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Tema 5 
 

Os pneumáticos 
 
 
Contidos: 
 
Área de Educación viaria: 
- Os pneumáticos. Estado, mantemento e substitución. 
 
Área de Lingua: 
- Orixes da literatura galega: a literatura medieval. 
- Panorama literario medieval: poesía, teatro e romances. 
- Escritores da Idade Media española. 
 
Área de Matemáticas: 
- Potencia e radicación. 
- Resolución de raíces cadradas. 
 
Área de Sociais:  
- A Idade Media: orixe, cronoloxía e caracteres esenciais. 
- O feudalismo como modelo organizativo do medievo. 
- O renacer da cidade: a Baixa Idade Media. 
- Cultura e arte medievais. 
- A España medieval: a Reconquista. 
- A  arte medieval en España. 
 
Área de Natureza: 
- O aparato reprodutor: funcións. 
- Aparato reprodutor masculino: composición e funcionamento. 
- Aparato reprodutor feminino: composición e funcionamento. 
- Reprodución e fecundación. 
 
Área Transversal:  
- Educación para a tolerancia: o Islam. 
- Educación para a saúde: os anticonceptivos. 
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Os pneumáticos 
 

Roberto e Marisa terminaran a xornada e volvían para á casa. Caía 
unha fina choiva que mollaba a estrada. 

A circulación era intensa pero fluída e, dado o estado da estrada, 
era conveniente gardar unha correcta distancia de seguridade. 

De pronto, o condutor do vehículo de diante freou bruscamente e 
obrigou a Roberto a frear. Sentiu que o coche se deslizaba pola estrada 
coma se fose unha pista de xeo. Ao final, despois de derrapar, o vehículo 
parou. Roberto quedou moi preocupado, nunca lle pasara nada igual. Ao 
chegar á casa contáronllo ao avó. 

-Eu penso que o mellor que podes facer é levar o coche ao taller de 
Paco e que che mire os pneumáticos – dixo o avó. 
  - Tes razón, esta mesma tarde pasarei polo taller. 

Ao chegar ao taller, Paco, cunha simple mirada aos pneumáticos 
decatouse do que pasaba. 

- Mira – sinalando a rodeira do pneumático - como non vas  
derrapar, ¡se están case lisos! 

Pacientemente, Paco explicoulle que os pneumáticos son o único 
contacto co pavimento. Son como o calzado e teñen que estar en perfecto 
estado para que  agarren ao piso. 

- De todas formas – dixo Paco – vou mirar a 
presión das rodas. Isto telo que facer a miúdo pois un 
inflado incorrecto pode ser perigoso. 

- De vez en cando as miro, cando me acordo – 
dixo Roberto. 

- A presión está ben –  contestou Paco – pero a 
roda dereita é diferente ás demais. Todas as rodas 
teñen que ser iguais, ou, polo menos, as do mesmo eixe. 

- Non o sabía. De todas formas, tamén ocorre 
que ultimamente o voante ten vibracións. Iso pode ser 
dos pneumáticos? – preguntou Roberto. 

-Si. Iso pode ser porque as rodas estean desequilibradas. Agora, 
cando che cambie os pneumáticos, equilibrareinas todas –  contestou 
Paco. 

De volta para á casa, Roberto comentoulle a Marisa o seguro que se 
conduce cando se sabe que o vehículo está en perfecto estado... 
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A C T I V I D A D E S 

 
1- Que causa se dá na lectura para que a furgoneta de Roberto se deslizase 

pola estrada como se fose unha pista de xeo? 
 
2- Paco explica na lectura que o derrape prodúcese porque os pneumáticos 

están lisos. Cal é a causa que motiva esta circunstancia? 
 
3- Un inflado incorrecto nas rodas, pode ser perigoso? Que debemos facer 

periodicamente, segundo a lectura, para evitalo? 
 
4- Podemos levar rodas de diferente tipo no noso vehículo? Explica a 

resposta. 
 
5- Axúdate, se o necesitas, do código de circulación e di que é un 
aquaplanning ou hidroplanning. Que debemos facer para evitalo? 

 
6- Que normas debemos ter en conta para medir correctamente a presión 

dos pneumáticos dun vehículo? 
 
7- Segundo o código da circulación, que sucede se a presión dos 

pneumáticos é inferior á recomendada? E se é superior? 
 
8- En caso de rebentón dun pneumático, que recomenda o manual de 

circulación que debemos facer? 
 
9- Cal é a profundidade mínima que deben ter os nosos pneumáticos para 

circular? 
 
10- Axudándote, se o necesitas, do manual de circulación, di que significan 

os seguintes sinais: 
 
 
 
 
 
 ----------  ----------  -----------  ---------- 
 
 
 
 
 
 -----------  ----------  ----------  ---------- 
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A literatura medieval en lingua galega 
 

No século I antes de Cristo comeza a romanización da Península Ibérica 
e con ela a implantación do latín, que era a lingua dos conquistadores. 

Ao longo dos séculos o latín foise transformando, mesturado coa fala do 
pobo de maneira lenta pero progresiva de modo que, xa no século VIII, a lingua 
que falaba a xente tiña pouco que ver co latín oficial, no que aínda se 
expresaban a administración e a Igrexa. É tan grande a diferenza que xa nese 
momento se pode falar de idiomas distintos, no noso caso o latín e o galego.  

Pero, aínda que a xente da época falaba normalmente en galego, os 
escritos, tanto os literarios coma os administrativos, seguían facéndose en 
latín. Teremos que agardar ata o século XII para que aparezan os primeiros 
escritos en galego. Neste momento histórico o galego é a única lingua da 
sociedade de Galicia, na que se expresan todas as clases sociais da época. 
Estes primeiros escritos non son de tipo literario, teñen carácter administrativo.  

Os primeiros escritos en galego que se conservan e que teñen carácter 
literario datan do século XIII.  
 

A Idade Media (séculos XIII, XIV e XV) 
 

Nesta época a literatura galega vive un momento de grande esplendor 
coincidindo co apoxeo do feudalismo galego (séculos XII e XIII) xa que é un 
período no que a nobreza galega ten un alto grao de soberanía e ocupa un 
lugar destacado no reino leonés-castelán. A poesía trobadoresca galaico-
portuguesa acada unha extraordinaria importancia. 

Aínda que a maior parte dos poetas dos que temos referencia proviñan 
de Galicia e do norte de Portugal, foi cultivada tamén por multitude de poetas 
doutros lugares da Península Ibérica (coma o rei Afonso X o Sabio, autor das 
Cantigas de Santa María, tamén en galego-portugués), chegando a ser unha 
lingua fundamental na lírica culta de Castela nos séculos XIII e XIV. 

Orixes 

Dous dos xéneros principais, as cantigas de amor e as cantigas de 
escarnio, teñen a súa orixe na literatura dos trobadores provenzais. Mentres 
que noutros lugares, como en Cataluña ou na Lombardía, os trobadores locais 
utilizaron o occitano como lingua de expresión poética, no noroeste da 
Península os poetas inclináronse por empregar a súa lingua vernácula, o 
galego-portugués. Con todo, adaptaron a temática, a métrica e as convencións 
propias da poesía trobadoresca, con lixeiras variacións.  

Os cancioneiros 

Existen tres cancioneiros principais que recollen as composicións da 
lírica galego-portuguesa. O máis antigo é o cancioneiro de Ajuda (c.1280). Os 
outros dous son copias moito máis tardías: o cancioneiro Colocci-Brancuti 
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(tamén coñecido como cancioneiro da Biblioteca Nacional) e o cancioneiro da 
Biblioteca Vaticana.  

O monumento máis importante da lírica relixiosa en galego-portugués 
son as Cantigas de Santa María, de Afonso X o Sabio. Esta obra, composta de 
427 cantigas, inclúe tamén a súa música, que foi interpretada e gravada en 
numerosas ocasións. 

As cantigas 

Os poemas líricos galego-portugueses reciben o nome xenérico de 
cantigas, que poden ser de tres clases: 

 

� Cantigas de amor : o trobador diríxese á súa dama, á que lle reprocha o 
seu rexeitamento e o seu desdén, en termos tomados do mundo feudal.  

� Cantigas de amigo : é un xénero exclusivo da lírica galego-portuguesa, sen 
precedente na literatura provenzal. Fala sempre dunha muller, en situacións 
que se repiten con frecuencia (romarías, etc) e o tema é sempre o amor. 
Ten unha grande importancia a natureza. A súa estrutura métrica baséase 
no paralelismo, é dicir, na semellanza e repeticións que hai entre diversas 
partes do poema. 

