-
tura e peche dos estomas? 

A apertura e peche  dos estomas  contrólase polo cambio de turxescencia das células oclu-
sivas que o rodean. Cando as células oclusivas están turxescentes (énchense de auga), o 
estoma ábrese; polo contrario, cando perde auga, péchase. A entrada e saída da auga de-
penden da concentración de potasio, da luz, da concentración de CO2, da concentración de 
hormonas, da temperatura e da humidade. 
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� Actividade 1 da páxina 141 do libro de texto. Podería establecer as diferenzas entre ex-
creción e secreción nos vexetais? Que criterios utiliza? 

� Resulta un tanto difícil establecer que substancias son excretoras,  e cales secretoras. En 
xeral, recibe o nome de excreción a expulsión de substancias que non poden ser utiliza-
das polas plantas e son residuos do metabolismo. As substancias secretoras son útiles 
para as plantas e desempeñan determinadas funcións, como a de protección. 

15.10.2 A función de relación nas plantas 

� Actividade 6 da páxina 156 do libro de texto. Defina as hormonas vexetais e faga un 
cadro simplificado das principais hormonas e da súa acción. 

Unha hormona é unha sustancia química producida por células especializadas, que actúan 
sobre outras células do individuo. As hormonas vexetais ou fitohormonas son substancias 
que, en baixas concentracións, promoven, inhiben ou modifican o desenvolvemento das 
plantas. 

HORMONAS PROCESOS QUE REGULAN 
Auxinas Activan o crecemento  en lonxitude das células e o crecemento no grosor dos talos.Estimulan o 

crecemento e maduración nos froitos. Favorecen o xeotropismo. 
Giberelinas Estimulan a xerminación, o alargamento do talo e a floración e o retraso na maduración dalgúns 

froitos. 
Citoquininas Inducen a división celular. 
Ácido abcísico Inhibe a xerminación. Favorece a abscisión dos froitos. Regula o peche dos estomas. 
Etileno Favorece a caída das follas, a maduración dos froitos.e a senescencia das partes florais que se-

guen á fecundación. Inhiben o alongamento de raíz e talo. 

15.10.3 A reprodución nas plantas 

� Actividade 2 da páxina 145 do libro de texto. Realice un cadro cos distintos tipos de re-
produción asexual. 
Reprodución asexual ou vexetativa natural Rizomas 

Tubérculos 
Bulbos 
Estolóns 
 

Reprodución asexual ou vexetativa artificial Acode  
Estaquilado 
Inxerto 
Cultivo in vitro 

 

� Actividade 5  da páxina 156 do libro de texto. Complete o seguinte cadro. 
Brións Fentos Coníferas Plantas con flores 

Alternancia de 
xeracións 

Alternancia de 
 xeracións 

Alternancia de xeracións Alternancia de 
 xeracións 

Gametófito do-
minante 

Esporófito dominante Esporófito dominante Esporofito dominante 

Sen tecidos 
vasculares 

Con tecidos vasculares Con tecidos vasculares Con tecidos vasculares 

Gametos mascu-
linos móbiles 

Gametos masculinos móbi-
les 

Gametos masculinos inmóbiles Gametos masculinos inmó-
biles 

Un só tipo de 
esporas 

Un só tipo de esporas, ás 
veces dous 

Dous tipos de esporas Dous tipos de esporas 

Sen sementes Sen sementes Con sementes Con sementes 
Gametófito 
independente 

Gametófito independente Gametófito protexido Gametófito protexido 

� Actividade 1 da páxina 147 do libro de texto. Cite as partes principais dun brión. 

As partes dun brión son: 

–  Gametófito, formado por: 
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–  Rizoides, que lle serven para fixarse ao substrato. 
–  Un falso talo chamado caulidio. 

 Filoides (folliñas colocadas ao longo do talo). 

• Esporófito, formado por: 

– Pé, que fixa o esporófito ao gametófito. 

– Cápsula, que contén as esporas. 

� Actividade 8 da páxina 156 do libro de texto. A ilustración representa a fase esporofíti-
ca dun grupo de plantas. A que grupo de plantas nos estamos referindo? Con que nome 
se coñecen as follas representadas? Que estruturas pode localizar nelas? Cal é a súa 
función? 

Estámonos referindo aos pteridófios (fentos). 

– As follas dos fentos chámanse frondes. No seu envés desenvólvense os esporanxios, 
chamados soros. Nos soros ten lugar a meioses, formándose as esporas. 

– As frondes compostas solen estar divididas. As primeiras divisións chámanse pin-
nas. Cando as pinnas son compostas cada unha das divisións chámanse pinnulas. 

Estruturas  que se observan na ilustración son as seguintes: pinnula, pinna, fronde, fronde 
en crecemento e rizoma. 

� Actividade 1 da páxina 149 do libro de texto. Como están formados os gametófitos fe-
minino e masculino das plantas con semente? 

O gametófito feminino desenvólvese dentro do óvulo e o saco embrionario, o cal está for-
mado por oito núcleos que  se sitúan do seguinte xeito: 

– A oosfera, próxima ao micrópilo, cunha célula sinérxida a cada lado. 

