
I. A TERRA E O UNIVERSO (p 2-5)

1.  O  universo ou  cosmos é  o  conxunto  dos  corpos que  hai  no  espazo.  E  infinito  e  nel  hai
infinidade de galaxias ou constelacións, que son agrupacións de estrelas. O espazo interestelar
mídese  en  anos  luz  (distancia  que  percorre  a  luz  nun  ano  a  300.000  km/s.  Comparar  ca
velocidade do son=340 m/s.
2. As estrelas son corpos que emiten luz, calor e radiación debido ás reaccións nucleares que se
producen no seu interior, como por exemplo o sol.
3. O sistema solar está integrado na constelación Vía láctea e está formado polo sol e 8 grandes
planetas  que  orbitan  arredor  del:  Mercurio,  Venus,  TERRA,  Marte,  Xúpiter,  Saturno,  Urano  e
Neptuno. A súa vez os planetas ten satélites que orbitan arredor deles. Así por exemplo a terra ten
unha satélite chamada Lúa que inflúe na terra por exemplo nas mareas.
4. Os planetas son corpos que viaxan polo espazo (en grego plena planeta=errante) sen emitir luz
propia (reflicten a luz dunha estrela);  Formáronse pola explosión dunha estrela e sumando po
interestelar por gravidade. Por exemplo o planeta terra orbita  arredor do sol a unha velocidade
media de 100.000 k/h, que non percibimos pola acción da gravidade que nos atrae cara ao chan.
Esta órbita arredor do sol tarda un ano (365 días) e determina as estacións, debido a diferente
incidencia dos raios solares pola inclinación da terra; a terra tamén xira sobre si mesma (rotación
en 24 horas) provocando os días e as noites. Estas teñen distinta duración dependendo da a
época do ano: así o solsticio de verán (o día mais longo do ano) cadra o 21 xuño e o de inverno (o
día mais curto do ano) o 21 de decembro. (ver p.5)
5. Os cometas son restos de explosións de estrelas que se iluminan polo rozamento ao entrar en
contacto coa atmosfera; soen desintegrarse pero as veces chegan fragmentos á terra, son os
meteoritos (μέτήρ-ορουσ)
A astronomía e a astrofísica son as ciencias que estudan todo o relativo ao cosmos.

II. A TERRA:
1. FORMA E MAPAS (P. 6-17)

a. Forma e dimensións: A terra ten forma esférica imperfecta (un pouco achatada nos polos) e o
diámetro no ecuador e de 12.756 km (diámetro e a recta que une 2 extremos dun círculo pasando
polo centro) . A circunferencia total da terra e 40.000 de km. Foi calculada por primeira vez polo
astrónomo de cultura grega Eratóstenes no século II.  A C con dúas varas;  tamén calculou a
inclinación do eixo da terra fixo o primeiro mapamundi con paralelos e meridianos.
b.  Orientación:  Para  situarnos  na  terra  tomamos  como  referencia  4  puntos:  Norte=arriba,
Sur=abaixo, leste =dereita/oriente (onde nace o sol) e oeste=esquerda/occidente (onde morre o
sol). (o sol da sempre polo sur e nunca polo norte). Os cartógrafos (xente que facía cartas mariñas
ou mapas) trazaron na terra unhas liñas imaxinarias verticais (meridianos) e horizontais (paralelos)
para establecer as coordenadas xeográficas (ver p. 7 e 12)
-Paralelos: 180 liñas horizontais (90 ao Norte  e 90 ao Sur) q recorren la terra abarcando os 180º.
Latitude= distancia vertical entre 1 punto e o ecuador, que sería paralelo 0. 
-Meridianos: 180 liñas verticais que dividen a terra. 90 ao leste e 90 ao oeste. O Meridiano de
Greenwich, que pasa por Londres é o Meridiano 0. Lonxitude= distancia horizontal entre 1 punto e
o Meridiano de Greenwich (0-180 º). 