� Cantigas de escarnio e de maldicir : refírense de forma burlesca os 
acontecementos máis ou menos escandalosos da época, polo que 
constitúen unha interesante crónica social. 

Aspectos formais 

A forma das cantigas galego-portuguesas é resultado dunha síntese entre a 
tradición provenzal e a autóctona. O recurso xenérico característico da lírica 
galego-portuguesa é o paralelismo, que normalmente consiste na repetición 
dos segundos versos dun par de estrofas como primeiros versos do par 
seguinte. 

Tipos de artistas  

De xeito diferente á cultura trobadoresca provenzal (principalmente 
aristocrática), a lírica galego-portuguesa asimilou moitos elementos de carácter 
popular, polo que entre os seus artistas se poden atopar desde criados a reis. 
De acordo coa terminoloxía da época, pódense distinguir os seguintes tipos de 
poetas e artistas: 

� Trobador : compuña textos e música; era de clase nobre. 

� Xograr : de clase baixa; polo xeral era só intérprete de cantigas creadas 
polos trobadores. 
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� Segrel : un trobador profesional que aceptaba diñeiro pola interpretación das 
súas composicións. Case sempre eran infanzóns pobres ou xente da 
nobreza baixa. 

� Menestrel : instrumentista que executaba, xunto a outros, o 
acompañamento musical das cantigas. 

� Soldadeira : bailarinas que tamén tocaban algún instrumento (o seu nome 
vén de que levaban unha vida lixeira acompañando os soldados; foi famosa, 
por exemplo, María a Balteira). 

Consérvanse composicións duns 170 autores, aínda que de moitos deles só se 
coñece o nome. Entre eles, están: 

� Airas Nunes (século XIII). 

� Bernal de Bonaval (século XIII). 

� Mendinho (séculos XIII-XIV). 

� Martín Codax (séculos XIII-XIV). 

� Don Denís. 

Lectura de textos literarios medievais  

VERSIÓN ORIXINAL 

“A dona que eu am’e tenho por Senhor 

amostrade-me-a Deus, se vos en prazer for, 

se non dade-me-a morte. 

A que tenh’eu por lume d’estes olhos meus 

e porque choran sempre amostrade-me-a Deus, 

se non dade-me-a morte. 

Essa que Vós fezestes melhor parecer 

de quantas sei, a Deus, fazede-me-a veer, 

se non dade-me-a morte. 

A Deus, que me-a fizestes mais amar, 

mostrade-me-a algo possa con ela falar, 

se non dade-me-a morte.” 

VERSIÓN ACTUALIZADA 

A dona que eu amo e teño por Señor 

mostrádema, Deus, se vos parece ben, 

se non, dádeme a morte. 

A que teño por lume destes ollos meus, 

e pola que sempre choran, mostrádema, Deus, 

se non, dádeme a morte. 

Esa que Vós fixestes a de maior beleza 

de cantas vin, ai Deus, facede que a vexa, 

se non, dádeme a morte.  

Ai, Deus, á que me fixeches amar máis, 

mostrádema para que poida con ela falar, 

se non, dádeme a morte. 

Bernal de Bonaval 

 
 

VERSIÓN ORIXINAL 

Ai ondas que eu vin veer, 

se me saberedes dizer 

por que tarda meu amigo sen min. 

Ai ondas que eu vin mirar, 

se me saberedes contar 

por que tarda meu amigo sen min. 

VERSIÓN ACTUALIZADA 

Ai, ondas, que eu vin ver, 

se me soubésedes dicir 

por que tarda meu amigo, lonxe de min. 

Ai, ondas, que eu vin mirar, 

se me soubésedes contar 

por que tarda meu amigo, lonxe de min. 
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Don Dinís 

 
 

VERSIÓN ORIXINAL 

Mort’é Don Martín Marcos, ai Deus, se é verdade? 

Sei ca se el é morto, morta é torpidade, 

morta é bavequía 

e morta neicidade, 

morta é covardía 

e morta é maldade. 

Se Don Martinh’é morto, sen prez e sen bondade, 

oimais, maos costumes, outro senhor catade; 

mais non o acharedes 

de Roma ata cidade; 

se tal senhor queredes, 

alhu-lo demandade. 

VERSIÓN ACTUALIZADA 

Morreu Don Martín Marcos! Ai, Deus, se será verdade! 

Sei que se el morreu, morreu tamén a torpeza, 

morreu a estupidez 

e estará morta a necidade, 

morreu a covardía 

e estará morta a maldade. 

Se don Martín morreu, sen mérito e sen bondade, 

desde hoxe, malos costumes, buscade outro señor; 

pero non o atoparedes 

desde Roma ata esta cidade. 

Se queredes un señor así, 

buscádeo noutra parte. 

Pero da Ponte 

A C T I V I D A D E S 
1. De que lingua procede o galego? 
 
2. Que xénero literario foi o máis importante na literatura medieval 

galega? 
 
3. Que tres clases de cantigas hai na lírica medieval galego-portuguesa? 
 
4. Le e analiza os textos de cantigas reproducidos antes e di que tipo de 

cantiga é cada un. Xustifica a túa resposta coa información 
proporcionada.  
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Radicación. Repaso de potenciación 
 
Na aritmética, observamos que cada operación ten a  súa contraria; é 

como a marcha atrás nun vehículo: nos desprazamos do punto A ao B e 
mediante a marcha atrás volvemos do B ao A.  

 
 

 
 

 
 
 
Nas operacións matemáticas pasamos, por exemplo, do número 3 ao 7 

sumando 4. E restando (marcha atrás) despois 4 ao 7, regresamos ao 
número 3. Analogamente ocorre coa multiplicación e a división. 

No tema V do módulo I, estudamos a operación potencia que, como 
recordarás, é multiplicar un número por si mesmo unha serie de veces e o 
expresabamos así: 

 

 3 x 3 x 3 x 3 = 34   
base

 expoñente 

 34 = 81           POTENCIA CUARTA DE 3 

 
O paso contrario da potencia á base inicial realízase coa operación 

denominada RADICACIÓN. Así, no exemplo anterior pasariamos do 81, 
(potencia  cuarta de 3) á base 3, mediante a operación raíz cuarta de 81. 

 

Por tanto:    
4 

                      81     =    3   (4 é o chamado índice da raíz) 
 
As raíces que con máis frecuencia nos encontramos son as cadradas, 

isto é, a operación mediante a cal pasamos da potencia segunda (chamada 
xeralmente cadrado) á súa base correspondente. 

Por exemplo: 
52  =  5 x 5  =  25 102  =  10 x 10  =  100 
 
      25  =  5  100  =  10  
 
 
 
Pero antes de ver as raíces imos repasar as potencias con números 

naturais, engadindo agora potencias con números enteiros. 

Lembra  que a marcha atrás é unha manobra perigosa, 
e que debemos realizala sempre lentamente, con 
precaución e prestando moita atención. 

Coas raíces cadradas omitimos o índice da raíz, isto é, o número 2 
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A C T I V I D A D E S 

1- Cales das seguintes expresións son potencias? Exprésaas. 
 

a) 3 + 3 + 3 + 3 = 
b) 3 . 2 . 3 . 2 =  
c) 3 . 3 . 3 . 3 = 
d) 7 . 7 . 7 = 

 
2- Expresa con notación de potencia e calcula o seu valor: 
 

a) 4 elevado a 3. 
b) 7 elevado a 2. 
c) Potencia de base 3 e expoñente 4. 
d) Potencia de base 4 e expoñente 3. 