– Tres células antípodas, que  se sitúan no extremo oposto. 

–  Dos núcleos polares no centro. 

O gametófito masculino inmaturo é o gran de polen que está formado por unha célula con 
dous núcleos: o xerativo, que formará o tubo polínico, e o vexetativo, que formará os ga-
metos masculinos. 

 

� Actividade 1 da páxina 150 do libro de texto. Estableza a diferenza existente entre poli-
nización e fecundación. 

A polinización é o proceso  polo que os grans de pole son trasladados ata os estigmas das 
flores. A fecundación é un proceso posterior mediante o cal se produce a fusión dos game-
tos, é dicir, unha vez que o gran de pole chega ao estigma, comeza a xerminar formando o 
tubo polínico. 

No gran de pole diferéncianse dous gametos masculinos que baixan polo tubo polínico ata 
chegar a porse en contacto coa oosfera. 

 

� Actividade 7 da páxina 156 do libro de texto. Realice un esquema das pezas florais, in-
dicando cal é a función de cada unha delas. 

Pezas estériles. 

– Sépalos. O conxunto constitúe o cáliz. 
– Pétalos. O conxunto constitúe a corola. Atraen aos animais para asegurar a poliniza-

ción. 

Pezas fértiles. 
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– Androceo. É o órgano sexual masculino da flor. 

– Xineceo (órgano sexual feminino). Distínguense tres partes: 

– Ovario. No seu interior encóntranse os óvulos. 

– Estilo. Comunica o estigma co ovario. 

– Estigma. É a apertura onde se deposita os grans de pole. 

15.11   Unidade 11. A nutrición nos animais 

15.11.1 A nutrición nos animais 

� Actividade  4 da páxina 161 do libro de texto. Cite todas as etapas que forman parte do 
proceso da nutrición e descríbeas de forma breve. 

Captación de nutrientes e de gases do medio externo. 

– Dixestión. Son os tratamentos, mecánico e químico, que converten os nutrientes en 
moléculas máis sinxelas que poidan ser incorporadas ao medio interno. 

– Circulación. Son os mecanismos encargados da distribución de nutrientes e osíxeno 
a todas as células do organismo pluricelular, e do transporte dos produtos de refuga-
llo do metabolismo celular ata os sistemas excretores. 

– Excreción. Son os mecanismos de eliminación das sustancias de refugallo, tóxicas 
ou residuais, non aproveitables polo organismo producidas durante o metabolismo 
celular. 

15.11.2 A dixestión: 

� Actividade 2 da páxina 176 do libro de texto. Relacione mediante frechas o órgano es-
pecializado na inxestión de alimento e o animal que o posúe. 
Animal Órganos 
Bolboreta  Boca chupadora 
Polbo Tentáculos 
Can Dentes 
Caracol Rádula 
Ave Bico córneo 

� Actividade 1 da páxina 165 do libro de texto. En que consiste o tratamento mecánico da 
dixestión? E o químico? 

O tratamento mecánico da dixestión supón a fragmentación (triturado) do alimento e o  
movemento do bolo alimenticio a través do tubo dixestivo, grazas a diferentes procesos 
nos que interveñen as estruturas bucais e as contraccións peristálticas da musculatura do 
tubo dixestivo. O tratamento químico produce a hidrólise das macromoléculas contidas no 
alimento, grazas á acción dos enzimas e doutras sustancias contidas nos zumes dixestivos 
gástrico, intestinal, pancreático e biliar. Desta maneira, libéranse moléculas de pequeno 
tamaño capaces de atravesar a parede dixestiva e incorporarse ao medio interno. Estas mo-
léculas son distribuídas polo sangue aos diferentes tecidos, tras o seu procesado previo no 
fígado. 

 

� Actividade 3 da páxina 167 do libro de texto. O páncreas, o fígado e as glándulas intes-
tinais verten unha secreción ao intestino, de que secrecións se trata? Cales son os com-
poñentes de cada unha delas? 

As secrecións de cada unha destas glándulas son as seguintes: 
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O páncreas verte ao intestino o zume pancreático, que contén enzimas dixestivos, como as 
lipases (que rompen as graxas), as amilases (que hidrolizan o amidón) e a tripsina (que 
continúa a dixestión das proteínas). 

O fígado produce a biles, que  se almacenan na  vesícula biliar e despois  se verte ao intes-
tino. É un axente emulsiónante que  se combina coas graxas e as dispersa en pingas para 
favorecer o ataque dos demais enzimas do intestino. 

As glándulas da parede do intestino verten o zume intestinal, que contén numerosos enzi-
mas dixestivos; destacan os seguintes: 

Proteasas (tripsinógeno, quimotripsinógeno, procarboxipeptidasa). Tras activarse uns a ou-
tros, estes enzimas dixiren totalmente as proteínas e liberan aminoácidos libres. 

Lipasas. Hidrolizan as graxas, e liberan glicerina e ácidos graxos. 

 Estearasas. Degradan lípidos complexos, como  o  colesterol e derivados. 

 Amilasas. Degradan o amidón e glicóxeno e liberan glicosa. 

