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Libro de texto de referencia:

Ciencias da Natureza e da Saúde. Bioloxía e Xeoloxía 1º Bacharelato.
Proxecto ECOSFERA. Editorial SM

BIOLOXÍA

MATERIA:

Tema 1: A natureza básica da vida

Tema 2: Organización celular dos seres vivos

Tema 3: A organización pluricelular

Tema 4: A perpetuación da vida

Tema 5: A reproducción sexual en animais e plantas

Tema 6: Herdanza e material hereditario

Tema 7: Teorías da evolución

Tema 8: A diversidade dos seres vivos

Tema 9: A obtención do alimento nos vexetais

Tema 10: O procesamento do alimento nos animais

Tema 11: A utilización do alimento

Tema 12: Regulación do funcionamento do organismo

CONTIDOS:
Tema 1: A natureza básica da vida

Características diferenciais dos seres vivos.  (páx.6)

Concepto de: (páx.6)

Nivel de organización 
Propiedades emerxentes. 

Bioelementos: concepto. Tipos: (páx.8)

Bioelementos primarios: concepto e cales son (C, H, O, N, P e S)

Bioelementos secundarios: concepto

Oligoelementos: concepto.
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Biomoléculas: concepto e tipos:

Inorgánicas: (páx.9)

A auga: estructura da molécula de auga, propiedades (carácter dipolar: significado; as  
pontes de hidróxeno), funcións da auga (saber relacionalas coas propiedades4).

Sales minerais: tipos e funcións.

Orgánicas: (páxs.10 á 15)

Glícidos: tipos.  O  enlace  glicosídico  (saber  recoñecelo).  Funcións.  Exemplos: glicosa, 
sacarosa, amidón, celulosa e glicóxeno.

Lípidos: funcións.

Proteínas: polímeros de aminoácidos: fórmula xeral dun aminoácido. 

O enlace peptídico (saber recoñecelo). 
Estructura das proteínas: de que nos informa, cal é a súa importancia.
Por que a desnaturalización implica a perda da función biolóxica da proteína?
Funcións das proteínas.

Enzimas: concepto e modo de acción.

Características dos enzimas: 
Especificidade 
Non se consumen durante o proceso
Actúan en cantidades pequenas.

Ácidos  nucleicos: Polímeros  de  nucleótidos   composición  (bases  nitroxenadas 
características + monosacárido característico + ácido ortofosfórico).

Tipos de ácidos nucleicos.
Estrutura  do  ADN  (na  páxina  107  ven  explicada  a  composición  química,  as  relacións  entre 
nucleótidos,  a  estructura  e  a  relación  entre  a  estrutura  e  as  funcións  que  leva  a  cabo  o  ADN,  
completando a información da páxina 15).
Tipos de ARN
Funcións dos ácidos nucleicos (do ADN e dos ARN).

A orixe da vida: 

Síntese prebiótica: etapas  (páx.  17)  Formación de coacervados   Protocélulas (características,  
adquisición  de  proceso/moléculas  que  permitiron  o  seu  automantemento  (metabolismo)  e  a  súa 
reprodución  (ácidos  nucleicos)  (páx.  36)  evolución  do metabolismo  (páx.  37)  Orixe da célula  
eucariota (teoría endosimbionte) (páx. 37)

4 Na páx. 9 no apartado “Importancia biolóxica da auga” aparecen en negriña as propiedades e ao final de cada parágrafo as 
funcións.
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Tema 2: Organización celular dos seres vivos

A teoría celular: principios básicos (páx. 27 frases resaltadas en negriña)

Diferenzas entre:  

Célula eucariota - célula procariota (páx.6, completadas na páxina 35). 
Célula eucariota vexetal – célula eucariota animal (que orgánulos son exclusivos de cada célula: páx.28 e 30)

Estrutura  da  célula  eucariota:  só  hai  que  saber  as  funcións  que  realizan  as  diferentes  partes,  
estruturas u orgánulos. Para axudarte podes completar a seguinte táboa. (páx.28 á 30)