 
3- Facemos esta operación:  
 

(-3) . (-3) . (-3) = (–3)3  
 
Tendo en conta a regra dos signos, o resultado será  (-3)3 = -27. 
Pero se temos (-3) . (-3) . (-3) . (-3) = (-3)4 = +81. 
Isto é, as potencias de números negativos son positivas se o 
expoñente é par e son negativas se é impar. Sabendo isto, calcula: 

 
a) (-2) . (-2) . (-2) = 
b) (-5) . (-5) =  
c) (-4) . (-4) . (-4) . (-4) = 
d) (+6) . (+6) . (+6) = 
e) (-1) . (-1) . (-1) = 

 
4- Indica o signo das seguintes potencias: 
 

(-3)7              (-2)6              37              45              (-7)4              (-8)3    
 

5- Completa co signo adecuado: 
 
 (    3)7 = -2.187;   (-6)4 =     1.296;   (   5)5 = 3.125;    (-7)3 =     343 
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Lembra que o produto de potencias coa mesma base é igual a outra 
potencia con esa mesma base, e o seu expoñente é a suma dos expoñentes. 
No cociente de potencias coa mesma base réstanse os expoñentes: 

 

      an
 

   an . am  =  an + m      =  an-m 
  am 

Lembra tamén que se unha potencia se eleva de novo a outra 
potencia, o resultado é a mesma base e o seu expoñente é o produto dos 
expoñentes. Por exemplo: 

 

(43)2  = (43).(43) = 43+3 = 46; logo:     ( a m ) n  =  a m . n 
Isto é (43)2 = 43x2 = 46  

 

Toda potencia de expoñente cero é igual á unidade:    a 0 = 1 
 

E todo número elevado a 1 é igual a si mesmo:    a 1 = a 
 

 
6- Escribe en forma dunha soa potencia: 
 

a) (-3)3 . (-3)7 =    b) (-7)6 . (-7)3 =  c) (-23)12 . (-23)9 = 
 

7- Completa: 
 

a) (-2)3 . (-2)6 = (    2)9     b) (-5) (-    )2 = (    5)10    c) (-8)3 . (-8) = (    8) 
 

8- Escribe en forma dunha soa potencia: 
 

a)    (-5)4 : (-5)3 =      b)    (-7)32 : (-7)26 =     c)    (-13)54 : (-13)45 = 
 

9- Completa: 
 

a)  [ (-3)2 ]   = (-3)10        b)   [ (    4)3 ]4 = (-4)12         c) [ (-7) ]5 = (-7)20 

 
 
Se efectuamos:    23  =  2

3 – 5 
= 2

-2 

                           25 
 

Como:   23  =          2 x 2 x 2           =     1 
             25       2 x 2 x 2 x 2 x 2         22       
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Teremos que   2-2  =     1 
                                      22 

 
 

                                                           1 
                        En xeral            a – n  =   
                                                          an 

 
10- Tendo en conta todo o anterior, transforma as expresións seguintes de 

forma que só aparezan potencias con expoñentes positivos: 
 
 a)  (-5)-4  b) 7-1 c) 1-3 d) 1/3-2 
    

11- E agora transforma de maneira que aparezan con expoñentes negativos: 
 

a)  23 b) (-4)7 1/22 1/(4)5 
 

 
         l 

Volvamos agora á raíz cadrada despois de 
repasar as potencias. Se sabemos que a área dun 
cadrado é de 16 m2, podemos calcular a lonxitude do 
seu lado l, buscando que número elevado ao cadrado 
dá 16. O número buscado é 4, xa que 42 é igual a 16.  

Dicimos que 4 é a raíz cadrada de 16 e o 
expresamos así: 

 
      Símbolo da raíz cadrada 
 

     16  =  4                    16           Radicando 
           

4 Raíz cadrada 
 
 

 
 
 
 

 
                                                                    

    
Deste modo: 
 
36 = 6   porque  62 = 36 

 
16  m2 

Calcular a raíz cadrada dun número é atopar outro 
número que elevado ao cadrado sexa igual ao primeiro. 
  
  a  =  b    significa   que  b2  =  a 
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36 = -6   porque  (-6)2 = 36 
81 = 9   porque  92 = 81 
81 = -9  porque  (-9)2 = 81 

 
Como vemos, a raíz cadrada dun número ten dúas solucións: unha 

positiva e outra negativa 
 

REGRA PRÁCTICA PARA O CÁLCULO DE RAÍCES CADRADAS 
 

O cálculo de raíces cadradas exactas ou aproximadas  podémolo 
efectuar aplicando a seguinte regra práctica. 

Calcularemos a raíz cadrada de 537. 
 

- A partir da cifra de unidades sepáranse grupos de dúas cifras. O 
primeiro grupo da esquerda pode ter unha ou dúas cifras. 

 
                                                          5,3 7 
- Calcúlase a raíz cadrada e o resto parcial do número formado pola 

cifra ou cifras do primeiro grupo da esquerda, 5. 
 
                                                       5,3 7    2 
                                                        -4 
                                                       1 
- Á dereita do resto obtido 1,  báixase o seguinte grupo de dúas cifras 

37. Debaixo da raíz calculada 2 escríbese o  seu dobre 4. 
 
                                                      5,3 7   2  
                                                     -4        4 
                                                      1 3 7 
- Búscase a maior cifra posible, n = 3, que, engadida como cifra de 

unidades ao dobre da raíz atopada 4, verifique que o produto de 43 
polo número n = 3 sexa menor ou igual que 137. 

 
                                                     5,3 7    2 3 
                                                     -4         43 x 3 = 129 
                                                      1 3 7 
                                                    - 1 2 9 
                                                            8 
a raíz cadrada de 537 é 23 e o resto, 8. 
Se queremos aproximar o resultado da raíz a unha, dúas, tres... cifras 
decimais, teremos que continuar o proceso baixando cada vez dous 
ceros e colocando a coma na raíz para distinguir a parte enteira da 
decimal. 
 
 
                                                    5,3 7          2 3 ´ 1 
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                                                     -4               43 x 3 = 128 
                                                      1 3 7          461 x 1 = 461 
                                                    - 1 2 9 
                                                            8 0 0 
                                                          - 4 6 1 
                                                            3 3 9 

A raíz cadrada de 537 é 23,1 aproximada ata as décimas. 
 

A C T I V I D A D E S 
 
 

1- Calcula as seguintes raíces cadradas: 
 
 856 2805 7158 51687 
 
2- Calcula as seguintes raíces cadradas exactas: 
 
 841 2809 7225 51984 
 
3- Un agricultor ten un terreo cadrado cuxa superficie é de 196 

ha. Cal é a lonxitude da valla que limita ese terreo? 
 
4- Calcula, aproximando ata as décimas, as seguintes raíces: 
 
 829 8317 542 235 
 
5- Completa a táboa seguinte con medidas de lados e áreas de cadrados. 
 
LADO  3  5   8  6  
ÁREA 1  4  49 16  100  81 
 
6- Recordarás que a área C dun círculo de radio r, era:  C = ΠΠΠΠ .  .  .  . r2  

Entón:                       C                                 C 
                      r2 =                     e       r =  

                                      Π                                 Π  
 

Sabendo isto, calcula o radio dos seguintes círculos, sendo a, b e c as 
súas áreas: 
 
a) 23,7583 m2                        b) 153,94 cm2                    c) 452,39 dm2 
 

7- Cal é o resultado de elevar 27 ao cubo? Suma as cifras do dito número. 
Que observas?  
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Atopa un número menor que 10 e distinto de 1 que sexa igual á suma 
das cifras do seu cubo. 
 

8− Investiga un número cuxa raíz cadrada é  49  e o resto desa raíz é  6. 
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A Idade Media 
 

A Idade Media é o período da historia comprendido entre a caída 
do Imperio Romano, datada no ano 476, e o inicio dunha nova etapa, a 
Idade Moderna, para cuxo comezo tómase como data o ano 1453, 
coincidindo coa toma de Constantinopla polos turcos. 

No século IV, varios pobos xermanos asentáronse pacificamente 
nas provincias romanas. Estes pobos, no século V, invadiron 
violentamente o Imperio Romano, xa debilitado, e cuxo exército, 
composto en gran medida por militares bárbaros, non parou a 
avalancha. Así, Roma foi tomada e saqueada no ano 476.  

A partir desta data, o Imperio Romano de occidente desaparece e  
no seu sitio créase un mosaico de reinos xermánicos (visigodos, en 
España; francos, en Francia; ostrogodos, en Italia...), comezando así a 
Idade Media, época de claro retroceso cultural, onde a actividade 
comercial en Europa case se detivo e a economía volveuse 
fundamentalmente agrícola. 

Na Península Ibérica os visigodos impuxéronse ao resto de pobos  
xermanos que a invadiran ao final do Imperio (suevos - instalados en 
Galicia -, vándalos e alanos) e unificaron o territorio baixo o seu poder, 
ata o ano 711, data da invasión musulmá. 

A economía visigoda era rural e só se producían os produtos 
agro-gandeiros suficientes para as necesidades da aldea, polo que o 
comercio era case inexistente.  

O poder estaba detentado pola monarquía, e era exercido de 
modo autoritario. Reis visigodos importantes foron, entre outros,  
Leovixildo (572-586), que logrou a unidade territorial da Península, e 
Recaredo (586-601), que adoptou o cristianismo como relixión oficial. 
Este feito último significou a unificación da minoría visigoda coa 
poboación hispanorromana e, á súa vez, o comezo da influencia da 
Igrexa, que tanto poder alcanzaría na Idade Media. 

En canto á cultura visigoda, na arquitectura construíron 
pequenas igrexas que, como elemento característico, empregaban o arco 
de ferradura. Tamén foron notables xoieiros e ourives. 

 
 

A C T I V I D AD E S 
 

1- Que período histórico abarca a Idade Media? Como se inicia? 
Culturalmente, que supuxo? 

