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A ORIXE DA VIDAA ORIXE DA VIDA

Como apareceu o primeiro ser vivo?



Datos de intereseDatos de interese

Hai uns 13 700 millóns de anos (m.a.) orixinouse 
o Universo.

Hai uns 4 500 m.a. orixináronse o Sistema Solar e 
Terra.

Hai uns 3 800 m.a. consolidouse a cortiza terrestre 
e formáronse os océanos, mares e a atmosfera.

Hai uns 3 600 m.a. orixinouse a vida sobre a 
Terra.

I.E.S. Otero Pedrayo. 
Ourense





Humedece un anaco de 
pan e déixao un tempo 
sen secarse., observarás 
que, ao cabo duns días, 
cubriuse de moho. De 
onde procede ese moho?

Pan de Cea

Ao longo da historia, os científicos deron diferentes 
explicacións sobre como xorden os seres vivos (de restos 
de animais que podrecen, da sucidade, dun ovo, do 
ventre da nai, dun froito, dunha semente, de restos de 
alimentos). Asigna a cada un dos seguintes seres vivos 
unha das anteriores explicacións: margarida, can, piollo, 
pescada, mazá, mosca, ra, pulga, piñeiro e cogumelo.



Hipóteses creacionistas

Hipótese da panspermia

HIPHIPÓÓTESES SOBRE A ORIXE DA VIDATESES SOBRE A ORIXE DA VIDA

Hipótese da xeración espontánea

Hipótese da evolución química

I.E.S. Otero Pedrayo. 
Ourense



HipHipóótesesteses creacionistascreacionistas

Inspiradas en dogmas relixiosos, din que a Terra e cada ser 
vivo que existe actualmente proveñen dun acto de creación por un 
ser divino. Dado que a ciencia é un intento de medir e estudar o 
mundo natural, estas hipóteses están fóra da ciencia (polo menos 
do que entendemos actualmente por ciencia). 

I.E.S. Otero Pedrayo. 
Ourense

Non corresponde á ciencia negar ou afirmar unha crenza. Á
ciencia correspóndelle propor explicacións baseadas nas leis
naturais da física e da química.
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Na actualidade destaca dentro dos movementos
creacionistas o do deseño intelixente que defende a intervención 
directa na creación dun ser intelixente. 

Sen embargo, a 
comunidade científica 
sostén a conveniencia 
de diferenciar entre o 
natural e o sobrenatural, 
pois neste caso, ó non 
formular hipóteses
contrastables, non 
cumpre os requisitos do 
método científico e é
considerado unha forma 
de pseudociencia.

I.E.S. Otero Pedrayo. 
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HipHipóótesetese da da xeracixeracióónn espontespontááneanea

Ata o século XIX aceptábase que certas criaturas formábanse 
espontaneamente a partir de distintas materias primas. Os vermes e as 
moscas, do estiércol; os piollos, da suor humana; as luciérnagas, das faíscas das 
fogueiras; os vermes da carne...

A xeración espontánea estaba avalada por respectadas personalidades 
coma Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás de Aquino e Newton. 

Algúns formularon receitas como o alquimista Johann Van Helmont
(século XVII) que publicou como fabricar ratos: "Basta colocar roupa sucia nun 
tonel, que conteña ademais uns poucos grans de trigo, e ao cabo de 21 días 
aparecerán ratos".

Esta teoría foi aceptada no mundo científico durante moitos séculos por ser 
unha explicación sinxela e inmediata que daba resposta a feitos cotiáns, 
aínda que sen contrastar experimentalmente. 



O fin da O fin da HipHipóótesetese da da xeracixeracióónn espontespontááneanea

Varios experimentos probaron que os seres vivos 
fórmanse soamente a partir de seres vivos. 

Experimento de Experimento de RediRedi (1668)(1668)
Experimento de Experimento de SpallanzaniSpallanzani (1769)(1769)
Experimento de Experimento de PasteurPasteur (1864)(1864)
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Experimento de Experimento de RediRedi

A demostración experimental detallada en "Esperienze
intorno alla generazione degl' insetti" permitiu demostrar a invalidez 
da hipótese da xeración espontánea. 

O saber daquel tempo establecía que as larvas formábanse 
naturalmente da carne en estado de descomposición. 