Hoxe  a  orientación  e  moito  mais  doada  grazas  a  unha  aplicación  informática  chamada  GPS
(general position system= sistema de localización xeral) que se serve de satélites artificiais que
voan a 20.000 km de altitude.
c. Mapas.  Tipos:  climáticos,  económicos,  políticos  e  topográficos.  Todos  teñen  unha  escala
cartográfica, que é a proporción entre a medida do mapa e a medida real. Por exemplo para un
mapa topográfico nacional sóese usar unha escala 1: 50.000, que quere dicir que cada cm do
mapa representa 50.000 cm na realidade. (ver p. 10-11).
d.  Fusos horarios (ver p.15) Debido a rotación da terra en 24 h, amence primeiro nos lugares
situados no leste. Divídese a terra en 24 fusos horarios. A Galicia por xeografía corresponderíalle
estar no fuso de Greenwich, e dicir,  a mesma hora que Londres, Canarias ou Porto pero por
razóns políticas adiantamos unha hora dende a 2ºGM. (cando aquí son as 12 alí son as 11).
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2. RELEVO TERRESTRE (p. 20-39)
a.  Estrutura  da  terra:  núcleo  (n.  Interno  sólido+  n.  Externo  fundido)=15%,  manto  Magma
fundido)=84%, codia- litosfera (parte exterior)=1%. (Litos=pedra, como paleolítico).
A anchura da codia é desigual, así entre o pico Everest (8.848m) e a fosa das Marianas no océano
Pacífico (11.000m) hai case 20 km de diferenza.
b. Deriva continental:  Hai 200 millóns de anos había un só continente flotando no océano; o
chamamos  Panxea  (todo  terra):  Logo  fragmentouse  pola  rotación  terrestre  en  varias  placas
continentais  que  flotan  sobre  o  manto  e  chocan  entre  si  provocando  actividade  sísmica.
Actualmente hai 6 continentes: Europa, África, Asia, América, Oceanía, Antártida (ver p. 28-29)
c. Formación do relevo:
-Internamente o relevo cambia polos  volcáns e terremotos, xa que se pode colapsar unha illa
(Santorini) e formar illas novas con material volcánico. Cando o terremoto se produce no fondo do
mar chámase maremoto e pode provocar un tsunami ou ola xigante. Os terremotos producen
ondas sísmicas dende o seu epicentro que se miden na escala de Richter (unha escala decimal,
do 1 ao 10; a partir de 5 xa provoca danos importantes). p.22-23.
-O relevo tamén se configura por axentes externos como a  chuvia, mar e vento.  A chuvia ao
baixar polos rios erosiona formando acuíferos, barrancos e vales e deltas ao final (son moi fértiles
porque o material de aluvión e moi rico en minerais (exemplos: delta do Ebro, delta do Misissipi). A
vexetación e un factor que limita a erosión provocada por estes axentes externos. A neve nas
montañas colapsa o terreo polo seu peso e forma vales glaciares como nos Ancares e o Caurel.
As ondas do mar provocadas polo vento e as mareas debidas a gravidade lunar, erosionan a
costa modelando cantís, golfos, praias e rias. As rias orixínanse por un rio-s que vai dar ó mar que
elevou o seu nivel o nivel (ria de Ferrol, Noia) ou polo colapso dun glaciar e a subida do nivel do
mar (fiordes Noruega). 
-O ser humano modifica o relevo de varias maneiras: construción de infraestruturas (construcións
básicas para a poboación) como encoros, centrais térmicas, acuedutos, estradas, portos, pero
tamén canteiras, minas, industria, deforestación para uso agrícola ou gandeiro, urbanización.
d. Partes do relevo: (p.26-27): illa, arquipélago, península, istmo, cabo, ría, fiorde, val glacial, val
fluvial, delta, golfo, badía, depresión, chaira, meseta, altiplano, montaña, cordilleira. 
e. Descrición do relevo: Europa (p. 30-31) y España (32-33) ler polo libro.

3. HIDROSFERA (p.42-52)
a. Composición: Aproximadamente o 97% da auga é salgada e a potable non chega ao 3%, do
cal o 70% está nos casquetes polares, mais do 29% en acuíferos e menos do 1% en ríos e lagos. 