 



 144

2- Cal foi o pobo xermano que se impuxo na Península Ibérica? Comenta 
as súas características. 

 
 

O feudalismo 
 

Denominamos feudalismo ao tipo de organización política, 
económica e social que predomina en case toda Europa durante a Idade 
Media. As súas orixes determínanse por unha dobre faceta. Por un lado, 
a inseguridade física e social da época, que fixo que os campesiños se 
entregaran e someteran aos señores feudais, a cambio de protección e 
traballo; e, por outro, a debilitación do poder real que, por non poder 
controlar todo o seu reino, delegaba parte do poder nos nobres para que 
estes o exerceran nas súas posesións.  

A economía feudal é agraria, baseada na agricultura e na 
gandería. É unha economía de subsistencia: cada feudo produce aquilo 
que necesitan os seus habitantes, polo que o comercio desaparece case 
totalmente e, con el, o uso da moeda. 

A sociedade feudal estaba estruturada en estamentos 
extremadamente pechados: a eles accedíase por 
nacemento ou ingresando no clero. Os estamentos 
privilexiados eran a nobreza e o clero, que posuían feudos 
e vasalos. Na parte oposta, estaba o campesiñado, 
dividido en dous grupos: viláns (homes libres que 
cultivaban as súas terras o as do señor e estaban 
obrigados a pagar rendas e traballar gratis para o seu      
señor feudal) e os servos (traballaban as terras do señor e 
estaban adscritos a elas, é dicir, podían ser comprados ou 
vendidos coas mesmas terras).  

O feudalismo caracterizábase polas relacións de dependencia 
persoal entre homes libres, denominadas vasalaxe. Mediante a vasalaxe, 
un home libre vinculábase a outro mediante un xuramento de fidelidade 
persoal a cambio de protección persoal e comprometéndose a unha serie 
de servizos persoais (militares, laborais, económicos...). A cambio 
recibía un feudo, terras das que obtiña todo o necesario para vivir e de 
cuxo rendemento debía ceder parte ao seu señor. 

 
3- A que denominamos feudalismo? Por que se orixinou? 
 
4- Cales son as características da economía na época feudal? 
 
5- Podemos afirmar que a sociedade feudal é unha sociedade estamental e 

pechada. En que nos estamos baseando para esta afirmación? 
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6- Explica o seguinte 

esquema baseándote 
na idea de vasalaxe. 

 

A Baixa Idade Media 
Cando falamos da Baixa Idade Media, 

referímonos á súa última época, durante os 
séculos XIII, XIV e XV. Establecemos esa 

diferenza xa que, en Europa, no século XIII, se 
inicia unha profunda transformación na sociedade, que se acrecentará 

nos séculos posteriores. As causas foron múltiples: 
- Aumento da produción agraria: grazas a novas técnicas (arado 

de abeaca, muíños, etc.) e ao cultivo de novas terras; a produción de 
cereais experimentou un incremento importante. 

- Crecemento demográfico: como consecuencia dunha mellor 
alimentación, prodúcese un incremento da poboación. 

- Maior seguridade: coa diminución das invasións, a partir do 
século X comezou unha longa época de seguridade. 

- Continuación do comercio: a actividade comercial foi tomando 
pulo, tanto a través de numerosas feiras e mercados semanais, como 
pola apertura de rutas comerciais con Oriente. 

- Renacer das cidades: o desenvolvemento das actividades 
comerciais e artesanais produciu unha gran afluencia de poboación ás 
vellas cidades amuralladas. Establecéronse novos barrios nos 
arrabaldos para poder acoller a todos os emigrantes do campo. 

- Nacemento dunha nova clase social: a 
burguesía. Os habitantes das cidades ou burgos 
empezaron a chamarse burgueses. Moitos deles 
acadaron a prosperidade económica polas súas 
actividades artesanais ou comerciais, chegando a enfrontarse os seus 
intereses cos dos nobres. Os artesáns dun mesmo oficio  asociáronse en 
agrupacións denominadas gremios. Co apoio real, os burgueses 
fixéronse co goberno das cidades.  

- Aumento do poder real: os reis medievais dependeran 
fortemente dos seus nobres para a defensa dos reinos. Así, algúns deles 
adquiriron un poder militar e económico forte. Co apoio dos burgueses, 
os reis puideron refacer a súa economía e, paulatinamente, recuperar o 
poder. 
 
7- Cando falamos de Baixa Idade Media, de que estamos a falar?  
 

                
 Obediencia e prestación de servizos persoais 
 
                                            
                                      Protección 

   Home libre 
SEÑOR 

   Home libre 
VASALO 

FEUDO 
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8- Busca información e fai un breve traballo sobre os gremios. 
 
9- Foi importante o papel da burguesía durante a Baixa Idade Media? 
    Por que? 
10- Por que necesitaban os reis o apoio da burguesía?  
 
11- Realiza un esquema no que se reflicta as circunstancias que 

diferenciaron a época da Baixa Idade Media dos séculos anteriores. 
 
 

A cultura na Idade Media 
 
A Igrexa foi a depositaria do saber 

medieval. Ata o século XIII, os mosteiros, 
dotados de importantes bibliotecas, foron 
os únicos focos culturais. Ao abeiro de 
igrexas o mosteiros,  fundáronse as 
primeiras escolas, cuxo obxecto era 
instruír a clérigos ou monxes, xa que para 
moitos nobres o analfabetismo era un 
orgullo pois a súa única misión era a 

guerra e o campesiñado non tiña acceso ningún á cultura. 
Na Baixa Idade Media, o panorama comeza a cambiar co auxe da 

burguesía, máis preocupada pola cultura. Así, xurdiron escolas urbanas 
monacais e municipais e fundáronse as primeiras universidades, 
verdadeiros centros do saber europeo medieval. 

O latín, lingua común, foi evolucionando ao longo da Idade 
Media, dando lugar ás diferentes linguas romances: castelán, galego, 
catalán, francés, romano, portugués e italiano. Nestas linguas, 
denominadas vulgares en contraposición ao latín, escribíronse 
importantes poemas épicos e líricos, como o Cantar do Mío Cid ou as 
cantigas da lírica galego-portuguesa. 

Este rexurdir cultural tería como froito, ao finalizar a Idade 
Media, o nacemento dunha nova e florecente época para a cultura da 
humanidade: o Renacemento. 

 
 

 
12- Durante a primeira etapa da Idade Media, quen foi o único depositario 

da cultura? Por que? 
 
13- Cando se produce un cambio na mentalidade cultural medieval? Por 

que razón? 
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14- A partir do século XIII, cales foron os centros do saber medieval?  
 
15- A que nos referimos se falamos de linguas vulgares? Como e cando 

xurdiron? Cita as que coñezas. 
 
 

Arte medieval 
Durante a Idade Media, en Europa existiron dous estilos artísticos 

fundamentais: o románico e o gótico. 
ARTE ROMÁNICA: desenvolveuse en Europa durante os séculos 

XI, XII e XIII. Con este estilo, esencialmente relixioso,  construíronse 
igrexas, mosteiros e castelos. 

- Arquitectura: os edificios eran moi macizos e pouco elevados. 
Os seus elementos principais eran o arco de medio punto e a bóveda de 
medio canón. Tiñan muros grosos con contrafortes exteriores para 
soportar o peso da bóveda. As ventás eran pequenas, polo que o seu 
interior era escuro, favorecendo o recollemento e a relixiosidade 
interior. 

 - Escultura e pintura: as igrexas 
medievais cubríanse de esculturas, especialmente 
en pórticos e chapiteis, e pinturas: nos muros 
interiores do templo pintábanse figuras ríxidas, 
solemnes e de vivos cores, con imaxes que 
representaban pasaxes da Biblia e cuxa misión 
era ensinar aos fieis as verdades da fe.  

 
ARTE GÓTICA: floreceu en Europa 

durante os séculos XIII, XIV e XV, coincidindo co auxe das cidades e da 
burguesía. Neste estilo construíronse catedrais, palacios e castelos. 

- Arquitectura: os principais elementos construtivos son o arco 
apuntado u oxival,  a bóveda de cruzaría e os arcobotantes exteriores 
para soportar o peso da bóveda. Estes elementos permitiron construír 
edificios altos e abrir grandes espazos nas paredes, que se cubrían con 
vidreiras multicolores. Así, os interiores tiñan unha  gran luminosidade.  

- Escultura e pintura: a escultura desenvolveuse principalmente 
nas portadas e nos retablos. Fronte á rixidez románica, a figura tórnase 
naturalista e busca unha maior beleza. A pintura desaparece dos muros 
e  trasládase aos retablos.  