Nun experimento realizado en 1668, Redi tomou tres frascos e 
puxo carne putrefacta en cada un. Selou fortemente un dos frascos, 
deixou outro aberto, e cubriu ao terceiro con gasa. A conclusión do 
experimento demostrou o desenvolvemento de vermes na carne do 
frasco aberto e sobre a gasa do frasco correspondente, mentres que 
non se observaron vermes en ningures do frasco selado. Así, o 
experimento de Redi permitiu comprobar que larvas das sustancias 
orgánicas en descomposición non aparecen se se evita que as moscas 
poñan os seus ovos nela, iniciando deste xeito a loita contra a idea da 
xeración espontánea.



Experimento de 

Experimento de RediRedi

Francisco Redi
1626-1698 

I.E.S. Otero Pedrayo. 
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Redi non só se limitou a observar, senón que tamén definiu
hipóteses, desenvolveu experimentos e sacou conclusións.

gasa



Pero, un século máis tarde o descubrimento dos 
microorganismos (Leeuwenhoek en 1684, aos cales 
denominou animáculos) reactivou a idea da xeración 
espontánea. 

I.E.S. Otero Pedrayo. 
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En 1745 Needham explicou á Real Sociedade Inglesa que enchera varias 
botellas con caldo nutritivo ben quente, tapounas perfectamente con cortizas, 
para que nin os  microbios nin os seus ovos presentes no aire puidesen caer 
dentro do caldo. Seguidamente, quentou as botellas cheas co caldo póndoas
sobre cinzas quentes. “Seguramente, dicíase Needham, isto matará os 
microbios ou os seus ovos que poidan quedar nas botellas”. Feito isto, deixou
arrefriar as botellas e gardounas durante varios días. Ao cabo dos días, quitou
a cortiza das botellas e cando examinou ao microscopio o contido, atopouse
con que bulía un verdadeiro enxame de microbios. “¡Velaquí un 
descubrimento transcendental!”, gritou Needham á Real Sociedade. “Estes
microbios puidéronse formar a expensas das substancias contidas no caldo. 
Trátase dun experimento positivo que demostra que a vida pode orixinarse
espontaneamente da materia inerte”.



a) Que pregunta ou problema 
formúlase Redi?

b) Cal é a súa hipótese para 
explicar o problema? 

c) O deseño experimental que 
realizou, confirmou ou refutó a 
súa hipótese?

d) Que conclusións extrae do seu
traballo? 

e) Logo de todo o anterior, cres
que Redi aplicou o método 
científico? 

f) Quen rexeitou as conclusións
do experimento de Redi. Cres
que aplicou o método 
científico?



Que idea preconcibida tiña 
Needham?. 

Cres que aplicou o método 
científico?. Razoa a túa resposta.

John Needham (1713-1781)



En 1769, LazzaroLazzaro SpallanzaniSpallanzani
repetiu o experimento pero tapando os 
recipientes, non aparecendo as colonias, o 
que contradicía a teoría da xeración 
espontánea. Pero Needham argumentou que 
o aire era esencial para a vida incluída a 
xeración espontánea de microorganismos e 
este aire fora excluído nos experimentos de 
Spallanzani.

I.E.S. Otero Pedrayo. 
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Experimento de Experimento de SpallanzaniSpallanzani

Experimento de Experimento de NeedhamNeedham



LouisLouis PasteurPasteur foi o que resolveu 
definitivamente a controversia en 1864 ao 
utilizar matraces cun tubo longo e curvado 
chamados "pescozo de cisne". O aire 
pasaba libremente a través do pescozo, 
pero os microorganismos non aparecían na 
solución xa que as partículas de po e 
microorganismos sedimentaban no recodo
do pescozo. 

Os experimentos de Pasteur promoveron o 
recoñecemento da teoría da bioxénese
(todo ser vivo procede doutro ser vivo). 
. 

I.E.S. Otero Pedrayo. 
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Pasteur (1822-1895)



ExperimentoExperimento
de de PasteurPasteur

Que variación, respecto ao
experimento de Spallanzani, 
introduciu Pasteur para 
refutar definitivamente a 
teoría da xeración
espontánea?



http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2
008/01/05/173507.php

Le a seguinte noticia e trata de darlle unha explicación. 
Logo le o artigo completo e indica as respostas que lle dan a 
estes fenómenos os científicos.