Os casquetes polares están formados por glaciares e icebergs: Os glaciares son bloques de xeo
que se forman na terra por cristalización da neve e os icebergs son illas de xeo desprendidos dos
casquetes polares e que son arrastrados olas correntes; ambos estanse a derreter por mor do
quecemento global. O auga potable é escasa e está moi mal repartida polo que compre facer
unha xestión mais eficiente na política, hixiene, industria, agricultura, roupa , infraestruturas e ocio.
b. Ciclo da auga (p. 43): 1º o auga do mar evapórase polo calor, 2º o vapor de auga condénsase
polo frío formando nubes, que son levadas polo vento, 3º parte da auga das nubes precipítase en
forma de chuvia ou en folerpas de neve,  4º o auga cae nos rios, lagos e plantas ou se infiltra no
subsolo (acuíferos o capa freática), 5º o auga dos rios, lagos e plantas en parte se evapora e en
parte desemboca no mar, onde comenza outra vez o ciclo da auga.
c. Augas de mares e océanos: (p. 44) a auga mariña ten sales minerais como o potasio, calcio,
iodo,  produto da disolución das rochas que os ríos transportan ata océanos e mares;  destes
minerais os mais abundantes son o sodio e o cloro, que xuntos forman o cloruro sódico= Na Cl ou
sal  mariña,  (hai  tamén  sal  de  rocha).  As  augas  mais  pechadas  e  quentes  como  o  Mar
Mediterráneo  ou  o  Mar  Vermello  son  moito  mais  contaminadas  e  mais  salgadas  pola  maior
evaporación cas abertas e frías como o Océano Atlántico, moito mais rico.
>Todas  as  augas  oceánicas  están  en  movemento:  Hai  correntes  mariñas provocadas  pola
rotación  terrestre e modificadas polo relevo mariño (estas correntes non se mesturan por ter
diferente temperatura e salinidade), hai mareas provocadas pola lúa e hai ondas provocadas polo
vento.  Usos:  vía  de  comunicación,  turismo,  pesca,  bateas  e  piscifactorías,  fonte  de  enerxía
aproveitando correntes e mareas. Hai que eliminar os vertidos ó mar e facer mais depuradoras.
>Augas continentais:  (distribución p.48-52).  Usos: Ocio, agrícola, centrais hidroeléctricas, auga
potable: * nótese a cesión da xestión das infraestruturas do auga a oligopolios privados.



4. ATMOSFERA: Tempo atmosférico e clima: p60
a) Atmosfera e 1 esfera gaseosa de 1000km que rodea a terra. Está composta maiormente por
nitróxeno e osíxeno. Sen atmosfera non habería vida, pois actúa como termorregulador (protexe
da radiación solar polo día e garda calor pola noite). No deserto hai gran oscilación térmica porque
hai menos atmosfera.
b) Estrutura  (p61): 5 capas de abaixo arriba= Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera,
exosfera. A troposfera (tropo0movemento) e 1 capa de12 km onde respiramos e onde se producen
os fenómenos atmosféricos (vento, nubes, chuvia, tormentas).  Na estratosfera está a capa de
ozono, que nos protexe dos raios ultravioleta; está a ser destruída pola contaminación.
c) Radiación: Os raios solares son ondas electromagnéticas que chegan á terra, onde se reflicten
e quentan o aire. A radiación ten varios efectos: calor, vento, evaporación e nubes-choiva, foto-
síntesis de plantas e persoas (vitamina D).
Hai varios tipos de radiación segundo a frecuencia: raios infravermellos, luz visible, raios UVA,
raios X, raios gamma. Destes os mais importantes son a luz visible e os raios UVA, aínda que
pode  producir  queimaduras,  que  son  acumulativas  e  irreversibles  e  incluso  cancro  de  pel,
especialmente no verao e en zonas con menos capa de ozono (Antártida, Australia) e en peles
claras  con  menos  melanina.  (a  melanina  e  os  protectores  solares  protexen  parcialmente  da
radiación  UVA).  Os  raios  infravermellos  aparecen  mais  no  inverno,  non  queiman  a  pel  pero
quentan  moi  rápido,  por  iso  se  usan  nos  fornos  microondas,  aínda  que  alteran  a  estrutura
molecular dos alimentos e provocan catarros pola diferenza brusca de temperatura co aire frío. 
d) Temperatura e humidade do aire: A temperatura do aire mídese en graos cos termómetros
das  estacións  meteorolóxicas.  O  grao  (%)  de  humidade  do  aire  mídese  co  higrómetro,  e  a
cantidade de chuvia caída mídese co pluviómetro en l/m².