 
16- Cales foron os estilos artísticos principais durante a Idade Media? Que 

séculos corresponden a cada un? 
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17- Dixemos que, na Baixa Idade Media, se produce un notable cambio na 
sociedade medieval. Este cambio, maniféstase na arte da época? Por 
que? 

18- Nos debuxos seguintes tes os elementos arquitectónicos fundamentais 
dos estilos románico e gótico. A que estilo corresponde cada 
ilustración? Fai unha comparación de ambos os dous fixándote nas súas 
características máis destacadas. 

                         
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19- Observa os dous edificios seguintes. Que son? Que elementos dos 

estilos arquitectónicos gótico e románico podes encontrar en cada un 
deles? Con que estilos, entón, se corresponderían? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
20- Que é o ves na foto da esquerda? A que 
edificio corresponde? Onde se atopa? 
Tendo en conta o tipo de escultura que 
aparece tallada, a que estilo cres que 
corresponderá? Por que? E segundo o 
estilo, poderías determinar en que século ou 
séculos, aproximadamente, o poderiamos 

situar? 

    ARTE    ____________                             ARTE    ____________                         

    ARTE    ____________                             ARTE    ____________                         

Pórtico da Gloria, catedral de Santiago. 
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A España medieval 
 

En España, a Idade Media estivo condicionada por un importante 
acontecemento: a invasión musulmá. No 711 os árabes entraron polo 
estreito de Xibraltar, ocuparon a península e acabaron co reino 
visigodo. Comezan así oito séculos de ocupación musulmá e de proceso 
de recuperación do territorio por parte dos reinos cristiáns, que se 
denomina Reconquista.  

Durante a época da ocupación, a economía musulmá baseouse na 
agricultura, na artesanía e no comercio. Na agricultura, desenvolveron 
importantes técnicas de regadío, como as noras, e difundiron moitos 
cultivos novos, como o algodón, a laranxa, o arroz e a cana de azucre. A 
artesanía era moi importante nas súas cidades: fabricábanse obxectos 
de coiro, tecidos, espadas, cerámica, etc.; tamén era fundamental para a 
súa economía o comercio, vendendo produtos artesáns e mercando 
materias primas. 

A cultura musulmá era moi avanzada para a época, xa que 
asimilaron os coñecementos de países con importantes civilizacións, 
como Grecia, India e China. Así, difundiron moitos inventos e técnicas, 
como o compás, que axudou notablemente á navegación. Tamén, en 
medicina, perfeccionaron o coñecemento do corpo humano e a forma de 
curar as enfermidades e, en matemáticas, inventaron a álxebra.  

A arte musulmá era unha 
arte moi decorativa. Utilizaban 
como material o ladrillo, que se 
recubría con elementos 
decorativos con formas vexetais 
o xeométricas. Utilizouse o arco 
de ferradura como elemento 
construtivo básico. Das súas 
obras destacan a Mezquita de 
Córdoba, a Xiralda de Sevilla  e 
a Alhambra de Granada. 

 
  

1- Que condicionou a Idade Media na Península Ibérica e a diferenciou do 
resto da Europa Medieval? Por que? 

 
2- Podemos considerar a cultura musulmá moi desenvolta para a época? 

Razoa a túa resposta. 
3- Di as características do arte musulmán. Busca información e fai unha 

breve análise dun monumento de estilo árabe en España. 

Mezquita de Córdoba: arcos de herradura 
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A Reconquista 
 

Como xa antes apuntamos, 
chámase Reconquista ao longo 
proceso polo que os cristiáns 
españois trataron de recuperar o 
control do territorio peninsular. 
Durou case oito séculos, terminando 
coa conquista do reino de Granada, 
último reduto árabe,  e levada a cabo 
baixo o reinado dos Reis Católicos, 
en 1492. 

A Reconquista desenvolveuse na dirección Norte-Sur. Así, nos 
primeiros séculos, aparecen no norte uns pequenos reinos que irían 
medrando segundo ían avanzando. Son os reinos de León (do que máis 
tarde se separaría o de Castela, volvéndose a unir definitivamente no 
século XIII), Navarra e Aragón. Deste modo, no século XII os cristiáns 
chegaron ata o río Tello e recuperaron o val do Ebro; no século XIII, o 
avance foi tamén moi notable, chegándose ata o Guadalquivir e 
reconquistando Valencia, Murcia e Baleares. 

Tras a conquista dun novo territorio, os reis cristiáns  
preocupábanse da súa repoboación para asegurar esa conquista. 
Existiron dous tipos: repoboación real, na que o rei outorgaba o dereito 
de propiedade das terras aos campesiños que se asentaban nelas (así 
repoboouse Galicia e a Meseta Norte, nos primeiros séculos); e a 
repoboación señorial, realizada por nobres aos que o rei concedeu 
grandes extensións de territorios reconquistados (utilizouse para 
repoboar o centro e sur peninsulares). Estes dous sistemas de 
repoboación deron orixe ao predominio de minifundios (pequenas 
propiedades) no Norte, e de latifundios (grandes propiedades) no Sur.  
 
4- Que se entende por Reconquista? Realiza un esquema cronolóxico que 

comprenda desde a chegada dos árabes á Península Ibérica ata a 
conquista do Reino de Granada. 

 
5- Un dos problemas que existían na época medieval era a despoboamento 

que quedaba tras a recuperación dos territorios antes ocupados polos 
musulmáns. Que solución se estableceu a tal efecto? Como foi levada a 
cabo? 

 

Rendición do rei Boabdil, F. Pradilla                            
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6- Busca información e escribe sobre a diferenza entre latifundio e 
minifundio. En que zonas predomina cada un deles? Atopas algunha 
explicación histórica a tal distribución das terras? 

 
 

A arte medieval en España 
Ademais da arte musulmá, xa analizada, foron varios os estilos 

artísticos que se desenvolveron en España durante a Idade Media: 
Arte asturiana: corresponde á época 

dos primeiros reis asturianos, durante o 
século IX. Na arquitectura emprégase o arco 
de medio punto e a bóveda de medio canón, 
así como numerosos contrafortes para 
sustentar a bóveda. Con este estilo 
construíronse pequenas  igrexas pero de gran 
e orixinal beleza. Destacan Santa María do 
Naranco e San Miguel de Lillo, entre outras, en Asturias. 

- Arte mozárabe: os mozárabes eran cristiáns que vivían en territorio 
musulmán. Este estilo arquitectónico desenvolveuse entre os séculos 
IX ao XI. Como elemento máis característico encontramos o uso do 
arco de ferradura. A igrexa de San Miguel de Escalada, en León, é un 
dos seus exemplos máis destacados. 

- Arte románica: a arte románica desenvolveuse nos séculos XI e XII, 
construíndose igrexas e mosteiros moi sólidos, de grosos muros e con 
poucos ocos para ventás panorámicas. Utilizaban o arco de medio 
punto e a bóveda de canón como elementos esenciais. Son numerosas 
as obras románicas repartidas por case toda España. Podemos 
destacar, entre moitas outras, San Martín de Frómista, a Catedral de 
Santiago de Compostela e San Isidoro de León. Nesta última 
encontramos algunhas das máis belas e mellor conservadas pinturas 
románicas de Europa. 

- Arte gótica: a arte gótica  floreceu en España entre os séculos XIII e 
XV. Son numerosas as catedrais góticas que se construíron nun bo 
número de cidades españolas e que, aínda hoxe, continúan sendo o 
orgullo dos seus habitantes. Podemos destacar, entre outras, as 
catedrais de León, Burgos, Palma de Mallorca e Sevilla. 

- Arte mudéxar: os mudéxares eran os musulmáns que vivían en 
territorio cristián. A arquitectura mudéxar, na que conviven os 
elementos e técnicas cristiáns cos islámicos, desenvolveuse a partir do 
século XII,  utilizando o ladrillo como elemento construtivo e 
decorativo, ademais da cerámica. Algúns edificios mudéxares 
importantes son: a torre de San Martín, en Teruel, Santa María la 
Blanca, en Toledo e  San  Lorenzo en Sahagún (León). 

S. Salvador de Valdedios, Asturias 
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7- Realiza un esquema cronolóxico onde se recollan os diferentes estilos 

artísticos que se desenvolveron en España durante a Idade Media. 
 
8- Na fotografía da esquerda, tes unha imaxe do 

interior da igrexa de Santa María do Naranco, en 
Oviedo. A que estilo pertence? De que época 
será? Nesa fotografía podemos observar un dos 
elementos arquitectónicos máis característicos 
da arte asturiana e que tamén o sería, 
posteriormente, da arte románica. Cal é ese 
elemento? 