 

� Actividade 3 da páxina 176 do libro de texto. As quenllas son peixes cartilaxinosos que 
presentan no seu intestino un repregamento do epitelio que o percorre dun extremo a 
outro. Como se denomina este repregamento? Que función realiza? Presenta este mes-
mo repregamento nos peixes teleósteos? Que outros animais presentan estruturas aná-
logas? De que estruturas se trata? 

Denomínase válvula espiral. 

Serve para retardar o paso do alimento e para aumentar a superficie da parede do intestino, 
o que mellora a absorción dos nutrientes. 

 Non. Os teleósteos teñen outras estruturas chamadas cegos intestinais. 

As vilosidades intestinais que presenta o tubo dixestivo dos mamíferos son repregues da 
parede intestinal que teñen a mesma función. 

 

� Actividade 4 da páxina 176 do libro de texto. As aves carecen de dentes e, non obstan-
te, son capaces de triturar o alimento. Describa brevemente como e onde realizan esta 
trituración. 

Grazas á gran musculatura da moella, especializada na trituración dos alimentos. Algunhas 
aves, como os gansos, facilitan este proceso inxerindo pequenas pedras, que converten a 
moella  nun auténtico muíño. 

 

15.11.3 A respiración 

� Actividade 2 da páxina 175 do libro de texto. Cite os principais modelos de sistemas 
respiratorios dos animais e nomee algúns grupos que os teñan. 

 

– A difusión simple é típica doa animais máis sinxelos, como os poríferos e os celen-
téreos, nos que o intercambio poida realizarse directamente a través das membranas 
celulares. 

– A respiración cutánea  encóntrase en animais ligados a medios moi húmidos ou 
acuáticos (como os anélidos  e os anfibios), que teñen peles moi finas a través das 
cales pode darse o intercambio de gases entre o exterior e o medio interno. 
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– A respiración traqueal é típica dos artrópodos terrestres, que dispoñen de traqueas 
(unha rede de finos tubos ramificados que comunican o exterior con todas as células 
do organismo). 

– A respiración branquial é o sistema respiratorio de numerosos animais acuáticos, 
como os moluscos, os crustáceos, algúns anélidos, as larvas dalgúns insectos, os 
peixes e moitos anfibios (sobre todo, nas súas etapas xuvenís). 

– A respiración pulmonar é o sistema máis eficaz para realizar o intercambio de gases 
no  medio terrestre; téñena algúns moluscos gasterópodos, os anfibios, os réptiles, as 
aves e os mamíferos. 

� Actividade 5 da páxina 176 do libro de texto. Por que os animais de respiración traque-
al non necesitan un sistema de transporte para levar os gases ás células e eliminalos? 

Porque as traqueas  se ramifican polo interior do individuo e levan directamente o aire 
desde o exterior ata as células. 

� Actividade 6 da páxina 176 do libro de texto. Como transcorre o intercambio gasoso no 
nivel das membranas respiratorias? E no nivel dos tecidos? 

O aire atmosférico que entra nos pulmóns e chega aos alvéolos presenta concentracións de 
CO2 baixas, mentres que o sangue dos capilares alveolares procedente do metabolismo dos 
tecidos está practicamente saturado deste gas. Polo que a dirección de intercambio do CO2 

nos pulmóns se produce desde o sangue ao alvéolo por un mecanismo de difusión. En 
cambio, a concentración de O2 do sangue é inferior á do aire alveolar, ao haber cedido par-
te do osíxeno nos tecidos, polo que a dirección do intercambio de O2 nos pulmóns se pro-
duce desde o alvéolo ao sangue, que  se osixena. 

Os tecidos, debido ao seu metabolismo, consumiron o osíxeno sanguíneo, polo que o san-
gue presenta aquí unha concentración de O2  baixa e moito dióxido de carbono, subproduto 
do metabolismo. Nestas condicións, o sangue osixenado procedente dos pulmóns cederá 
osíxeno aos tecidos e  cargarase de dióxido de carbono, cerrándose o ciclo ao retornar este 
sangue de novo aos pulmóns, onde se reosixenará. En condicións normais, só o 21% do 
osíxeno sanguíneo se cede a los tecidos. En situacións de actividade metabólica intensa 
(estres, exercicio, certas patoloxías), a demanda de osíxeno pode aumentar ata 20 ou 25 
veces os valores normais. Nestes casos, a concentración de osíxeno nos tecidos diminúe 
aínda máis,  e a  concentración de CO2 aumentará moito, polo que o grao de cesión de osí-
xeno será maior. 

15.11.4 A circulación 

� Actividade 2 da páxina 181 do libro de texto. Realice un mapa conceptual cos compo-
ñentes dun aparato circulatorio e indique algunha das súas características. 

O aparato circulatorio está  formado por líquidos circulantes, vasos e mecanismo impul-
sos. Líquidos circulantes: transportan substancias  gases, e teñen auga, substancias disol-
tas, células e pigmentos respiratorios. Vasos: conducen os líquidos circulantes por todo o 
organismo, en parte ou totalmente. Mecanismo impulsor: impulsa o líquido circulante, po-
de ser, tubular, tabicado ou accesorio. 

� Actividade 3  da páxina 181 do libro de texto.Que é a hemoglobina? Que animais a pre-
sentan? Qué función realiza? 