Los vecinos de la localidad alicantina de El Rebolledo recordarán el jueves 25 
mayo de 2007 durante mucho tiempo. Tras soportar unos fuertes aguaceros, nadie 
esperaba como punto final una "lluvia" de cientos de pequeños batracios, que 
mostraron al resto del país. En este sentido, las lluvias de sapos, ranas, peces, 
pájaros, y otra clase de animales han sido protagonistas desde la antigüedad de 
numerosos relatos, crónicas o leyendas por todo el planeta. Por ejemplo, la Biblia 
describe una intensa lluvia de ranas como parte de las diez plagas que asolaron 
Egipto. 

5 de enero de 2008 



Esta teoría físico-química propón: 
TODAS AS MOLECULAS DOS 
SERES VIVOS FORMÁRONSE A 
PARTIR DOS COMPOSTOS 
EXISTENTES NA ATMOSFERA 
PRIMITIVA.

HIPHIPÓÓTESE da EVOLUCITESE da EVOLUCIÓÓN QUN QUÍÍMICA:MICA: TeorTeoríía a 
quimiosintquimiosintééticatica da orixe da vida  do bioquda orixe da vida  do bioquíímico ruso mico ruso 

OparinOparin e o bie o bióólogo ingllogo ingléés s HaldaneHaldane (1924).(1924).
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Sábese que o planeta Terra se formou hai 4500 millóns de 
anos. Na súa orixe, a temperatura da Terra era moi alta e con 
numerosos impactos de meteoritos e outros corpos celestes. Tamén se 
producían na súa superficie erupcións volcánicas que expulsaron: 
metano, o amoníaco e vapor de auga, o que formaría unha capa 
gaseosa, a protoatmosfera, que quedaria atrapada pola gravidade ao 
redor da parte sólida. 



CARACTERCARACTERÍÍSTICAS POSIBLES DA ATMOSFERA PRIMITIVASTICAS POSIBLES DA ATMOSFERA PRIMITIVA

- Ausencia de osíxeno: atmosfera reductora

- Composición: CO2
H2O
H2S
H2
N2
CH4
NH3

-Tormentas eléctricas

- Bombardeo de Meteoritos

- Ingreso de luz ultravioleta: 
ausencia da capa de ozono

I.E.S. Otero Pedrayo. 
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Os gases da primitiva atmosfera estaban sometidos a 
intensas radiacións ultravioletas (UV) provenientes do Sol e a 
fortes descargas eléctricas que se daban na propia atmosfera, coma 
se fosen xigantescos lóstregos; por efecto destas enerxías eses 
gases sinxelos empezaron a reaccionar entre si dando lugar a 
moléculas cada vez máis complexas; ao mesmo tempo a Terra 
empezou a arrefriarse, e comezou a chover de forma torrencial e 
estas choivas arrastraron as moléculas da atmosfera cara aos 
primitivos mares que se ían formando. 



Eses mares primitivos estaban moi quentes e esta calor fixo 
que as moléculas seguisen reaccionando entre si, aparecendo novas 
moléculas cada vez máis complexas; Oparin chamou a estes mares 
cargados de moléculas o CALDO NUTRITIVO ou SOPA 
PRIMORDIAL. Algunhas desas moléculas uníronse constituíndo 
unhas asociacións con forma de pequenas esferas chamadas 
COACERVADOS, que aínda non eran células. 

FORMACIÓN DE COACERVADOS



Un coacervado é unha pinga 
microscópicas que se forma por 
atracción entre moléculas. No 
interior ten moléculas de proteínas 
rodeadas dunha especie de 
membrana. 

I.E.S. Otero Pedrayo. 
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Este proceso continuou ata que apareceu unha molécula 
que foi capaz de deixar copias de si mesma, é dicir, algo parecido 
a reproducirse; esta molécula sería algo similar a un ÁCIDO 
NUCLEICO. Os coacervados que tiñan o ácido nucleico 
empezaron a manterse no medio illándose para non reaccionar 
con outras moléculas, e finalmente empezarían a intercambiar 
materia e enerxía co medio, dando lugar a primitivas células. 



