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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUES MÓDULO I. CONTIDOS DE MATEMÁTICAS 

 

 

Bloque I.1. 
Números e 
álxebra 

- Números naturais: escritura e representación. Operacións combinadas, xerarquía e uso da paréntese. Potencias, operacións con 
potencias. Cadrados perfectos, raíces cadradas. Uso da calculadora. 
- Números enteiros: representación na recta numérica. Valor absoluto e oposto dun número enteiro. Operacións combinadas, xerarquía 
e uso da paréntese. Potencias de números enteiros con expoñente natural, operacións. Uso da calculadora. 
- Divisibilidade: múltiplos e divisores dun número. Criterios de divisibilidade, descomposición factorial. Mínimo común múltiplo e máximo 
común divisor, cálculo a partir da descomposición factorial e outros métodos. 
- Números racionais: fraccións, fraccións equivalentes, simplificar fraccións, redución de fraccións a común denominador. Operacións 
con fraccións, operacións combinadas, xerarquía e uso da paréntese. Potencias de fraccións. Relación entre números decimais e 
fraccións. Potencias de base 10. Uso da notación científica para representar números grandes. Uso da calculadora. 

Bloque I.2. 
Xeometría 

- Elementos básicos da xeometría do plano. Paralelismo e perpendicularidade. Ángulos e a súa relación. Construcións xeométricas 
sinxelas: mediatriz e bisectriz. 
- Figuras planas elementais: triángulo, cadrado e figuras poligonais. Clasificación de triángulos, cuadriláteros e polígonos. 
- Cálculo de áreas e perímetros de figuras planas. Unidades lineais e de superficie. Factores de conversión 
- Circunferencia e círculo. 

Bloque I.3. 
Funcións 

- Coordenadas cartesianas. Representación e identificación de puntos nun sistema de eixes coordenados. Concepto de vector. 

- Concepto de función: variable dependente e independente. Formas de representación: linguaxe habitual, táboa, gráfica e fórmula. 

- Funcións lineais: cálculo, identificación e interpretación da pendente dunha recta. Representación da recta a partir da ecuación e 
obtención da ecuación a partir da recta. 

- Uso de calculadoras gráficas e software específico para a construción de gráficas. 

Bloque I.4. 
Estatística e 
probabilidade 

 

- Poboación e individuo. Mostra. Variables estatísticas: variables cuantitativas (discretas e continuas) e cualitativas. Frecuencias 
absolutas e frecuencias relativas.  

- Organización en táboas de datos. Diagramas de barras e de sectores. Polígonos de frecuencia. Uso de software específico. 

- Uso de software específico. 
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BLOQUES MÓDULO I. CONTIDOS DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA  

 

 

Bloque I.5.  A 
Terra como 
planeta 

 

- Situación da Terra no Sistema Solar. Características da Terra como planeta. Forma, dimensións, e capas (atmosfera, hidrosfera e 
xeosfera). 
- Os movementos da Terra: rotación e translación e as súas consecuencias. Relacionalos coa existencia do día e a noite, das estacións, 
mareas e eclipses. 
- A xeosfera: composición e distribución dos materiais terrestres segundo a súa abundancia e a distribución nas grandes capas da 
Terra. 
- A atmosfera: composición e estrutura. Importancia do papel protector da atmosfera para os seres vivos.  
- Repercusións da actividade humana na atmosfera: a contaminación. Posibles solucións. 
- A hidrosfera: características da auga que a fan imprescindible para a existencia de vida e dos seres vivos. 
- O ciclo da auga e a auga como recurso. Importancia dunha xestión sustentable da auga. 
- Repercusións da actividade humana na contaminación das augas doces e salgadas. Posibles solucións. 
- A biosfera. Características que fixeron da Terra un planeta habitable. 