A hemoglobina é un pigmento respiratorio que está presente na sangue dos vertebrados 
(xeralmente, dentro dos glóbulos vermellos). E de naturaliza proteínica e contén ferro. 

 A súa función é a de transportar gases entre o exterior e as células dos tecidos do animal. 
Para iso, únese ao osíxeno que entra por difusión dende as superficies respiratorias e 
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transporta este gas ata as células que o demandan. Nas células, o osíxeno sepárase da he-
moglobina ao ser desprazado polo CO2 que as células producen  no seu metabolismo. A 
hemoglobina transporta dito gas ata a superficie respiratoria, onde  se separa e é expulsado 
ao exterior. Nese mesmo lugar, a hemoglobina baleira volve a ser ocupada por unha molé-
cula de osíxeno, e o proceso repítese. 

� Actividade 1 da páxina 185 do libro de texto. Elabore un esquema evolutivo do corazón 
dos vertebrados e indique que tipo de circulación ten cada un deles.  

A medida que o proceso da evolución facía aparecer novos grupos de vertebrados, o apa-
rello circulatorio destes seres foi adquirindo complexidade e maior eficacia. Desde o máis 
primitivo ao máis evolucionado, son os seguintes: 

– Nos peixes, o corazón é accesorio e consta dunha aurícula e un ventrículo. Deste úl-
timo sae unha arteria branquial, que se bifurca en catro arterias, as cales, cando che-
gan á branquia, se capilarizan en láminas branquiais. O sangue osixenado é recollido 
polas arterias branquiais, que conflúen nas raíces aórticas e, posteriormente, na aorta 
dorsal, que leva o sangue aos tecidos. 

–  Nos anfibios, o corazón está composto por dúas aurículas e un ventrículo. As dúas 
aurículas están divididas por un tabique. Á aurícula dereita chega o sangue non osi-
xenado, e á esquerda, o sangue osixenado procedente dos pulmóns. O sangue pobre 
en osíxeno e o rico en osíxeno están separados. As aurículas  contráense case simul-
taneamente e envían o sangue ao único ventrículo. Parece que a mestura  de ambas 
circulacións non é total e que, cando o sangue osixenado pasa ao circuíto sistémico, 
o desosixenado é enviado ao circuíto pulmonar. 

–  Nos réptiles, a circulación é similar á dos anfibios, excepto nos crocodilos, que te-
ñen dous ventrículos totalmente separados por un tabique. 

– Nas aves e nos mamíferos, o corazón ten dúas aurículas e dous ventrículos. Existe 
separación total da circulación pulmonar e a sistémica. Nos mamíferos, a aurícula 
dereita recibe o sangue non osixenado procedente dos tecidos, e o ventrículo dereito  
impúlsao cara  aos pulmóns; o lado esquerdo  recibe o sangue osixenado dos pul-
móns  e envíao  cara aos tecidos. Nas aves, ocorre á inversa: a circulación maior 
ocupa o lado dereito. 

� Actividade 2 da páxina 190 do libro de texto. Que lle ocorrería aos pulmóns se o san-
gue que lles chegase fose bombeado a igual presión que o que lle chega ao resto do cor-
po? 

Se o sangue chegase aos pulmóns con tanta presión, as finas paredes dos capilares que 
irrigan os alvéolos pulmonares romperíanse, e os pulmóns encharcaríanse de sangue. 

 

� Actividade  3 da páxina 190 do libro de texto. Que ocorrería se se abrise un orificio na 
parede que separa os ventrículos? 

Se isto acontecese, os sangues osixenado e desosixenado  mesturaríanse,  e o transporte de 
gases sería moito menos eficaz. Os tecidos da persoa afectada por esta patoloxía non reci-
birían unha achega suficiente de osíxeno e sufrirían danos. 

15.11.5 A excreción 

� Actividade 7 da páxina 190 do libro de texto. Os animais excretan produtos nitroxena-
dos e non nitroxenados. Enumere os tres tipos de produtos nitroxenados. Como se de-
nominan os animais segundo o produto excretado? 
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Os tres tipos de produtos nitroxenados son amoníaco, urea e ácido úrico. Os que excretan 
amoníaco  chámanse amoniotélicos (como moitos peces); os que excretan ácido úrico 
chámanse uricotélicos (como os insectos, as aves e moitos réptiles); os que excretan urea 
chámanse  urotélicos (como os anfibios, as tartarugas e os mamíferos). 

� Actividade  8 da páxina 190 do libro de texto. Elimínanse a través dos riles todas as 
substancias de refugallo? En caso contrario, que outros órganos interveñen e cales son 
as substancias excretadas? 

Moitas substancias de refugallo elimínanse disoltas na urina que producen os riles. Pero, 
ademais desta excreción, prodúcense outras noutros órganos. Por exemplo, o CO2  excré-
tase a través das superficies de intercambio respiratorias. 

Tamén as glándulas sudoríparas dos mamíferos eliminan gran cantidade de sales disoltas 
na suor. Finalmente, o fígado funciona como órgano excretor, que verte substancias (como 
os pigmentos biliares) ao intestino delgado para que salgan ao exterior coas feces. 