O EXPERIMENTO DE MILLER O EXPERIMENTO DE MILLER -- UREYUREY

- Metano
- Amoníaco
- Auga
- Hidróxeno

- Descarga eléctrica continua
- Aumento de temperatura

Utilizaron:

I.E.S. Otero Pedrayo. 
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Miller demostrou no laboratorio, a posibilidade de que se formasen espontaneamente 
moléculas orgánicas. Para iso, fixo pasar vapor de auga a través dun recipiente de 
cristal que contiña unha mestura de gases como metano (CH4),amoníaco (NH3), 
hidróxeno (H2) entre outras moléculas que se supuña serían as máis abundantes na 
primitiva atmosfera reductora. Ao mesmo tempo, sometíaas a descargas eléctricas. O 
resultado foi a formación dunha serie de moléculas orgánicas como acedo aspártico, 
acedo glutámico, acedo acético, acedo fórmico, urea, alanina e glicocola entre outras 
moléculas.

Experimento 
de Stanley Miller



O EXPERIMENTO DE MILLER O EXPERIMENTO DE MILLER -- UREYUREY

Instrumentos orixinais
empregados para levar a cabo o

experimento

Explicación dada por Carl Sagan
da orixe da vida. Experimento de 
Miller e Urey e hipotética vida 
extraterrestre. Serie Cosmos.
Duración 8´42´´
http://www.youtube.com/watch?v=u
WJGhXdWuV8

I.E.S. Otero Pedrayo. 
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Le o Doc.1 e contesta as 
seguintes cuestións?

-O experimento de Miller
resucita a teoría da 
xeración espontánea?

- Que relación existía entre 
Miller y Urey

- Que datos apoiaron a 
composición da sopa de 
Miller?

OS científicos NON 
DEBE SER EGOISTA

http://www.elpais.com/articulo/agenda/Stanley/Miller/quimico/elpepigen/20070603elpepiage_4/Tes/



Appert (1750-1841) era un confitero de 
París que desenvolveu un método para 
fabricar conservas alimenticias. O 
método consiste en ferver durante certo
tempo os frascos cos alimentos 
hermeticamente pechados. Que científico 
puido darlle a idea? Por que?

Apertización
http://www.arcelormittal.com/packaging/contentpage.asp?idSp=62&idSection=194



IDEAS ACTUAIS SOBRE A ORIXE DA VIDAIDEAS ACTUAIS SOBRE A ORIXE DA VIDA

Xénese mineral

Case todos os científicos actuais consideran que a unión das moléculas 
orgánicas sinxelas para formar moléculas orgánicas complexas (ácidos nucleicos, 
proteínas, etc) non puido ter lugar coma propuña Oparin. É dicir, os polímeros 
biolóxicos parace que non foi probable que se formanse no seo do caldo primitivo 
senón que se deberon sintetizar e acumular na superficie das arxilas. As arxilas, son 
rochas sedimentarias, que deberon de actuar como biocatalizadores atraendo e 
concentrando na súa superficie as moléculas sinxelas e facilitando a súa 
polimerización.

ARXILAS ARXILAS ARXILAS

Moléculas 
sinxelas

Macromoléculas
Unión de moléculas sinxelas

Recentemente unha hipótese sobre a orixe da vida suxire que os espazos
que quedan entre as láminas da mica puideron ofrecer os lugares axeitados para a 
síntese prebiótica.



Fontes Hidrotermais e Orixe Da VidaFontes Hidrotermais e Orixe Da Vida proposta por proposta por 
WilliamWilliam MartinMartin e e MichaelMichael RussellRussell en 2002.en 2002.

No océano Pacífico, a varios quilometros de 
profundidade, descubríronse fontes hidrotermais de 
auga que brota a unha temperatura de 350 ºC e está
cargada de numerosas sustancias, entre elas sulfuro de 
hidróxeno e outros compostos de xofre. Ao redor destas 
fontes abunda a vida e proliferan unhas bacterias 
quimiosintéticas que extraen a súa enerxía dos 
compostos azufrados da auga e que, deste xeito, 
substitúen aos organismos fotosintéticos, que toman a 
enerxía da luz solar (ademais, estas bacterias non poden 
vivir en medios con osíxeno). As condicións de vida que 
reinan na proximidade destas fontes recordan bastante 
ás comúns fai 3 500 millóns de anos. Por iso algúns 
investigadores defenden a hipótese de que a vida 
apareceu no fondo oceánico, preto destas fontes 
hidrotermais, e non na superficie, nas charcas litorais 
expostas á luz solar intensa.