 

Bloque I.6.  O 
relevo terrestre 
e a súa 
evolución 

- Ciclo e modelaxe do relevo. Factores que condicionan que o relevo difira duns sitios a outros.  
- Relación dos procesos xeolóxicos externos coa enerxía que os activa e diferencialos dos procesos internos.  
- Evolución do relevo como resultado da interacción entre os procesos externos e internos. 
- Axentes externos modeladores da paisaxe. Exemplos cotiáns.  
- Factores que condicionan a modelaxe da paisaxe galega. 
- Manifestacións da enerxía interna da Terra. Os procesos internos: actividade sísmica e volcánica. 
- Relación da distribución global de volcáns e terremotos. Riscos sísmico e volcánico: importancia da súa predición e da súa prevención. 
- Relación do ciclo xeolóxico e a formación das rochas e minerais. Rochas e minerais frecuentes en Galicia e aplicacións máis 
frecuentes. 
- Formación do solo. Tipos de compoñentes que o forman e relación entre eles. 
- Importancia do solo. Riscos da súa sobreexplotación, degradación ou perda. 

Bloque I.7. A 
biodiversidade 
das poboacións 
no planeta Terra 

- Uniformidade e biodiversidade dos seres vivos: significado e importancia.  
- Criterios que serven para clasificar os seres vivos e identificar os principias modelos taxonómicos. 
- Características xerais dos grandes grupos de invertebrados e explicar a súa importancia no conxunto dos seres vivos.  
- Características xerais dos grandes grupos de vertebrados e importancia para o conxunto dos seres vivos. 
- Características dos principais grupos de plantas e das funcións vitais das plantas e a súa importancia para a vida no planeta.  

Bloque I.8. 
Ecosistemas e 
biodiversidade 

- Ecosistema: identificación dos seus compoñentes. Compoñentes abióticos e bióticos nos ecosistemas. Limite de tolerancia. 
- Interaccións entre os seres vivos dun ecosistema: adaptacións dos seres vivos a diferentes medios.. Exemplos cotiáns. 
- Asociacións intraespecíficas e interespecíficas. 
- Relacións tróficas: cadeas e redes. Exemplos cotiáns. Modelos próximos de ecosistemas acuáticos e terrestres. 
- Accións humanas sobre os ecosistemas: problemas ambientais e actuacións que favorecen a conservación ambiental. 
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BLOQUES  
MÓDULO II. CONTIDOS DE MATEMÁTICAS  

 

 

Bloque II.1.  
Números e 
álxebra  

 

- Números enteiros: representación na recta numérica, operacións con calculadora. Potencias de números enteiros con expoñente 
enteiro, notación científica: números grandes e pequenos. Números racionais: relacións entre fraccións e decimais, operacións con 
fraccións, xerarquía de operacións. Uso da calculadora. 
- Porcentaxes, cálculos con porcentaxes. Aumentos e diminucións porcentuais. Razón, proporción e taxa. Factores de conversión. 
Magnitudes directa e indirectamente proporcionais. Constantes de proporcionalidade. Resolución de problemas. Uso da calculadora. 
- Tradución de expresións da linguaxe cotiá á alxébrica e viceversa. Linguaxe alxébrica para xeneralizar propiedades e simbolizar 
relacións. Obtención de fórmulas e termos xerais segundo pautas e regularidades. Valor numérico dunha expresión alxébrica. 
Operacións con expresións alxébrica e polinomios sinxelos. Igualdades notables. 
- Ecuacións de primeiro e segundo grao cunha incógnita. Resolución de problemas. Sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas 
incógnitas. Métodos alxébricos de resolución. 

Bloque II.2.  
Xeometría 

 

- Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras. Xustificacións xeométrica e aplicacións. 
- Semellanza: figuras semellantes, criterios de semellanza. Razón de semellanza e escala. Resolución de problemas. 
- Poliedros e corpos de revolución: elementos característicos, clasificación. Cálculo de áreas e volumes. Resolución de problemas. 
Unidades de capacidade. Factores de conversión. 
- Uso de aplicacións informáticas de xeometría dinámica que faciliten a comprensión de conceptos e propiedades xeométricas. 

 
Bloque II.3. 
Funcións 

 

- Concepto de función. Variable dependente e independente. Formas de representación: linguaxe habitual, táboa, gráfica e fórmula. 
Crecemento e decrecemento, continuidade e descontinuidade, cortes cos eixes, máximos e mínimos relativos. Análise e comparación 
de gráficas. Software específico. 
- Funcións lineais e afíns: cálculo, identificación e interpretación da pendente da recta. Representación da recta a partir da ecuación e 
da ecuación a partir da recta. Uso de calculadoras gráficas e software específico. 