� Actividade 10 da páxina 190 do libro de texto. Indique se os enunciados seguintes son 
verdadeiros ou falsos. No caso de ser falso, propoña unha redacción alternativa que se-
xa correcta. 

– A urina primaria dá lugar á urina secundaria tras reabsorción de auga e doutras sus-
tancias: VERDADEIRO. 

– A suor ten só función excretora. FALSO, xa que a suor cumpre tamén unha función 
relacionada coa refrixeración do corpo, reducindo a temperatura deste ao evaporar 
auga. 

– Se bebemos pouca auga a nosa urina será máis concentrada. VERDADEIRO. 

– No home a uretra é o conduto común ao aparato excretor e reprodutor. 
VERDADEIRO 

– A excreción consiste en expulsar a urina, as feces e a suor. FALSO, xa que as feces 
se asocian coas actividades dixestivas non coa excreción. 

– O ril tamén actúa como regulador da auga e dos sales do organismo. 
VERDADEIRO. 

– A cápsula de Bowman encóntrase situada no páncreas. FALSO, é a porción da ni-
frona que recolle os elementos filtrados procedentes da sangue. 

� Actividade  6 da páxina 190 do libro de texto. O alcohol reduce a produción da hormo-
na ADH ou vasopresina.A tensión e a dor aumentan a produción desta. Como afectarán 
estes factores á produción de urina? Que glándula produce a devandita hormona? 

A inxestión de alcohol fai que diminúa a produción de vasopresina. Isto  tradúcese nunha 
diminución da reabsorción de auga na nifrona, de maneira que a urina se produce en maior 
cantidade e máis diluída. O estres ou a dor teñen o efecto contrario (reabsórbese máis auga 
na nifrona, e a urina prodúcese en menor cantidade e máis concentrada). 

b) A vasopresina está producida pola hipófise. 

15.12  Unidade 12. A recepción dos estímulos 

15.12.1 A recepción dos estímulos 

� Actividade 1 da páxina 214 do libro de texto. Que é un órgano efector? 
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O receptor recoñece o estímulo e transmite a información ao efector, que é aquel que se-
lecciona e executa a resposta adecuada. Os músculos son efectores coordinados polo encé-
falo e a medula espiñal. 

� Actividade 5 da páxina 214 do libro de texto. Explique como se efectúa a transmisión 
do impulso nervioso entre dúas neuronas. 

A transmisión do impulso entre neuronas realízase a través das sinapses. Coñécense dous 
tipos de comunicación entre neuronas: 

– Sinapses eléctricas: 

En las sinapses deste tipo, as neuronas están moi próximas e conéctanse por unha proteína 
que permite o paso de ións dunha á seguinte. Neste caso, a transmisión é moi rápida. É 
máis frecuente nos invertebrados, nos que, en moitas reaccións de fuxida, participan neu-
ronas con sinapse deste tipo. 

– Sinapses químicas: 

A maior parte son deste tipo. Neste caso, a separación entre as neuronas é maior (200 
angstrom) e o espazo que queda  se denomina fenda sináptica. O extremo dos axóns pre-
senta uns engrosamentos, chamados botóns terminais, que teñen numerosas  vesículas (ve-
sículas sinápticas) cheas de substancias químicas denominadas neurotransmisores (acetil-
colina, adrenalina, etcétera). Cando chega un impulso nervioso a estes puntos,  prodúcese 
unha descarga do neurotransmisor na fenda sináptica, que alcanza aos receptores específi-
cos situados na membrana da célula postsináptica, o que provoca nesta a despolarización e 
un impulso nervioso que se propaga de novo ata a neurona seguinte. 

� Actividade 1 da  páxina 199 do libro de texto. Que é a sinapse? 

 Denomínase sinapse a unión funcional de dúas neuronas, ou das neuronas con fibras mus-
culares (placas motoras) ou con células sensoriais. Mediante as sinapses, prodúcese a co-
municación entre estas células. 

15.12.2 Sistemas nerviosos dos invertebrados 

�  Realice a actividade 1 da  páxina 201 do libro de texto. Que diferenzas existen entre o 
sistema nervioso dunha medusa e o dunha miñoca? 

– A augamar é un cnidario e o seu sistema nervioso caracterízase por contar, por pri-
meira 
vez na escala evolutiva, con verdadeiras neuronas, que establecen contactos 
sinápticos entre si, formando plexos nerviosos. Estes plexos son de condución 
difusa, xa que as sinapses rudimentarias non son unidireccionais, senón 
que son permeables en ambos os dous sentidos, de forma que a estimulación nun 
punto se transmite en todas as direccións, facendo que o organismo, no seu 
conxunto, reaccione. 

– A lombriga de terra é un anélido. Na extremidade cefálica, presenta unha masa 
ganglionar número ou ganglios cerebroideos, que está unido, e conéctase coa cadea 
ventral por dous cordóns nerviosos que rodean a farinxe, formando o 
colar periesofáxico. Os seus cordóns nerviosos ventrais tenden a unirse nun 
único, e en cada segmento ou metámero teñen un ganglio formado pola fusión 
de dous. 
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15.12.3 Sistema nervioso de vertebrados   

� Actividade 1 da  páxina 205 do libro de texto.Cales son as partes en que se divide o en-
céfalo dos vertebrados. 

