
 

 

Invitamos @s profesor@s de todos os países participantes a levar a cabo a seguinte actividade do 

proxecto PhenoloGIT durante a semana do 18-25 Outubro 2017. Por favor, segue as instruccións e 

envía esta ficha cuberta @s teus coordinadores nacionais de PhenoloGIT antes do día 27 de 

outubro, venres: 

UK: Linda la Velle linda.lavelle@plymouth.ac.uk 

Dinamarca: Pernilla Ulla Andersen pa@via.dk 

España: Milagros Trigo mtrigo@edu.xunta.es 

Lituania: Egidijus Čeponis egidijus.ceponis@itc.smm.lt 

 

Unha vez rematado, recolleremos e compartiremos as ideas de tod@s @s profesor@s que foron 

experimentadas no teu centro co resto das escolas europeas e invitaremos @s alumn@s a colaborar 

entre el@s para debatir sobre os datos obtidos.   

 

Por favor, segue as seguintes instruccións da ficha.  
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Dende o día 18 ao 25 de outubro de 2017, emprega a  App de PhenoloGIT para sacar unha foto dun 

carballo Quercus Robur (ou dun rebolo Quercus Pirenaica se non hai carballos na túa zona) próximo 

á túa escola.  

 

Pensa en catro preguntas que poderías facer á túa clase sobre as similitudes e diferencias entre as 

fotos dos carballos (e rebolos) e a información asociada que conteñen estas observacións dende os 

países participantes.  

 

CEP DE VENTIN ( aula de 4º A, son nen@s de 9 anos) 

Pregunta 1.  Por qué lle caen as follas aos carballos e a outras árbores non? ( esta investigación xa 

a fixemos o ano pasado pero sírvenos de repaso para as árbores de folla caduca e perenne). 

 Por donde empezan a cambiar de cor? 

Pregunta 2. Estudio das súas follas. Partes da folla: bordes, limbo, haz e envés, nervios ou venas, 

peciolo. (Aquí dounos para comparalas coas follas dun carballo que trouxo un neno dos Picos de 

Europa; así como tamén coas follas dos castiñeiros) 

Pregunta 3. Como é a árbore? A forma da copa, a qué altura lle saen as pólas? As estrías da 

corteza? Qué outros seres vivos ten a súa corteza? (musgos e liques) Por qué lle sairán? 

Pregunta 4. Traballamos as matemáticas cas árbores: medimos a nosa altura e a nosa palma ( a 

envergadura da man). A partir destas medidas facemos un cálculo aproximado da altura e da 

lonxitude da circunferencia. 

Moitas grazas polo teu interese e implicación nesta actividade, que compartiremos con todas as 

escolas! 