FUNCIÓNS

Envolturas Membrana plasmática
Parede celular

Citoplasma

Citosol o hialoplasma: fracción soluble do citoplasma

Estruturas non membranosas
Citoesqueleto
Centrosoma / Centríolos
Ribosomas

Estruturas 
membranosas

Membrana simple

Retículo  endoplasmático:  liso  e 
rugoso
Aparato de Golgi
Lisosomas
Vacúolas

Dobre membrana Mitocondrias
Cloroplastos

Núcleo Cromatina
Nucleolo

Transporte a través da membrana: (páx.32) 

Osmose 
Difusión 
Transporte activo 
Endocitose  
Exocitose. 

Tipo de moléculas que se transporta, dirección do transporte (a favor ou en contra de gradiente de  
concentración), requerimento de aporte enerxético. 

Conceptos: metabolismo, anabolismo e catabolismo. (páx.31)

Relación entre os procesos anabólicos e catabólicos: papel do ATP. (páx.31)

Nutrición: tipos (páx.32)

Fotosíntese6: concepto. 

Fases: características, onde teñen lugar. (páx.33)

6 É interesante o exercicio 39 da páxina 43
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Respiración e fermentación: concepto e características. (páx.34)

Bacterias: a estrutura xeral bacteriana é o da célula procariota (debuxo páxina 35). 

Virus: concepto. Estrutura (cápside proteica + ácido nucleico). 
Por que non son células, por que son parásitos celulares obrigados? (páx.38)

Tema 3: A organización pluricelular

A diferenciación celular: en que consiste, que conleva. (páx.46)

Conceptos: tecido, órgano, aparato e sistema. (páx.46)

Tecidos vexetais7: tipos e funcións. (páx.50 e 51)

Tecidos animais7: tipos e funcións. (páx. 52 e 53)

Conceptos: 

Medio interno (que é, por que é necesario, que vantaxes aporta) 
Homeostase. (páx.55)

O sangue: composición (plasma sanguíneo + elementos formes: eritrocitos, leucocitos e plaquetas) e 
funcións. (páx.56)

A linfa: composición e funcións. (páx.56)

Tema 4: A perpetuación da vida

O ciclo celular: concepto e etapas (interfase e mitose). Que ocorre en cada etapa. (páx.64)

Reprodución: Finalidade. Tipos (sexual e asexual) e características de cada tipo. (páx.65)

Mitose e meiose8: concepto 

Características: (páx.66, 67,72 e 74) 

Dotación cromosómica célula nai
Número de células fillas obtidas ó final do proceso
Dotación cromosómica das células fillas
En que tipo de células se produce
Importancia biolóxica. 

Ciclos biolóxicos: concepto (páx.64).   Fases (páx.64). Tipos (páx.74)

7 Pode axudarte facer unha táboa como a que se pide na actividade34 da páxina 60, nela deberías indicar: tipo de tecido 
(subtipos se existen) e función que realiza cada un.

8 Interesantes os exercicios 25, 30, 31 e 33 das páxinas 78 e 79
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Tema 5: A reproducción sexual en animais e plantas

5.1. A reproducción nos animais:

Sistemas ou aparatos reprodutores: misión, constitución. (páx.82)

Gametoxénese: concepto e fases. (páx.83)

Diferenzas entre a ovoxénese e a espermatoxénese. (páx.83)

Fecundación: concepto e tipos. (páx.84)

Tipos de reprodución en función do lugar onde sucede a fecundación e onde se desenvolve o cigoto. 
(páx.84)

Desenvolvemento embrionario: concepto. Fases (definilas moi brevemente9). Debuxos. (páx.85 e 86)

Desenvolvemento posembrionario: directo e indirecto  metamorfose. Conceptos. (páx.87)

5.2. A reproducción nas Espermatófitas

A flor: definición e estrutura (hai que saber debuxala). (páx.88)

Polinización: concepto e tipos. (páx.89)

Conceptos: semente (páx.90) e froito ((páx.91).