 

 
9- Na foto da dereita, podes ver a igrexa de San 

Miguel de Escalada, de León. A que estilo 
pertence? Nela, podemos apreciar o elemento que 
caracterizou a este estilo. Cal é? En que parte da 
igrexa se atopa?  

 
 
30- O Panteón dos Reis da Colexiata de  San 
Isidoro de León, que podes ver na foto 
adxunta, garda as pinturas consideradas máis 
belas dun estilo artístico. De que estilo? 
Axudándote desta foto, lembras cales eran as 
características das pinturas deste estilo? E en 
que lugares dos templos adoitaban realizarse? 
 
 

31- A torre de San Martín, en Teruel, cuxa imaxe podes ver á túa 
dereita, é un dos edificios máis representativas do estilo mudéxar. 
Quen foron os mudéxares? Foron os mesmos que os mozárabes?  
O estilo arquitectónico mudéxar, que elemento construtivo 
utilizaba? 
Poderías, observando a foto, identificar    algunhas características 
que asemellan o estilo mudéxar ao arte islámico? 
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Educación para a tolerancia: o Islam 
A relixión islámica caracterízase pola súa simplicidade: parte dun 

principio de submisión á divindade e da necesidade do seguimento 
rigoroso, por parte do crente, dunha serie de preceptos e normas. 

Na sociedade musulmá da Idade Media, o Corán tivo unha enorme 
importancia: tratábase dun libro revelado por Alá a Mahoma. Os seus 
preceptos quedaron completados pola Sunna, un conxunto de tradicións 
sobre como resolvera o Profeta os innumerables problemas que os seus 
seguidores lle propuñan e que non tiñan unha resposta explícita no libro 
sagrado. Esta é a razón da división da comunidade musulmá en dúas 
grandes correntes: 
- a sunnita, maioritaria, acepta como normas de vida o Corán e a Sunna. 
- a chiíta, minoritaria, basea as súas crenzas unicamente no Corán. 

Nas dúas correntes, o seguimento das normas coránicas deu lugar á 
Shaira, un código  de conduta persoal e social, baseado nos principios 
relixiosos, que era, ademais, a única fonte do dereito islámico. 

Pero o paso do tempo tamén acabou afectando á civilización 
musulmá. Onde esta relixión é maioritaria, producíronse dúas situacións 
diferenciadas: 

Nalgúns países, como Turquía ou Exipto, aínda aceptando a 
importancia das doutrinas coránicas, desenvólvense normas legais que 
incorporan os avances propios da sociedade contemporánea: así, 
respéctase e valórase o Islam, pero non se pretende estender as súas 
normas aos que non as practican  ao conxunto da sociedade civil. 

En cambio, noutros países, como Arabia Saudí ou Irán, 
mantense unha interpretación fundamentalista ou integrista da 
relixión. Neles, o Estado segue,estritamente a Shaira e todas as 
normas legais de benestar baseadas nela. Considérase que a 
modernización dos costumes é unha consecuencia negativa do 
pensamento occidental, ao que é necesario combater. 

 
A C T I V I D A D E S 

 
1- Busca información e fai unha breve investigación sobre Alá, 

Mahoma e o Corán. 
 
2- Que podemos entender por fundamentalismo islámico? Segundo liches 

no texto anterior, podemos considerar a todos os seguidores da relixión 
islámica como fundamentalistas? Razoa a túa resposta. 

 
3- Como valoras a presenza de musulmáns na sociedade española? 
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Sistemas e aparatos do ser humano (4) 

O aparato reprodutor  
 

Todas as funcións vitais estudadas son, sen dúbida, vitais, porque 
se faltase algunha non sería posible a vida. E a vida desaparecería se os 
seres vivos non se reproducisen, pois a morte dos individuos é inherente 
á vida. 

Como xa sabemos, a reprodución dos mamíferos (e o home e a 
muller son mamíferos) é sexual , que consiste na unión de dúas células 
especializadas, chamadas células sexuais ou gametos , procedentes 
cada unha dun sexo. Da unión dun gameto feminino  (óvulo ) e un 
masculino  (espermatozoide )  formarase o cigoto  ou ovo, que acabará 
transformándose nun novo individuo. 

Fixándonos no aspecto físico é evidente que homes e mulleres son 
diferentes, pois presentan unha anatomía particular adaptada ao papel 
que cada un desempeña na reprodución. 

Existen, pois, uns caracteres que diferencian a simple vista a 
homes e mulleres. Os máis representativos son os órganos sexuais , 
que están ben diferenciados. 

 
APARATO REPRODUTOR MASCULINO 

 
Está formado polos órganos sexuais internos e externos. Os 

órganos sexuais internos  son: testículos, condutos deferentes, 
vesículas seminais, próstata e uretra. 
- Testículos. Son dúas glándulas do tamaño dunha noz contidas nun 

saco de pel, denominado escroto. Producen os espermatozoides, que 
son as células reprodutoras masculinas. 

- Condutos deferentes. Tamén dous, saen cada un dun testículo. Son 
dous canais por onde saen os espermatozoides. 

- Vesículas seminais. Dúas 
glándulas que producen o 
seme, secreción rica en 
azucres que serve de alimento 
e transporte aos 
espermatozoides. Seme e 
espermatozoides saen ao 
exterior durante a exaculación. 

- Uretra. Conduto común para o 
aparato excretor (urina) e o 
reprodutor (seme). 

- Próstata. Glándula que segrega 
o líquido prostático, 
abrancazado e viscoso, que 

TESTÍCULO 

 PRÓSTATA 

PENE 

CONDUTO 
DEFERENTE 

VESÍCULAS 
SEMINAIS 
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conforma o seme. 
 
Os órganos sexuais externos  masculinos son: o pene e o 

escroto. 
 

- Pene. O pene é un órgano alargado, cheo de vasos sanguíneos, que 
aumenta de tamaño e dureza ao excitarse sexualmente. O extremo do 
pene, o glande , está protexido por unha porción de pel, o prepucio , 
que en moitos casos presenta unha abertura tan estreita que dificulta 
á súa hixiene. A este problema bastante común e de fácil solución  
denomínaselle fimose .  

- Escroto. É o saco de pel que protexe e envolve os testículos. O 
motivo de encontrarse algo separado do corpo é para que a súa 
temperatura sexa menor, factor imprescindible para a formación dos 
espermatozoides. 

 
 
 

APARATO REPRODUTOR FEMININO 
 

Tamén ten dúas partes: externa e interna. Os órganos xenitais 
internos  son: ovarios, trompas de Falopio, útero ou matriz e a vaxina. 

 
- Ovarios. Os ovarios son dous órganos 

situados no abdome, cuxa misión é 
producir os óvulos , que son as células 
sexuais femininas. Fabrican un óvulo 
cada 28 días, aproximadamente. 

- Trompas de Falopio. Son os dous 
condutos  que comunican os ovarios 
co útero. 

- Útero. Cavidade musculosa situada no 
baixo ventre, que comunica coa vaxina 
polo chamado colo do útero. Ten forma 
de pera invertida e no seu interior é 
onde medra o feto  no embarazo. 

- Vaxina. Canal elástico que comunica 
co exterior polo orificio vaxinal. Na súa 
entrada atópase o hime, pequena 
membrana de tecido moi fino e 
elástico. Durante o coito, é o lugar 
onde se introduce o pene. 

 
 
 

OVARIOS 

TROMPAS  DE 
     FALOPIO 

ÚTERO 
VAXINA 
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Os órganos xenitais externos  son: os labios menores, os labios 
maiores, o clítoris e o meato urinario. Este conxunto de órganos 
denomínase vulva .  

 
- Labios menores e maiores. 

Pregos que protexen o orificio 
vaxinal. 

- Clítoris. Na parte superior dos 
labios menores, e onde   ambos 
os dous se unen, atópase este 
pequeno órgano, rico en 
terminacións nerviosas e, por 
tanto, moi sensible. 

- Meato urinario. Debaixo do 
clítoris e no centro da vulva, é o 
orificio por onde se expulsa a 
urina. 

 
 

AC T I V I D A D E S 
 

1- Completa as palabras que faltan. 
 
-  O p ____  e os t _________   son órganos sexuais masculinos. 
- Os o ______ , o ú ________ , e a v ______ son órganos sexuais 
femininos. 

- Os o ________ ou células reprodutoras femininas prodúcense nos  o 
_________ . 

- Os e ____________ ou células reprodutoras masculinas prodúcense 
nos t __________ . 

 
2- Escribe a diferenza entre: 
 
- Seme e espermatozoide. 
- Ovarios e óvulos. 
- Útero e matriz. 
- Vaxina e vulva. 
- Testículo e escroto. 
 