Le o Doc.2 e despois contesta:
- Que conta a doctora Van Dover sobre os seus 
comezos como científica? 
- Sentiu algún tipo de descriminación por ser 
muller? Busca outro casos de descriminación
de xenero na historia da Ciencia
- Onde realiza as inmersións co Alvin? Por 
que?
- Nas inmersións atopa evidencias do deterioro 
ambiental?I.E.S. Otero Pedrayo. 

Ourense

http://www.elpais.com/articulo/futuro/chimeneas/submarinas/jardin
es/criaturas/exoticas/elpepusocfut/20071121elpepifut_2/Tes



Non hai un Non hai un úúnico modelo sobre a orixe da vida pero todos aceptan:nico modelo sobre a orixe da vida pero todos aceptan:

1. As posibles condicións prebióticas terminaron coa creación de certas moléculas 
pequenas básicas (monómeros) da vida, como os aminoácidos. Isto foi demostrado 
no experimento Urey-Miller levado a cabo por Stanley L. Miller e Harold C. Urey
en 1953. 

2. Os fosfolípidos poden formar espontaneamente bicapas lipídicas, un dos dous 
compoñentes básicos da membrana celular.

3. A polimerización dos nucleótidos forma moléculas de ARN (ribozimas
autorreplicantes). 

4. Os ARNs e as proteínas sintetizadas por eles formaron uns complexos chamados 
ribosomas. Neles comezan a sintetizarse proteínas. A presión da selección escolleu 
estes orgánulos para que neles tivera lugar a síntese de proteínas.

5. As proteínas superan ás ribozimas na súa capacidade catalítica. Os ácidos 
nucleicos quedan restrinxidos a levar a información xenética

Logo sería substituído o ARN polo ADN como portador do material xenético, 
porque é unha molécula máis estable.



Explica utilizando as dúas diapositivas 
seguintes o orixe químico da vida

Hipóteses sobre a orixe da vida. Duración 9´
http://es.youtube.com/watch?v=vw-DFyZoslA

Despois de visualizar o vídeo indica as hipoteses
sobre a orixe da vida que nel se comentan

I.E.S. Otero Pedrayo. 
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ATMOSFERA PREBIOTICAATMOSFERA PREBIOTICA

CO2  H2O  H2S  H2 , N2  CH4, NH3

SOPA PRIMORDIALSOPA PRIMORDIAL

Aminoácidos, nucleótidos, acidos graxos, monosacáridos

Macromoléculas complexas: proteínas e ácidos nucleicos

ARNARN

Primeiros biopolímeros
autorreplicantes e con 
capacidade catalítica

Síntese dos primeiros
polipéptidos e proteínas

Desenvolvemento de 
membranas por moléculas 

anfipáticas (lípidos) separando o 
ARN e as proteínaARNARN PROTEPROTEÍÍNASNASI.E.S. Otero Pedrayo. 

Ourense



ARNARN PROTEPROTEÍÍNASNAS

ADNADN

Transferencia 
evolutiva da 

información desde o 
ARN ó ADN que é

máis estable

ADN                             ARNADN                             ARN

PROTEPROTEÍÍNASNAS

Primitivas células 
dotadas con 

capacidade de 
autorreproducción

I.E.S. Otero Pedrayo. 
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HipHipóótesetese da panspermiada panspermia

Sostén que a vida non se 
orixinou na Terra senón que viña 
en forma de esporas doutros
lugares a bordo dun meteorito. 

O astrónomo Fred Hoyle apoiou 
a idea da panspermia. O meteorito Murchinson atopado en 

Australia en 1969, é un exemplo 
famoso dun meteorito que contén 
aminoácidos, e unha variedade de 
compostos orgánicos que se cre 
xogaron un papel  importante na orixe 
da vida. 

http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2001/ast20dec_1.htm

http://biocab.org/Panspermia_esp.html



Le os seguintes artigos:









Visualización do vídeo que poderás atopar na páxina:
http://es.youtube.com/watch?v=snYd42FVEEI
Trátase dun dos mellores modelos propostos para explicar a 
orixe da vida. Duración (10´)

I.E.S. Otero Pedrayo. 
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A primeira estrutura viva é á que CarlCarl WoeseWoese (1980) chamou 
progenoteprogenote, e a partir dela constituiríanse os procariotas. 