Que tipo de ciclo biolóxico presentan as espermatofitas: haplonte, diplonte ou diplo-haplonte? (páx.92)

Tema 6: Herdanza e material hereditario

Conceptos: 

Xene ( dende o punto de vista mendeliano (páxina 101) e do punto de vista funcional ( páxina 109)

Alelo (páx.101)

Xenotipo (páx.101) 
Fenotipo (páx.101) 
Herdanza dominante (páx.101)

Herdanza codominante (páx.102)

Herdanza intermedia (páx.102)

Cruzamento proba (páx.102).

A teoría cromosómica da herdanza: 

Os xenes están situados nos cromosomas
Os xenes presentanse en parellas.
Os membros dunha parella de alelos distribúense uniformemente entre os gametos.
As diferentes parellas de alelos repartense de forma independente.

9 Por exemplo: Segmentación: proceso co que se inicia o desenvolvemento embrionario consistente nunha serie de divisións 
celulares (mitoses) consecutivas da célula ovo. O resultado final é a formación dunha blástula.
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Resolución de problemas sinxelos de Xenética Mendeliana. Exercicios 29, 30 e 32 das páxs. 116 e 
117.

Mutacións: concepto e tipos (páx.108). 
Importancia das mutacións como fonte de variabilidade xenética. (páx. 124)

A enxeñería xenética: Concepto e ferramentas (páx.110). 
Concepto de: 

Organismos transxénicos (páx.110) 

Clonación (páx.111). 

Aplicacións da enxeñería xenética: en medicina, agricultura e gandería e investigación (citar algúns 
exemplos). (páx.112)

Tema 7: Teorías da evolución

Diferenzas entre fixistas – evolucionistas. (páx. 120)

Lamarckismo: ideas fundamentais, críticas á teoría. (páx. 121)

Darwinismo: ideas fundamentais, críticas á teoría. (páx. 123)

Teoría sintética: principios. (páx. 124)

Orixe da variabilidade. (páx. 124)

Argumentos a favor da evolución (citalos e comentalos moi brevemente). (páx. 127 á 129)

Tema 8: A diversidade dos seres vivos

Concepto biolóxico de especie. (páx. 138)

Principios básicos para facer unha clasificación das especies. (páx. 140)

Características dos 5 reinos: (táboa da páx. 143)

Tipo celular 
Nutrición 
Número de células. 

Concepto de: 

Biodiversidade (páx. 147) 

Endemismo (páx. 377).
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Tema 9. A obtención do alimento nos vexetais

Nutrición: concepto, tipos e procesos implicados. (páx. 160)

Nutrición vexetal:

Por onde e como (procesos) se produce a incorporación da auga e dos sales minerais. (páx. 161)

Saiba bruta: concepto, como se transporta e finalidade (último parágrafo da páxina 162)

Mecanismos que permiten o ascenso da saiba bruta en contra da gravidade (citalos e explicalos 
moi brevemente). (páx. 163)

Intercambio de gases: cales son os gases necesarios e para que se utilizan. Vías de entrada. (páx. 164)

Fotosíntese10: importancia biolóxica (páx. 165)

Saiba  elaborada:  concepto,  como  se  transporta,  dirección  do  transporte,  destino  da  materia 
orgánica. (páx. 167 e 168)

Tema 10. O procesamento do alimento nos animais

Características da nutrición animal (páx. 176)

Aparatos implicados na nutrición: dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor. (páx. 176)

Etapas do proceso dixestivo. (páx. 176)

Tipos de inxestión dos alimentos: activa e pasiva. Definicións (páx. 178)

Tipos de dixestión: criterio de clasificación e definición de cada tipo (páx. 179)

O proceso dixestivo no ser humano: órganos, procesos, sucos dixestivos, que se dixire e como. (páx. 180 
e 181)

A absorción intestinal (páx. 182)

Concepto de exestión (defecación) (páx. 182)