 
Bloque II.4. 
Estatística e 
probabilidade 

 

- Organización en táboas de datos recollidas nunha experiencia. Diagramas de barras , de sectores, polígonos de frecuencias. 
Medidas de tendencia central: media, mediana e moda. Percorrido e desviación media. medidas de dispersión: rango e cuartís, 
percorrido intercuartílico, varianza e desviación típica. Uso da calculadora. 
- Fenómenos deterministas e aleatorios. Espazo mostral. Frecuencia relativa dun suceso. Sucesos elementais equiprobables e non 
equiprobables. Espazo mostral e cálculo de probabilidades mediante a regra de Laplace en experimentos sinxelos. 
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BLOQUES  
MÓDULO II. CONTIDOS DE FÍSICA E QUÍMICA  

 
Bloque II.1.   
A Materia I 

- Propiedades da materia, xerais e características. 
- Substancias puras e mesturas homoxéneas e heteroxéneas. 
- Mesturas de especial interese: disolucións acuosas, aliaxes e coloides. 
- Métodos de separación de mesturas homoxéneas e heteroxéneas. 
- Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. 
- Leis dos gases. Relación entre as variables (P,V,T) , das que dependen os gases. 

Bloque II.2.  A 
Materia II 
 

- Estrutura atómica. Modelos atómicos, desde Dalton ata a idea cualitativa do modelo actual. Número atómico, número másico. 
- Sistema periódico e configuración electrónica: relacionar a posición dos elementos na táboa coas súas propiedades. 
- Masas atómicas e moleculares. Isótopos. 
- Enlace químico: iónico e covalente. Xustificar as propiedades de substancias sinxelas de uso habitual, a partir da natureza do seu 
enlace químico.  
- Forzas intermoleculares. Relacionando a súa influencia no estado de agregación e propiedades de substancias de interese, 
fundamentalmente a auga.  

 
Bloque II.3. Os 
cambios 
 

- Cambios físicos e químicos. 
- Reacción química. Lei de conservación da masa. Axustes de reaccións. 
- Reaccións de especial interese. Identificar ácidos e bases, reaccións de combustión, síntese e neutralización en procesos biolóxicos. 
Solubilidade. 
- A química na sociedade e no contorno medioambiental. 
- A enerxía desde un punto de vista cualitativo. Tipos e transformacións. 
- Enerxía térmica. Diferenza entre calor e temperatura. Escalas de temperatura. Efectos da enerxía térmica. 
 

 
Bloque II.4. O 
movemento 
 

- Notación científica. Forma de expresar os resultados. Erros nas medidas. 
- Medida de magnitudes. Sistema internacional de unidades. 
- Traballo no laboratorio: medicións de magnitudes físicas da vida cotiá. 
- Magnitudes escalares e vectoriais. Magnitudes fundamentais e derivadas. 
- Movementos, sistema de referencia, velocidade media, velocidade instantánea e aceleración. 
- Estudo cualitativo dos movementos, MRU,MRUA, caída libre. Estudo cuantitativo do MRU. 
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BLOQUES  
MÓDULO III. CONTIDOS DE MATEMÁTICAS  

 

Bloque III.1.  
Números e 
álxebra  

 

- Números racionais: transformación de fraccións en decimais, e viceversa. Números decimais exactos e periódicos. Potencias de 
números racionais con expoñente enteiro. Potencias de base 10, aplicación para números moi pequenos. Operacións con números en 
notación científica. Expresións radicais: transformación e operacións, xerarquía de operacións. 
- Sucesións numéricas recorrentes. Progresións aritméticas e xeométricas. 
- Expresións alxébricas: suma, resta, multiplicación e división de polinomios. Potencia dun polinomio. Igualdades notables. 
Factorización de polinomios: regra de Ruffini e extracción de factor común. 
- Ecuacións de segundo grao cunha incógnita. Resolución por distintos métodos. Resolución de ecuacións sinxelas de grao superior a 
dous. Sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas, métodos alxébricos e gráficos de resolución. Resolución de problemas 
mediante a utilización de ecuacións e sistemas de ecuacións. Uso de calculadoras gráficas. 