Durante o desenvolvemento embrionario diferéncianse inicialmente tres vesículas, 
denominadas prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, que posteriormente dan lugar a 
cinco. A partir do prosencéfalo, forman o telencéfalo e o diencéfalo, e do rombencéfalo 
orixínanse o metencéfalo e o mielencefalo. 

� Actividade 2 da  páxina 214 do libro de texto. Que diferenza hai entre nervio e fibra 
nerviosa? 

Nervio. É un feixe ou fascículo de fibras nerviosas envolvidas por tecido conxuntivo. 
Fibra nerviosa. Constitúea o axón e as súas vaíñas. 

� Actividade 13 da páxina 214 do libro de texto. Complete a seguinte frase. 

A función do sistema nervioso consiste na recepción de estímulos, que se 
transforman en impulsos nerviosos, transportalos a un centro de coordinación, 
ditar as respostas axeitadas e conducilas aos órganos efectores, onde se 
produce a acción. 

15.12.4 O sistema de coordinación hormonal 

� Actividade 3 da páxina 214 do libro de texto. Que se entende por célula branco ou dia-
na? 

Son células receptoras ou células efectoras que presentan receptores específicos para 
as hormonas na súa superficie ou no interior. Cando a hormona chega á célula 
diana e fai contacto co receptor «como unha chave cun fecho», a célula 
é impulsada a realizar unha acción específica. 

 

� Actividade 1 da  páxina 211 do libro de texto. Cite exemplos de procesos controlados 
por hormonas nos invertebrados. 

– Procesos de rexeneración nos vermes planos. 

– Procesos da muda en insectos e crustáceos. 

– Metamorfose de insectos. 

– Pigmentación e cambios de cor en moitos moluscos e moitos artrópodos. 

 

� Actividade 3 da páxina 211 do libro de texto. Explique o funcionamento xeral do sis-
tema endócrino de vertebrados, indicando  cal é e como funciona o seu centro reitor.  

Nos vertebrados, as hormonas controlan multitude de actividades e moitas destas hormo-
nas, á súa vez, son reguladas polo hipotálamo. Este segrega, entre outras, as hormonas 
chamadas liberadoras, que actúan sobre a hipófise, regulando a liberación de hormonas 
hipofisarias. As hormonas da hipófise, pola súa parte, controlan a secreción doutras glán-
dulas endócrinas. 

O hipotálamo ten función nerviosa e neuroendocrina. Segrega factores liberadores 
con destino á hipófise, na que estimulan a secreción de hormonas trópicas. Tamén produce 
oxitocina e hormona antidiurética, que non se segregan dende este, senón que se almace-
nan no lóbulo posterior da hipófise, de onde son liberadas cando se lles necesita. 
A hipófise consta de dous ou tres rexións, segundo o animal de que se trate; 
Adenohipófise ou hipófise anterior:ao ser estimulada polo hipotálamo, pode 



Páxina 78 de 81 

 

segregar ata seis hormonas, a hormona do crecemento e outras que serven para estimular a 
outras glándulas, como a glándula tiroide, o ovario e o testículo, as glándulas mamarias e a 
codia suprarrenal. 

 Neurohipófise ou hipófise posterior: almacena a oxitocina (que estimula a contracción da 
musculatura do útero e a saída do leite das glándulas mamarias despois do parto) e a vaso-
presina ou hormona antidiurética (que actúa sobre os riles, estimulando a reabsorción de 
auga). As dúas hormonas son producidas polo hipotálamo. 

 Consulte o esquema da páxina 211 do libro de texto, como apoio. 

� Actividade  9 da páxina 214 do libro de texto. Copie e complete o seguinte cadro. 

 
Efecto Hormona Glándula 

Prepara o organismo para situacións 
longas de estres suprarrenais. 

Adrenalina Medula de las glándulas 

Estimula a liberación de calcio dos 
osos e a  súa reabsorción polos riles. 

Paratohormona Paratiroides 

Favorece a absorción de glicosa 
polas células. 

Insulina Páncreas 

Maduración dos órganos sexuais. Melatonina Glándula pineal 
Prepara o organismo para a procrea-
ción. 

Proxesterona Ovarios 

 

15.13  Unidade 13. Os tipos de reprodución nos animais 

15.13.1 Os tipos de reprodución nos animais 

� Actividade 1 páxina 236 do libro de texto. Lembre as vantaxes e inconvenientes da re-
produción sexual. 

 Reprodución asexual Reprodución sexual 
Vantaxes É a forma fundamental de propagación dos 

organismos unicelulares. Permite a dispersión 
eficaz da especie sen necesidade de aparea-
mento entre individuos distintos: un único indivi-
duo é capaz de orixinar numerosos descenden-
tes. É unha adaptación útil en medios inhóspi-
tos, nos que o contacto entre individuos é difícil, 
ou en especies illadas ou inmóbiles, nos que a 
posibilidade de tal contacto non existe. 