LUCA (LUCA (lastlast universal universal commoncommon ancestorancestor))

I.E.S. Otero Pedrayo. 
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EVOLUCIÓN DO METABOLISMO CELULAR

METABOLISMO 
HETERÓTROFO

ANAEROBIO
Células procariótas

Medio ambiente 
rico en materia 
orgánica e pobre 
en osíxeno

I.E.S. Otero Pedrayo. 
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Pasado o tempo 
comezou a esgotarse a  
materia orgánica
do medio

Os seres vivos heterótrofos
non desapareceron porque 
algúns evolucionaron 
desenvolvendo o seu 
propio mecanismo de 
obtención de enerxía. 

I.E.S. Otero Pedrayo. 
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COCO22

OO22

OO22

COCO22

OS PROCARIOTAS 
CON 

METABOLISMO 
AUTÓTROFO 
OSIXENARON 

A ATMOSFERA

I.E.S. Otero Pedrayo. 
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METABOLISMO 
HETERÓTROFO

AEROBIO

METABOLISMO 
HETERÓTROFO

ANAEROBIO

METABOLISMO 
AUTÓTROFO

FOTOSINTÉTICO
AEROBIO

Células procariotas
I.E.S. Otero Pedrayo. 

Ourense



POSIBLE ORIXE DOS EUCARIOTAS

a) Aumento de tamaño ó perder la 
Parede celular

b) Aumento da superficie celular a 
membrna plasmática prégase, os 
pregues sepáranse e forman las 
endomembranas

c) Las endomembranas poden formar 
a envoltura nuclear e os orgánulos 
membranosos.

d) Asócianse mediante SIMBIOSE 
algúns procariotas con outros
procariontas dando lugar a 
orgánulos como mitocondrias e 
cloroplastos.

Orixe da vida. Oparin. Miller. Evolución celular
http://www.youtube.com/watch?v=1-FbUNO2UzA

I.E.S. Otero Pedrayo. 
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Desenvolvemento Desenvolvemento 
de organismos de organismos 
multicelulares multicelulares 

Organismos unicelulares

Colonias multicelulares
cooperativas

Especialización celular
e división do traballo:

organismos con tecidos, 
órganos e aparatos

I.E.S. Otero Pedrayo. 
Ourense



Nas seguintes diapositivas aparecen dúas noticias que 
demostran que cada día os científicos están máis preto de 
obter a demostración experimental de vida artificial no 
laboratorio. 

Le ambos artigos e compara os experimentos de:

Craig VenterJack Szostak
I.E.S. Otero Pedrayo. 

Ourense



Artigo enteiro:
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Craig/Venter/anuncia/creacion/primer/cromosoma/artificial/elpepisoc/20071007elpepisoc_6/Tes



I.E.S. Otero Pedrayo. 
Ourense



I.E.S. Otero Pedrayo. 
Ourense

En ciencia é de 
moita

importancia un 
bo diseño da 

experimentación







http://www.publico.es/ciencias/040679/padre/genoma/abre/camino/crear/seres/vivos



http://www.publico.es/ciencias/investigacion/245466/venter/crea/bacteria/nueva/trasplantando/adn



Artigo enteiro:
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/vida/artificial/parece/mucho/elpepisoc/20080912elpepisoc_6/Tes



http://www.fecyt.es/fecyt/cambiarCalendario.do?mes=10&anyo=2008&elegidaNivel1=;SalaPrensa&el
egidaNivel2=;SalaPrensa;noticias32cientificas&tc=noticias_cientificas&id=174790&accionCalendario
=mas







http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Vida/bote/elpepusoc/20100521elpepisoc_1/Tes







http://www.elpais.com/articulo/portada/celula/s
intetica/agita/debate/regular/produccion/elpepi
por/20100522elpepisoc_3/Tes/



http://www.elpais.com/articulo/portada/celula/sintetica/agita/debate/regular/produccion/elpepipor/20100522elp
episoc_3/Tes/



http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Hallado/rastro/antiguo/vida/animal/elpepisoc/20090205elpepisoc_8/Tes

Faite escoitar
http://www.yout
ube.com/watch?v
=X-NAieT2Ujo



http://www.publico.es/ciencias/185625/oxigeno/hizo/grandes/seres/vivos



Departamento Bioloxía e Xeoloxía
I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense.