Bloque III.2.  
Xeometría 

 

- Xeometría do plano: perímetros e áreas de polígonos, lonxitude e área de figuras circulares. Teorema de Tales, aplicación á 
resolución de problemas. Translacións, xiros e simetrías no plano. Uso de ferramentas tecnolóxicas para o estudo de formas, 
configuracións e relacións xeométricas. 
- Xeometría do espazo: áreas e volumes. O globo terráqueo, coordenadas xeográficas, latitude e lonxitude.  
- Uso de aplicacións informáticas de xeometría dinámica que faciliten a comprensión de conceptos e propiedades xeométricas. 

 
Bloque III.3. 
Funcións 

 

- Análise e descrición cualitativa de gráficas que representan fenómenos do ámbito cotián e doutras materias. Utilización de 
calculadoras gráficas e software específico para a construción e interpretación de gráficas. 
- Expresións da ecuación da recta. 
- Funcións cuadráticas: cálculo de elementos característicos dunha función cuadrática de grao dous e representación gráfica. 
- Utilización de calculadoras gráficas e software específico 

 
Bloque III.4. 
Estatística e 
probabilidade 

 

- Fases e tarefas dun estudo estatístico. Métodos de selección dunha mostra estatística e representatividade da mostra. Gráfica 
estatística, construción e interpretación. 
- Parámetros de posición: media, moda, mediana e cuartís. Parámetros de dispersión: rango, percorrido intercuartílico e desviación 
típica.  
- Diagrama de caixa e de bigotes. Interpretación conxunta de media e desviación típica. 
- Aplicacións informáticas para o tratamento de datos estatísticos. 
- Azar e probabilidade, frecuencia dun suceso aleatorio. Cálculo de probabilidades. Probabilidade condicionada. 
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BLOQUES  
MÓDULO III. CONTIDOS DE FÍSICA E QUÍMICA  

 
 
Bloque III.1.   
Movementos e 
forzas 

- Movementos MRU, MRUA, caída libre.  
- Forzas: natureza vectorial, efectos, lei de Hooke. 
- Leis de Newton. Lei da gravitación universal. Forzas no noso contorno (forza gravitatoria, eléctrica e magnética). 
- Medidas das forzas. Forzas de especial interese no noso contorno (Fr, P, N, T, Fc). 
- Utilizar o principio fundamental da dinámica na resolución de problemas da vida cotiá nos que interveñan as ditas forzas. 
- Mecanismos de transmisión e transformación do movemento, simples e complexos. 
- Concepto de presión. Presión atmosférica. Física da atmosfera. 
- Principios da hidrostática. Relación da presión coa profundidade no seo da hidrosfera e da atmosfera.  
- Principio de Pascal. Prensa hidráulica. Principio de Arquímedes. 

 
Bloque III.2.   
Enerxía I  
 

- Traballo, a súa relación coa enerxía. Formas de intercambio de enerxía: o traballo e a calor.  
- Potencia. Exercicios numéricos sinxelos relacionados con estes conceptos. 
- Enerxía: unidades. Enerxía cinética, potencial e mecánica. Principio de conservación.  
- Aplicar este principio na resolución de problemas que se presentan na vida cotiá.  
- Electricidade e circuítos eléctricos. Lei de Ohm. 

 
Bloque III.3.  
Enerxía II  

- Fontes de enerxía convencionais fronte ás alternativas. Uso racional da enerxía. 
- Formas de intercambio de enerxía: traballo e calor. 
- Transformacións de enerxía. Aspectos industriais e a xeración de enerxía eléctrica nos distintos tipos de centrais eléctricas e o seu 
transporte ata as nosas casas. 

 
 
Bloque III.4.  
Os cambios 
 

- Cantidade de substancia: o mol. 
- Reaccións e ecuacións químicas. Cálculos estequiométricos nas reaccións químicas. 
- Lei de conservación da masa ou lei de Lavoisier. 
- Cálculos numéricos con disolucións. Concentración molar. Solubilidade. 
- Traballo no laboratorio. Recoñecemento do material e instrumentos básicos do laboratorio, así como os símbolos máis frecuentes 
utilizados nas etiquetas de produtos químicos. Normas de seguridade. 
- Introdución á química orgánica. 
- Formulación e nomenclatura de compostos binarios. 
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BLOQUES  
MÓDULO IV. CONTIDOS DE MATEMÁTICAS  

 

Bloque IV.1.  
Números e 
álxebra  

 

- Números irracionais. Diferenciación de números racionais e irracionais. Representación de números na recta real. Intervalos, 
significado e diferentes formas de expresión. Potencias de expoñente enteiro ou fraccionario e radicais sinxelos. Relacións entre as 
potencias e os radicais. Cálculo con porcentaxes. Xuro simple e composto. 
- Logaritmos: definición. 
- Polinomios. Raíces e factorización. Fraccións alxébricas, simplificación e operacións. Resolución de problemas cotiáns e doutras 
áreas de coñecemento mediante ecuacións e sistemas. 