Ao orixinar novas combinacións de xenes, per-
mite a descendencia adaptarse a novas condi-
cións ambientais. As mutacións favorables 
acumúlanse rapidamente colocando a especie 
nunha posición de vantaxe selectiva fronte a 
outras. Impide a acumulación de mutacións 
desfavorables, acumulación que é inevitable na 
reprodución asexual. A reprodución sexual crea 
diversidade e esta diversidade permite a evolu-
ción das especies 

Inconvenientes Os individuos fillos son idénticos aos seus 
proxenitores, polo que non se produce variabili-
dade xenética sobre a que actúa a selección 
natural. Este inconveniente compénsase coa 
alta probabilidade de mutación, ligada á alta 
taxa de reprodución. 

Require a presenza de dous individuos de sexo 
distinto, o cal resulta un inconveniente en me-
dios nos que  o contacto entre individuos é 
difícil, ou en especies illadas ou inmóbiles. 

 

� Actividade 7 da páxina 236 do libro de texto. Algúns himenópteros poden dividir o 
embrión mediante estrangulamentos celulares repetidos. Cada un destes embrións for-
ma un individuo. Isto coñécese como poliembrionaria, proceso que tamén aparece 
no armadillo. Conteste ás seguintes preguntas. É unha modalidade de reprodución se-
xual ou asexual? 

 Serán iguais as características de todos os armadillos da camada? Poderemos encontrar 
unha camada con machos e femias? Por que? 

É unha forma de reprodución asexual, xa que presenta unha variación da 
fragmentación, aplicada, neste caso, aos embrións. 
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 Ao ser un tipo de reprodución asexual, na que todas as crías proceden do mesmo embrión, 
deben ter as mesmas características xenéticas, é dicir, si serán iguais as características de 
todos os armadillos da camada. 

Non. Pola mesma razón anterior, todos os armadillos proceden deste embrión e herdarán o 
mesmo sexo xenético que este. 

� Actividades 2 da páxina  236 do libro de texto. Explique as vantaxes e inconvenientes 
do hermafroditismo e a unisexualidade. 

O hermafroditismo -individuo que produce os dous gametos, na súa acepción máis 
ampla- supón unha vantaxe adaptativa en condicións ambientais ou medios nos que é difí-
cil a dispersión xeográfica e o encontro dos sexos: o apareamento sempre é posible con 
outro individuo, ao non ser limítante o xénero. A desvantaxe, fronte á unisexualidade, in-
dividuos que producen un único tipo de gametos-, está en que, nalgúns casos, se produce 
autofecundación, é dicir,o propio hermafrodita fecúndase a si mesmo transferindo os seus 
espermatozoides aos seus óvulos, o que reduce a variabilidade xenética. Para evitalo, de-
senvolveron mecanismos para conseguir unha fecundación cruzada entre individuos dis-
tintos. 

� Actividade 3 da páxina  236 do libro de texto. Que diferenza existe entre a reprodución 
sexual e a partenoxénese? 

Na reprodución sexual prodúcese a unión de dous gametos, un masculino e outro femini-
no. Na partenoxénese, non existe tal unión, o óvulo desenvólvese sen ser fecundado. 

A reprodución sexual é o mecanismo máis xeneralizado de reprodución. A 
consecuencia deste tipo de reprodución é a obtención de descendentes que presentan mes-
tura da información xenética dos dous proxenitores. En cambio, na partenoxénese non 
existe variabilidade xenética, xa que os individuos formados serían «clons haploides» dos 
individuos parenterais. 

15.13.2 A formación dos gametos 

� Actividade 10 páxina 236 do libro de texto. As seguintes ilustracións mostran o esque-
ma da morfoloxía dun óvulo e dun espermatozoide. Poña nome ás partes que se indican 
e explíqueas brevemente. 

Espermatozoide: 
1. Acrosoma. 
2. Núcleo. Contén a información xenética. 
3. Centríolo. 
4. Colo. 
5. Mitocondrias. 
6. Cabeza. 
7. Segmento intermedio. 
8. Filamento axial. 
9. Cola. 
A maioría dos espermatozoides teñen cabeza, segmento intermedio e cola. Os  dous últi-
mos están percorridos polo filamento axial (estrutura formada por microtúbulos, que se 
orixinan a partir dun par de centríolos, que é o equivalente funcional dun flaxelo). 

A cabeza. De forma alongada, está formada enteiramente polo núcleo e unha vesícula 
anterior, o acrosoma, que deriva do aparato de Golgi e está cargada de enzimas 
dixestivos necesarios para disolver as membranas do óvulo. Case non ten 
citoplasma, que se concentra na base do núcleo. Encóntrase separada do segmento 
intermedio polo colo, que contén os centríolos, próximos ao núcleo. 
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Segmento intermedio. Áchase percorrido polo filamento axial. Arredor deste 
e adoptando a forma dunha banda helicoidal, dispóñense as mitocondrias, que 
proporcionan a enerxía para o desprazamento. Presenta unha pequena cantidade 
de citoplasma. 

Cola. Está formada polo filamento axial. Arredor deste aparece unha fina película 
de citoplasma que remata antes de chegar ao extremo da cola. 