3- Cres que se podería dicir que os ovarios e os testículos son órganos 

equivalentes? Por que? 
Que podería ser equivalente na muller aos condutos deferentes do 
home? 
 

MONTE  DE 
   VENUS 

CLÍTORIS 

   MEATO  
URINARIO 

  VULVA 

ORIFICIO DA 
 VAXINA 

  LABIOS 
MAIORES 

  LABIOS 
MENORES 
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4- Ademais das diferenzas dos órganos reprodutores de mulleres e homes, 
existen outras que se coñecen como caracteres sexuais secundarios, que 
ti mesmo podes deducir e relacionar con frechas. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- Completa neste mapa conceptual os contidos que faltan: 
 
 
 
                                                       realízase mediante 
 
 
 
   que produce                                                                                               que produce 
                                                
                                             que ao unirse mediante a  
 
                              forma                            que se desenvolve ata o        
 
 
 

Maior tamaño 
das mans 

Acumulación de 
graxa nos cadrís 

Timbre máis 
grave de voz 

Vello en pubis, 
axilas e outras 
partes 

Maior masa 
muscular 

Vello en pube 
e axilas 

Timbre de voz 
máis fina 

Acumulación de 
graxa no abdome 

HOME 

MULLER 

A reprodución 

o aparato 
................. 

o aparato 
................. 

fecundación 
nacemento 
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6- Copia e completa as seguintes frases coas palabras clave: 
 
 - espermatozoide - óvulo 
 - fecundación - prepucio 
  
- O ____________  é a pel que cubre o glande do pene 
- A ____________  é a unión dun óvulo e un espermatozoide para que se 
forme un novo ser. 

- Cando a muller alcanza a puberdade, os ovarios maduran un _______ 
cada 28 días.  

- Os ___________  prodúcense continuamente nos testículos desde que o 
home alcanza a puberdade. 

 
7- Completa o seguinte cadro de órganos sexuais e as súas funcións: 
 
  ÓRGANO FUNCIÓN 
 
 Testículo  
 
                                                            Produción de óvulos. 
 
 Útero  
 
                                                            Protexe de infeccións vaxinais. 
 
                                                            Expulsión de seme e urina. 
 
                                                Canais por onde saen os espermatozoides. 
 
    Vesículas seminais 
 

 
 
8- Fíxate no esquema adxunto dun espermatozoide. 

Obsérvase nel un engrosamento nun extremo 
denominado cabeza e, no outro, unha 
prolongación que é a cola do espermatozoide. 
Grazas a ela, pode desprazarse rapidamente. Por 
que cres que ten esta forma? 

 
                    

 
 
Todo o anterior foi unha breve descrición 

  cola 

   cabeza 
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da anatomía dos aparatos reprodutores masculino e feminino, pero..., cal 
é a súa fisioloxía? Como funcionan eses órganos especializados? 

Para entendelo, iremos contestando a unha serie de preguntas 
clave, do modo máis esquemático posible: 

 
 
Que sucede no home? 
Desde a puberdade, nos testículos, 

fórmanse millóns de espermatozoides, células 
moi transformadas que, ao dispor dun longo 
flaxelo (cola), teñen unha asombrosa 
mobilidade. Para que poidan chegar ata o 
óvulo, deben ser depositados na vaxina da 
muller, nun acto denominado cópula ou coito. 
A excitación sexual provoca un aumento da 
cantidade de sangue no pene. O pene entra en 
erección e, despois de desencadearse unha 
serie de estímulos físicos e psíquicos, 
prodúcese a descarga dos fluídos (seme ou 
esperma) que conteñen os espermatozoides. 
A este feito chámaselle exaculación. 

 
Que sucede na muller? 
Na súa puberdade (xeralmente anterior 

en idade á do varón), comezan a aparecer os 
caracteres sexuais secundarios e prodúcese a 
primeira ovulación e menstruación. 

 
Que é a ovulación? 
É o proceso polo que un óvulo madura cada mes nun ovario. 
O óvulo pasa a unha trompa de Falopio, de alí ao útero e sae pola 

vaxina acompañado dunha pequena hemorraxia, que é a menstruación 
(que se coñece coloquialmente como a regra). 

 
Que é a fecundación? 
Existen seres vivos nos que a unión dos gametos se produce fóra 

do corpo da femia, por exemplo, peixes e anfibios. Dise, entón, que teñen 
unha fecundación externa. 

No ser humano, como nos demais mamíferos, a fecundación 
realízase no interior do corpo da femia. Os espermatozoides, 
depositados tras o coito na vaxina, soben polas trompas de Falopio e, en 
caso de encontrar un óvulo fértil, únense a el, fecundándoo, e 
formándose así o cigoto, que baixará á matriz para fixarse na súa parede 
e comezar a súa división e crecemento. 
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Como se desenvolve o embrión? 
 
O embrión medra no interior dunha especie de bolsa chea de 

líquido no útero, sendo alimentado a través da placenta, órgano que 
comunica o feto coa nai. A través dela chegan as substancias nutritivas e 
o osíxeno, que alimentan ao embrión a través do cordón umbilical 
formado por dúas arterias e unha vea. 

Cando, ao final do segundo mes, o embrión xa ten os órganos 
formados, recibe o nome de feto. 

 
Despois duns nove meses de desenvolvemento (xestación), 

prodúcense contraccións da musculatura uterina, iniciándose  o parto. 
Tras o parto,  córtase e átase o cordón umbilical do bebé, que deixa 
como sinal o embigo. 

Durante toda a xestación, a muller e o feto deben ser controlados 
por un médico especialista ou tocólogo, que realiza analíticas, controis de 
peso e tensión arterial, ecografías... 
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A C T I V I D A D E S 

 
 
1- Cales son as funcións da placenta? 
 
2- Copia e completa cada pregunta e cada resposta correspondente: 
 
- Preguntas: 
1- Que é a _________? 
2- Que é a menarquia? 
3- Que composición ten o seme? 
4- Cal é a función de __________? 

 
- Respostas 
1- É o período en que comezan a deixar de funcionar 
os ovarios e xa non maduran máis óvulos. 

2- É a primeira _______  o _______ da muller. 
3- Está composto por _________. 
4- Por el pasa ao feto todo o que necesita para vivir 
durante a xestación. 

 
3- Completa o cadro seguinte: 
 
  
 Como é? Para que serve? 

PLACENTA  
 

 

CORDÓN 
UMBILICAL 

  

LÍQUIDO 
AMNIÓTICO 

  

 
 
4- Razoa e responde: 
 
- Que pasaría se unha muller tivese as trompas de Falopio obstruídas e 
os espermatozoides non puidesen pasar? 

- Que ocorrería se os espermatozoides dun home tivesen unha cola 
defectuosa? 

- Se a placenta actúa como filtro protector de substancias nocivas, por 
que se aconsella ás mulleres non fumar nin beber durante o embarazo? 
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5- Fíxate no debuxo da esquerda e responde 

ás seguintes preguntas: 
- Que proceso se está representando? 
Explícao en menos de dúas liñas. 

- Como se chaman as células que están 
representadas? Que órganos fabrican esas 
células? 

 
 

6- Nas seguintes preguntas, escolle a resposta correcta. 
 
Por que non hai menstruación no embarazo? 
a- Non se producen óvulos nese período. 
b- Algunhas mulleres seguen tendo a regra. 
c- Porque llo impide a placenta. 

 
 Cando empeza un embrión a chamarse feto? 

a- É o mesmo embrión que feto. 
b- Ao final do segundo mes. 
c- No último mes. 

 
 Como se chama o médico que atende as mulleres embarazadas? 

a- Xinecólogo. 
b- Urólogo. 
c- Tocólogo. 

 
 A puberdade chámase á idade na que...? 

a- As parellas se casan. 
b- Maduran os órganos sexuais. 
c- As nenas teñen quince anos e os nenos dezaseis. 

 
7- Completa o seguinte cadro: 

 
PREGUNTA ANÁLISE 

 
Que sucedería se, 
durante a cópula, 
houbese dous óvulos 
nas trompas de 
Falopio en lugar dun 
só? 
 
 
Clave: a __________ 

Podería ocorrer unha destas tres cousas: 
 
1. Que non se producise a _____________  de ningún dos 

dous óvulos, co cal non habería embarazo. 
2. Que se producise a ____________ dun só dos dous óvulos, 

polo que habería un embarazo dun só embrión. 
3. Que se producise a ___________ dos dous óvulos, polo que 

habería un embarazo dobre e o parto sería de xemelgos. 
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8- No seguinte resumo do anteriormente visto, faltan algunhas palabras. 
Complétaas ti: 

 
“Nós temos unha reprodución ___________. Os sexos están 

separados e os aparatos reprodutores son distintos. A parte principal 
destes aparatos son as gónadas: _________, nas femias  e __________ 
nos homes. 