Bloque IV.2.  
Xeometría 

 

- Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de figuras e corpos semellantes. Resolución de problemas xeométricos no mundo físico: 
medida e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes de diferentes corpos. 
- Medidas de ángulos no sistema sesaxesimal e en radiáns. Razóns trigonométricas, relacións entre elas, relacións métricas nos 
triángulos. 
- Uso de aplicacións informáticas de xeometría dinámica que faciliten a comprensión de conceptos e propiedades xeométricas. 

 
Bloque IV.3. 
Funcións 

 

- Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, unha táboa, unha gráfica ou unha expresión analítica. Estudo de 
modelos funcionais: lineal, cuadrático, proporcionalidade inversa, exponencial e logarítmica. Características e parámetros. 
- Taxa de variación media como medida de variación dunha función nun intervalo. 
- Utilización de calculadoras gráficas e software específico para a construción e a interpretación de gráficas. 

 
Bloque IV.4. 
Estatística e 
probabilidade 

- Análise crítica de táboas e gráficas estatísticas nos medios de comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, INE etc.). Interpretación, 
análise e utilidade das medidas de centralización e dispersión. Comparación de distribucións mediante o uso conxunto de medidas de 
posición e dispersión. Construción e interpretación de diagramas de dispersión. Introdución á correlación. 
- Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de datos estatísticos. 
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BLOQUES  
MÓDULO IV. CONTIDOS DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA  

 
Bloque IV.1.   
A orixe e 
evolución da 
Terra e da vida  

- Organización do Universo e do Sistema Solar. Factores que determinan a posición dun planeta no Sistema Solar. 
- Orixe e historia da Terra. Tempo xeolóxico: ideas históricas sobre a idade da Terra. Principios e procedementos que permiten 
reconstruír a súa historia.  
- Modelos que explican a estrutura e a composición da Terra: xeoquímico e dinámico.  
 - A tectónica de placas e as súas manifestacións. Combinar o modelo dinámico da estrutura interna da Terra coa teoría da tectónica 
de placas. Fenómenos xeolóxicos asociados ao movemento da litosfera e relacionalos coa súa situación en mapas terrestres.  
-Hipóteses sobre a orixe da vida na Terra. Probas e teorías da evolución dos seres vivos. A evolución humana. Importancia do 
xacemento de Atapuerca. 

 
 
Bloque IV.2.   
A célula, 
unidade 
estrutural e 
funcional dos 
seres vivos 
 

- Características da materia viva e diferenzas coa materia inerte. Niveis de organización da materia viva. Teoría celular. 
- Características básicas da célula. Tipos de células: procariota e eucariota (animal e vexetal). Principais estruturas celulares e as súas 
funcións. 
- Funcións vitais comúns a todos os seres vivos: nutrición (autótrofa e heterótrofa); relación e reprodución.  
- O ciclo celular. Estudo e organización do núcleo celular segundo as fases do ciclo celular: estrutura da cromatina e cromosomas. 
- Importancia e significado biolóxico dos procesos que teñen lugar na mitose e na meiose. 
- Expresión da información xenética. Concepto de xene e código xenético. Significado das mutacións e relacións coa evolución. 
- Principios da xenética mendeliana e a súa relación coa base cromosómica herdanza. 
- Significado da herdanza do sexo e a herdanza ligada ao sexo, e establecer a relación entre elas. Coñecer algunhas doenzas 
hereditarias, a súa prevención e o seu alcance social. Aplicacións da enxeñaría xenética: clonación, organismos modificados 
xenericamente. Implicacións sociais.  
- A organización pluricelular. Tecidos, órganos, aparatos e sistemas. Relación coas funcións vitais. 