e) Presión atmosférica:  A presión atmosférica e o peso do aire sobre a terra e  depende da
altitude (a maior altitude menos presión porque hai menos aire), da temperatura do aire e das
correntes estratosféricas. A presión atmosférica represéntase nos mapas metereolóxicos mediante
isóbaras  (liñas  que  unen  puntos  da  terra  con  igual  presión)  e  mídese  en  mb  (milibares)  ou
hectopascais; considérase anticiclón por enriba de 1015 mb (que é a presión que hai ao nivel do
mar) e borrasca por debaixo de 1015 mb. En principio a temperatura descende a maior altitude,
pero as veces acontece o fenómeno da inversión térmica, que se da cando a alta presión mantén
o aire frío no chan e polo tanto fai mais frío abaixo que arriba.
> Aire frío +denso e pesado descende provocando A (altas presións ou anticiclóns= tempo seco).
> Aire quente e menos denso e lixeiro, provocando  B baixas presións ou borrascas= chuvias.
Cando o aire quente sube arrastra vapor de auga que ao arrefriar  condénsase en nubes.  As
baixas presións aumentan as molestias nas articulacións e lesións, pois hai mais inflamación e na
respiración, pois o osíxeno do aire está menos comprimido (como na alta montaña).
 O barómetro mide a presión en hPa; Hai cámaras de presurización (fisioterapia, naves espaciais)
e des-presurización (naves abisais).
f) Ventos: O vento é unha masa de aire que se move polas diferenzas de presión que hai entre as
distintas zonas. As isóbaras mais xuntas representan que vento sopra mais forte. Hai ventos que
sopran sempre como os alisios (dende os trópicos ao Ecuador) e outros que sopran segundo a
estación: monzón húmido no sueste asiático, nordés seco na costa atlántica, o levante, etc.
O anemómetro mide a velocidade do vento en km/h e o viraventos indica a dirección do vento en
graos respecto os 4 puntos cardinais.

5. CLIMAS TERRESTRES
Factores climáticos: (p78): 
> Latitude é a distancia dun punto respecto do Ecuador. No Ecuador os raios solares caen mas
perpendicularmente polo que hai mas calor; segundo nos afastamos do Ecuador os raios inciden
menos pola curvatura e a inclinación da terra (Ecuador- trópicos- círculos polares). (p 82-3).
> Altitude: A medida que subimos respecto ao nivel do mar, o aire é mais frío. 
> Continentalidade: É a distancia respecto da costa. O mar regula as temperaturas porque tarda
mais en quentar ou arrefriar que a terra; Nos climas continentais hai mais oscilación térmica.
> Orografía: O relevo incide no clima, especialmente as montañas (fig p80).
Tipos de climas:(mapa p82-3):  Temperados (oceánico,  mediterráneo,  continental)  e  extremos
(ecuatorial, tropical, desértico, polar, alta montaña) aínda que hai zonas mixtas e microclimas.
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6. CLIMAS E PAISAXES TEMPERADOS (España polo libro, p 104)
a. Oceánico:  As chuvias case todo o ano e as temperaturas temperadas fan posible o bosque
atlántico (fraga), formado por árbores caducifolias como carballos, faias e castiñeiros (soutos). A
folla caduca produce solos fértiles e fauna variada (osos, raposos, xabarís, topos, ratos, aves...
Cando se cortan os bosques convértense en  prados para o gando. En zonas moi ventosas e
húmidas están as landas, onde no canto de árbores crecen matogueiras como o breixo, xestas e
toxos (espiñas). Exemplos: costa occidental de Europa e Norte-América, costa arxentina, Nova
Zelandia, Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi.
b. Mediterráneo: Temperaturas suaves, chuvias en outono, e calor no verao favorecen especies
de folla perenne como piñeiros, oliveiras, enciñas, vide e matogueiras (romeu, tomiño, xesta). Hai
pequenos  mamíferos,  aves  e  insectos.  O  regadío  posibilitou  o  desenvolvemento  das  hortas.
Exemplos: Valencia, Murcia, Baleares, costa italiana, illas gregas, costa de California, Chile.
c. Continental:  O contraste entre invernos moi fríos e secos e no verao calor e pouca chuvia
crean no interior de España, Europa , Asia, Norte-América os seguintes paisaxes: 
> Taiga: bosques de coníferas densos e escuros; pouco alimento pero uso forestal: Rusia.