Óvulo: 
1. Núcleo. 
2. Primeiro corpúsculo polar. 
3. Mancha xerminativa. 
4. Membrana plasmática. 
5. Vitelo. 
6. Zona pelúcida. 
7. Coroa radiata. 

A forma do óvulo é esférica, cun núcleo habitualmente situado en posición 
excéntrica, é dicir, desviado cara a un polo da célula, que recibe o nome de vesícula xer-
minativa. O citoplasma está cargado de substancias de reserva denominadas vitelo, que 
nutrirán ao futuro embrión, polo menos, durante as primeiras fases. A distribución deste 
vitelo non é homoxénea, concentrándose xeralmente na zona celular máis afastada do nú-
cleo, o que adoita definir dous polos: o animal (PA), co núcleo e, posteriormente, o em-
brión; e o vexetativo (PV), co vitelo. 

Na periferia celular localízanse os gránulos corticais, de grande importancia durante a fe-
cundación, formados a partir de vesículas derivadas do aparato de Golgi. Arredor da mem-
brana plasmática encóntrase unha zona máis clara, a zona pelúcida, e, por enriba, unha ca-
pa de células foliculares, a coroa radiata. 

� Actividade 4 da páxina  236 do libro de texto. Estableza as diferenza entre espermato-
xénese e ovoxénese. A dotación cromosómica da especie humana é de 46 cromosomas. 
Cantos cromosomas ten un espermatocito de primeira orde? E un de segunda orde? E 
unha espermátida? 

A fase de crecemento tras o período de multiplicación é moito maior na ovoxénese, orixi-
nando células de gran tamaño. A espermatoxénese conta cunha etapa máis que a ovoxéne-
se, denominada espermioxénese, na cal as espermátidas sofren un proceso de diferencia-
ción e orixinan os espermatozoides. 

 A dotación cromosómica da especie quere dicir 2n=46, é dicir, n=23. Un 
espermatocito de primeira orde ten por dotación cromosómica 2n; polo tanto terá 46. Un 
espermatocito de segunda orde ten unha dotación cromosómica n; polo tanto, terá 23 con 
dous cromátidas cada un; e unha espermátida ten n; polo tanto, terá 23, cunha cromátida 
cada un. 

15.13.3  A fecundación 

�  Actividade 1 da  páxina 227 do libro de texto. Distinga entre fecundación externa e in-
terna e explique a importancia da auga en cada proceso. 

Na fecundación externa, os óvulos son fecundados no medio, fóra do organismo materno. 
Non hai apareamento e o encontro dos gametos sucede de forma fortuíta. Na fecundación 
interna, o óvulo é fecundado no interior do aparato reprodutor feminino, razón pola que é 
necesario o apareamento. 

Nos dous tipos de fecundación, os espermatozoides teñen que ser móbiles, pois han de 
desprazarse. No caso da fecundación externa, a auga é o medio onde se produce o encon-
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tro; por este motivo, é o tipo de fecundación propia de organismos acuáticos. No caso da 
fecundación interna, o aparato reprodutor ten os seus tecidos húmidos para facilitar o as-
censo dos espermatozoides ao óvulo. 

� Actividade  5 da páxina 236 do libro de texto. Indique a razón pola que un óvulo non 
pode ser fecundado por máis dun espermatozoide e que mecanismo o evita. 

Un óvulo non pode ser fecundado nada máis que por un espermatozoide porque, 
cando o espermatozoide penetrou nel, prodúcese unha reacción superficial, que se propaga 
rapidamente «en cadea», pola cal o óvulo libera o contido dos gránulos corticais e forma a 
membrana de fecundación que impide unha nova fecundación. 

15.13.4 O desenvolvemento embrionario 

� Actividade  8 da páxina 236 do libro de texto. Que tipos de segmentación coñece? Ex-
plique resumidamente cada un deles. 

Segundo o tipo de ovo distínguense os seguintes modos de segmentación:  

– Holoblástica, total ou completa. Todo o ovo se divide, orixinando celoblástulas. Pre-
séntana ovos cunha cantidade limitada de vitelo. Isolecitos. Divídense producindo 
blastómeros iguais. Este tipo de segmentación chámase igual e é propia dos mamífe-
ros, dos celentéreos e dos equinodermos. Heterolecitos. Os blastómeros do polo 
animal sofren divisións rápidas; por iso, as células son pequenas neste extremo do 
ovo (micrómeros). No polo vexetativo, a maior cantidade de vitelo ocasiona divi-
sións máis lentas, producindo menos células pero máis grandes (macrómeros). É 
unha segmentación desigual, típica dos anfibios. 

–  Meroblástica, parcial ou incompleta. A cantidade de vitelo é tan grande que só 
se divide unha parte do ovo. Telolecitos. Só se divide o polo animal. Este tipo de 
segmentación chámase discoidal e dá lugar a unha discoblástula, típica dos réptiles e 
das aves. 

– Centrolecitos. Divídese o núcleo central e, posteriormente, as células producidas 
migran á superficie. É unha segmentación superficial que orixinará unha periblástu-
la. É típica dos insectos. 

� Actividade 1 da páxina 233 do libro de texto. En que clase de animais as nais paren as 
súas crías? 

Nos ovovivíparos e nos vivíparos. 