Os gametos masculinos son os ___________  e os femininos os 
__________, máis grandes e esféricos. 

A maduración dos gametos iníciase na _______, comezando na 
muller a _______,  que se repetirá cada 28 días, ata que cese a 
produción de óvulos, fase denominada _________. 

Despois da fecundación ou unión dun __________  e un 
___________  iníciase o desenvolvemento do ________. 

O período comprendido entre fecundación e parto chámase 
__________  ou  _________ . 

 
9- Resolve o seguinte encrucillado. 
 
           1  
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
 

6- Enfermidade infecciosa, con erupción cutánea semellante á do sarampelo, moi 
perigosa durante o embarazo. 

7- Pregue membranoso que impide o retroceso do líquido que circula polos vasos 
aos condutos do corpo. 

8- En plural, círculo vermello, algo moreno, que rodea a mamila da mama. 
9- Glándula endócrina situada por diante e aos lados da traquea. 
10- Óso que, co pube e o ilio, constitúe a cintura pelviana dos vertebrados. 
11- En plural, conduto do aparato xenital feminino que comunica o útero coa vulva. 
12- Órgano feminino da reprodución no que se orixina o óvulo, en plural. 

 
 

VERTICAIS: 
1- Método anticonceptivo. 
 
HORIZONTAIS: 
1-  Anticonceptivo oral. 
2- En plural, óso do xeonllo, na parte 

anterior. 
3- Seme, líquido das glándulas 

xenitais masculinas. 
4- Perversión sexual do que goza 

facendo sufrir a outras persoas. 
5- Bolsa formada pola pel que cobre 

os testículos. 
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No seguinte cadro, están todas as sílabas das definicións 
obtidas no encrucillado anterior. Se as tachas, coas sílabas que 
quedan poderás formar unha definición moi interesante, 
relacionada co tema. 

 
 

 
PIL 

 

 
RO 

 
LA 

 
ES 

 
RAI 

 
ES 

 
TES 

 
VAL 

 
A 

 
SA 

 
TI 
 

 
TOS 

 
IS 

 
TU 

 
TE 

 
DO 

 
RE 

 
RO 

 

 
ROI 

 

 
DIS 

 
NA 

 

 
QUIÓN 

 
RA 

 
PER 

 
VU 

 
ES 

 
LAS 

 
O 

 
U 

 
VA 

 
DE 

 

 
LA 

 
CRO 

 
GI 

 
HOR 

 
O 

 
MA 

 
MO 

 
MO 

 
DE 

 
NA 

 

 
BE 

 
VA 

 
SE 

 
LAS 

 
RIOS 

 
XUAL 

 
TO 

 
NAS 

 

 
 

 
Definición : __________________________________________ 
      
                          ______________________________________________________ 
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ANTICONCEPTIVOS  
 

A pílula  
 
Coa aparición da pílula, a principios 

dos anos 60, xorde un método anticonceptivo 
barato, sinxelo e cunha eficacia case total, 
conseguindo desvincular as relacións sexuais e 
o embarazo. Foi o biólogo estadounidense 
Gregory G. Pincus (1903-1967) o que 
desenvolveu este método. A primeira pílula contiña hormonas femininas 
producidas sinteticamente (estróxenos e proxesterona), que impiden a 
ovulación. En 1966 comeza a comercializarse en España baixo receita 
médica.  

Ademais de ser fácil de utilizar, regula o ciclo e reduce as 
molestias menstruais. Os envases de anticonceptivos orais conteñen 21 
ou 28 pílulas para un ciclo completo; cada día hai que tomar unha, máis 
ou menos á mesma hora. 

Ten unha taxa de fallos entre o 1 % e o 3 %. 
 
DIU: dispositivo intrauterino 
 
Colócase no interior do útero, como o seu nome indica, actuando 

como modificador da mucosa para impedir a nidificación do óvulo 
fecundado e tamén destruíndo espermatozoides. Instálase por longos 
períodos, pero é necesaria a súa posta e control por un médico. 

Na práctica falla entre un 10% e un 15%. 
 
Diafragma 
 
É un disco de goma fina que se introduce no fondo da vaxina, 

tapando o colo do útero, que debe colocarse antes do coito e debe ser 
retirado seis u oito horas despois. Débese utilizar con cremas 
espermicidas para facelo máis eficaz. 

Taxa de fallos entre o 2% e o 5%. 
 
Preservativo ou condón 
 
É unha fina funda de látex que se coloca sobre o pene en 

erección e que recolle o esperma unha vez exaculado. É eficaz e prevén 
contra as enfermidades de transmisión sexual. 

Coa irrupción do SIDA, a principios dos 80, o preservativo 
estendeu o seu uso. 

A súa taxa de fallo estímase no 12%. 
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Espermicidas 
 
Son produtos químicos que inmobilizan ou destrúen os 

espermatozoides. Preséntanse en forma de xel, escumas, cremas, 
cápsulas... que se aplican no fondo da vaxina antes do coito. Por si sós 
resultan pouco eficaces, pero son bo complemento doutros métodos de 
barreira como o diafragma ou o preservativo. 

Taxa de fallo entre o 60% e o 90% se se utilizan sós. 
 
Pílula do día despois 
 
É unha variante da pílula que contén unha 

dose alta das mesmas hormonas para impedir que o 
óvulo fecundado se implante no útero. Tomarase 
nos dous ou tres días  posteriores ao coito, sendo a 
súa eficacia anticonceptiva algo menor cá 
convencional. 

A pílula abortiva ou RU-486 pertence a outro 
tipo de fármacos que provocan un aborto temperán 
permitido nalgúns países como Francia, China ou 
Reino Unido. En España legalizouse en 1999. 

 
Inxección anticonceptiva 
 
Denominada Depo-Provera,  consegue a esterilidade feminina 

cunha eficacia case total durante tres meses. En 1992  legalizouse en 
EE.UU. 

O seu fallo é menor do 1%.  
 
Esterilización 
 
Método cirúrxico no home (vasectomía) ou na muller (ligadura de 

trompas) 
- Vasectomía. Consiste en seccionar os condutos deferentes para 

impedir o paso dos espermatozoides. A exaculación segue 
producíndose normalmente pero, obviamente, o seme xa non contén 
espermatozoides. A intervención, con anestesia local, dura uns 15 
minutos. Non afecta a libido nin a capacidade de erección. O seu fallo 
é menor do 1%. 

- Ligadura de trompas. Consiste en seccionar as trompas de Falopio 
para impedir que os óvulos cheguen ao útero. Realízase a través 
dunha pequena incisión no abdome, normalmente con anestesia 
xeral, polo que esixe hospitalización. 
Taxa de fallos de 0.04%. 

Como se puido ver na taxa de fallos dos métodos anteriores, 
pódese dicir que son máis ou menos fiables. 

Métodos absolutamente NON fiables  son os seguintes: 
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Ogino 
 
A taxa de fallos sitúase entre o 15% e o 40%.  
Este método implica un seguimento do ciclo menstrual para 

predicir o momento da ovulación, pois a muller é fértil durante catro ou 
cinco días, aproximadamente catorce días antes do inicio da 
menstruación. 

 
Coitus interruptus ou coito interrompido 
 

É cando un home retira completamente o seu pene da vaxina da muller 
antes de exacular. 
 

 Ademais de ser un método frustrante, a súa taxa de fallos sitúase no 
60%. 

 
Duchas vaxinais  
 
A súa eficacia é practicamente nula e 

mesmo pode favorecer a entrada de 
espermatozoides no útero. 

 
Lactación 
 
Malia que a hormona da lactación 

(prolactina) tenda a inhibir a ovulación, esta pode 
darse tamén durante este período, polo que non é 
un método fiable. 

 
 
 
 
Os seguintes datos dannos unha idea da anticoncepción en 

España. 
 

- Nunha parella, que se supón fértil, que mantén relacións sexuais sen 
utilizar ningún método anticonceptivo, a muller quedará embarazada 
no 90% dos casos antes dun ano. 

- No primeiro encontro sexual, o 47% das parellas non utiliza ningún 
método anticonceptivo. 

- Entre as mulleres de 14 a 51 anos, só o 51% utiliza algún método. 
- O 14% de mulleres toma a pílula. 
- O 21% das parellas usa preservativo. 
- O DIU úsano o 6% das mulleres. 
- Aproximadamente o 6% das mulleres fixeron a ligadura de trompas.  