> Bosque mixto de coníferas y caducifolio, con mas fauna.
>  Estepa: en zonas mais interiores hai extensa chairas de herba que son pasto para o gando
(Mongolia,  Patagonia);  segundo  a  latitude  e  altitude  (Castela,  Minnesota)  se  poden  cultivar
gramíneas (trigo, millo, chícharos, fabas, alfalfa).
> Devesa: bosque pouco denso típico de Estremadura e parte de Andalucía:  enciñas, sobreiras e
matos: uso forestal (madeira e cortiza) micolóxico (setas) e gandeiro (xamón ibérico).
 >Tundra: en zonas próximas ao ártico danse os musgos (planta) e liques (fungo). Osos e renos.
 >Montaña: segundo a altitude danse as herbáceas, arbustos e incluso coníferas e rebolos.

7. CLIMAS E PAISAXES EXTREMOS: 
>Ecuatorial:  o  calor  e  as  chuvias  todo  o  ano  crean  selvas  ou  xunglas.  Exemplos:  selva
amazónica= bosque ecuatorial con + biodiversidade do mundo que está a desaparecer. (p118).
>Tropical: calor todo o ano. 2 estacións: seca e húmida. Preto do Ecuador e dos grandes rios hai
selva, onde as veces fanse grandes plantacións de café, cacao, te, cana de azucre, tabaco, como
en Ecuador, Cuba e todo o Caribe. Destaca na India a influencia do Monzón na estación húmida.
Mais lonxe do Ecuador predomina a sabana (Kenya, Tanzania) e incluso a estepa.
>Desértico:  os  grandes  desertos  están  preto  dos  trópicos  de  Cancro  (hemisferio  Norte)  e
Capricornio (hemisferio Sur); hai gran oscilación térmica entre o día e a noite e apenas chove.
Exemplos: Sáhara (nómades oasis),  Arizona,  Atacama, Emiratos, Kuwait, Alxeria...
>Polar: entre os 60 e 90º latitude Norte (Polo norte ou círculo polar Ártico) e Polo Sur (Antártico).
Temperaturas  por  debaixo  de 0°;  precipitacións  escasas e  en  forma de  neve.  Caza e  pesca
(esquimós) e pastoreo de renos (lapóns), gas e petróleo.
>Alta montaña: (dende 2.500 m); sempre frío. Canto mais altura, chove menos (nos cumes neva).
Exemplos:  Alpes: esquí, alpinismo, enerxía hidroeléctrica (encoros nos vales glaciares +verticais).

8. PROBLEMAS MEDIOAMBIENTAIS:
Hai diversos factores que interactuan entre si no ecosistema terrestre:
a) Contaminación dos mares: vertidos, plásticos, sobre-explotación pesqueira, quecemento global,
poucas depuradoras, moito tráfico marítimo, portos deportivos e industriais, turismo masivo.
b) Degradación de rios e solos: Inundacións (p.68) agravadas polo cambio climático, deforestación
e mal urbanismo (construcións en pantanos ou moi preto dos ríos), vertidos en ríos e acuíferos,
deforestación, chuvia ácida, incendios (medidas: mantemento con funcionarios+ cabalos limpando
o  bosque,  fomentar  especies  autóctonas  ignífugas  e  eliminación  progresiva  das  foráneas,
cooperativas de explotación forestal que aproveiten biomasa ), minas (Touro).
c)  Contaminación  atmosfera:  emisión  de  gases  de  efecto  invernadoiro(p88)  que  aumentan  o
quecemento global e destrúen a capa de ozono (O3): Principalmente son o metano (CH4) das
vacas (medidas: menos vacas, cambiar dieta e biocombustible de esterco) pero sobre todo as
emisións de dióxido de carbono (CO2). Prodúcense de xeito natural (Mar Roxo, incendios) pero
aumentaron dende a revolución industrial ca combustión de combustibles fósiles (carbón, petróleo,
gas). Medidas: +enerxías renovables (motor hidróxeno, solar, eólica, hidroeléctrica), mais tren e
transporte público, menos coche aire acondicionado, cruceiros e avións.
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