Transporte dos nutrientes: aparato circulatorio (páx. 183)

Compoñentes: líquidos (tipos e que transportan), vasos (definicións), corazón.
Concepto de: (páx. 184 e 185)

Aparato circulatorio aberto e pechado 
Circulación dobre e sinxela 
Circulación completa e incompleta 

O ciclo cardíaco (páx. 186)

10 Podes relacionalo co estudado no tema 2.
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Tema 11. A utilización do alimento

Rutas catabólicas de obtención de enerxía (páx. 194)

Utilización da enerxía (páx. 194)

Substancias finais do proceso e como se excretan (páx. 194)

Intercambio de gases: causa, aparatos implicados, características da superficie respiratoria. (páx. 196)

Modalidades de respiración: principais características (páx. 197 á 199)

Relación fotosíntese – respiración celular (páx. 200)

Excreción:

Concepto e aparatos implicados (páx. 201)

Tipos de produtos de desbote (páx. 201)

O aparato excretor de vertebrados: a nefrona (cadro da páx. 203)

Etapas na formación da urina (páx. 203)

Diferenza: 

Secreción – excreción 
Excreción – defecación.

Tema 12. Regulación do funcionamento do organismo

Por que é necesario o control. (páx. 212)

Comparación entre o sistema nervioso e o hormonal (táboa páxina 212)

Elementos que interveñen na elaboración das respostas: función de cada un e esquema (páx. 212)

Tipos de respostas: definición (páx. 212)

Compoñentes  do  sistema  nervioso:  células  (neuronas,  principalmente),  fibras,  nervios  e  ganglios. 
Definicións e tipos (páx. 213)

Transmisión do impulso nervioso: a sinapse. Definición e elementos. (páx. 214)

Sistema nervioso en vertebrados: central e periférico: compoñentes e funcións. (páx. 216 á 217)

Actos voluntarios e involuntarios: concepto e elementos que interveñen na súa realización. (páx. 218)

Receptores: concepto e tipos (páx. 219)

Conceptos: glándula endócrina, hormona. (páx. 220) Tropismo e nastia (páx. 224)
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XEOLOXÍA
MATERIA:

Tema 13: A Xeoloxía: entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande

Tema 14: O interior terrestre

Tema 15: Dinámica litosférica

Tema 16: Manifestacións da dinámica litosférica

Tema 17: Magmatismo e Tectónica de Placas

Tema 18: Os procesos xeolóxicos externos e o relevo

Tema 19: A idade da Terra

Tema 20: Historia da Terra e da vida

CONTIDOS:

Tema 13. A Xeoloxía: entre o infinitamente grande e o infinitamente pequeño

Conceptos1:  mineral  (páx. 233), estructura/materia cristalina  (páx. 233), materia amorfa  (páx. 233), cristal 
(páx. 234)

Cristalización: definición. Procesos e condicións para a formación de cristais. (páx. 234)

Orixe do sistema solar: teoría planetesimal (cadro da páx. 239)

Orixe da Terra: páx. 240  completada coa páx. 358  “A diferenciación en capas”

Tema 14. O interior terrestre

O método sísmico: páx. 250

Ondas sísmicas: definición. Ondas P e S (medio de propagación). (Páx. 250)

Descontinuidades sísmicas: concepto. Principais descontinuidades terrestres (Mohorovicic e 
Gutenberg): capas que separan, localización, variación das ondas sísmicas. (páx. 252)

Estrutura da Terra:  unidades xeoquímicas e dinámicas: definición, cales son. Características de 
cada unha (localización, composición). Codia continental e oceánica: características. (páxs. 256 á 258)

1 Concepto é o mesmo que definición. Ao final do libro de texto aparece un diccionario onde tamén podes buscar as diferentes 
definicións que se van pedindo.
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Tema 15. Dinámica litosférica

Tectónica de placas: ideas fundamentais (páx. 270 – 271)

Dorsais: características (distribución e idades dos sedimentos, bandeado magnético).Que demostrou 
o bandeado magnético?  (Páx. 272)

Zonas de subducción:  concepto de subducción. Tipos: placas que converxen e oróxenos que se 
forman (páx. 274 completada con páxs. 286 – 287)

Características asociadas a cada marxe (táboa páx. 276)

Causas do movemento das placas (páx. 277 “O motor das placas”).

O ciclo de Wilson (debuxos páx. 278 , completar o apartado a) cos procesos intraplaca páx. 314:  
“División continental”)

Tema 16. Manifestacións da dinámica litosférica

Deformacións: tipos e factores dos que dependen (páx. 288)

Dobras: concepto. Elementos xeométricos. Tipos (páx. 289)

Diáclases: concepto (páx. 290)

Fallas: concepto. Elementos xeométricos. Tipos (páx. 290)

Metamorfismo: concepto e tipos. (páx. 292 e 293)

Modificacións que sufren as rocas durante o metamorfismo (páx. 294)

Concepto de textura (páx. 294)

Exemplos de rocas metamórficas (só hai que saber os nomes):  lousa, xisto, gneis, mármore,  
cuarcita e ecloxita.

Tema 17. Magmatismo e Tectónica de Placas

Magma: concepto e orixe.  (páx. 304)

Localización da actividade magmática (figura da páx. 305)

Evolución  magmática:  definición  e  procesos  (diferenciación  magmática,  asimilación  e 
mestura: definicións). (páx. 306)

Rocas magmáticas ou ígneas: concepto. Clasificación segundo a orixe. Relación entre a textura 
e o arrefriamento do magma. (páxs. 308 á 311).

Exemplos de rocas magmáticas (só hai que saber os nomes): 

Plutónicas:  granito, sienita, diorita, gabro, peridotita
Filonianas:  pórfido, aplita, pegmatita
Volcánicas: basalto, traquita, riolita, andesita, obsidiana e pumita
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Tema 18. Os procesos xeolóxicos e o relevo

Meteorización: concepto e tipos. (Páx. 322)

Transporte: concepto e axentes (páx. 323)

Sedimentos: concepto. Características (textura, composición e madurez ) (páxs. 324 e 325.)

Rocas  sedimentarias:  proceso  de  formación  (diaxénese).  Clasificación:  características 
fundamentais de cada grupo2  (Páxs. 326 á 328.)

Exemplos de rocas sedimentarias (só hai que saber os nomes):

Detríticas:      conglomerados (brechas e pudingas), pedra de gra e arxilas
Non detríticas:

De precipitación química ou bioquímica:    calcarias e evaporitas
   Organóxenas:   Carbón (turba, lignito, hulla e antracita) e petróleo.

Dinámica global do planeta Terra (páx. 331)

Tema 19. A idade da Terra

Principios xeolóxicos3: definición de cada un

Principio do actualismo (páx. 341).   
Principio de horizontalidade dos estratos (páx. 344).   
Principio de superposición de estratos (páx. 344).   
Principio de relacións cruzadas (páx. 346).   
Principio de sucesión de acontecementos (páx. 346).   

Fósiles: concepto e información que proporcionan (páxs. 342 e 343)

Métodos de datación: relativa e absoluta (radiométrico). Para que serven. (Páx. 344)

Realización de historias xeolóxicas: páx. 346, exercicio 4.   Páx. 354, exercicios 26 e 28. 
Páx. 355, exercicios 36 e 37

Tema 20. Historia da Terra e da vida

Formación da atmosfera e dos océanos (páx. 359)

Cambios na atmosfera producidos pola actividade dos seres vivos (páx. 359)

Hominización: cambios esqueléticos relacionados coa postura erguida (páx. 366)

2 Por exemplo: Rocas carbonatadas: formadas pola precipitación de CO3Ca. Evaporitas: formadas por precipitación dos sales 
minerais disoltos en augas que sufriron unha intensa evaporación, etc ...

3 Os principios resaltados en negriña van servir para determinar a orde de depósito nunha serie estratigráfica.
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