 
 
 
Bloque IV.3.  
As persoas e a 
saúde. 
Promoción da 
saúde 
 

 

- Visión global das función vitais e os aparellos e sistemas implicados no ser humano. Hábitos e estilos de vida saudables. 
Consecuencias para o individuo e a sociedade de seguir condutas de risco. 
- Función de nutrición. Visión global e integradora de aparellos e procesos que interveñen na nutrición. Compoñentes e funcionamento 
dos aparellos dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor. 
- Diferenciar alimentación e nutrición, e coñecer os principais nutrientes e as súas funcións básicas. Dieta e saúde. Dieta equilibrada. 
Relacionar as dietas coa saúde a través de exemplos prácticos. Importancia dunha boa alimentación. Doenzas producidas por 
trastornos da conduta alimentaria: factores de risco e prevención. 
- Función de relación. Visión global e integradora dos sistemas, aparellos e órganos implicados. 
- Describir a organización e o funcionamento coordinado do sistema nervioso ante diferentes estímulos. Doenzas comúns do sistema 
nervioso: causas, factores de risco e prevención. Alteracións producidas por distintos tipos de substancias aditivas (alcohol, tabaco, 
heroína, cánnabis...).  
- Asociar as principais glándulas endócrinas coas hormonas que sintetizan e coa súa función. Principais alteracións. 
- Organización e relacións funcionais entre ósos, músculos e sistema nervioso. Alteracións frecuentes e prevención das lesións. 
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- Función de reprodución. Diferenciar entre sexualidade e reprodución. Compoñentes e funcionamento do aparello reprodutor humano. 
Cambios físicos e psíquicos na adolescencia. Describir os acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo e do parto. 
-Técnicas de reprodución asistida e de fecundación in vitro, para argumentar o beneficio que supuxo este avance científico para a 
sociedade. 
- Comparar os métodos anticonceptivos, clasificalos segundo a súa eficacia e recoñecer a importancia dalgúns deles na prevención de 
doenzas de transmisión sexual. Resposta sexual humana. Sexo e sexualidade. Saúde e hixiene sexual. 
- Significado de saúde e doenza e factores que os determinan.Os microorganismos: bacterias e virus. A súa importancia. Diferenciar 
as doenzas infecciosas e non infecciosas). Prevención e curación de doenzas: vacinas, soros e antibióticos.Determinar o 
funcionamento básico do sistema inmune. Medidas positivas para a mellora da saúde: doazón de células e órganos. Uso responsable 
dos medicamentos. 

 
 
 
 
Bloque IV.4.  
Ecoloxía e 
medio ambiente. 
Xestión 
sustentable do 
planeta 
 
 

- Dinámica do ecosistema. Transferencia de materia e enerxía ao longo dunha cadea ou rede trófica, e consecuencias prácticas na 
xestión sustentable dalgúns recursos por parte do ser humano.  
-Ciclo da materia e da enerxía. Relacionar as perdas enerxéticas producidas en cada nivel trófico co aproveitamento dos recursos 
alimentarios do planeta desde un punto de vista sustentable. Pirámides ecolóxicas. 
- Factores que desencadean desequilibrios nos ecosistemas e estratexias para restablecer o seu equilibrio. 
- Impactos das actividades humanas nos ecosistemas:  problemas de contaminación ambiental actuais. A pegada ecolóxica. Actitudes 
que contribúan á súa solución.  
-Repercusión da actividade humana sobre a atmosfera. Deterioración da capa de ozono, aumento do efecto invernadoiro, cambio 
climático. Actitudes que contribúan á evitar a súa deterioración. 
- Repercusións da actividade humana sobre a auga. Distribución da auga na Terra e uso que fai dela o ser humano. Xestión 
sustentable da auga e actitudes que contribúan a diminuír o seu consumo e evitar a súa deterioración. 
- Repercusións da actividade humana sobre o solo. Riscos da súa sobreexplotación, degradación ou perda. A desertización. Actitudes 
que contribúan a evitar a súa deterioración. 
- Repercusión da actividade humana sobre os recursos naturais. Explotación de recursos e a súa xestión sustentable. Recursos 
naturais de interese en Galicia. A superpoboación e as súas consecuencias. Actitudes que contribúan a mellorar o uso dos recursos 
naturais. 
- Os residuos e a súa xestión. Procesos de tratamento de residuos e xestión que dos residuos se fai no seu contorno próximo. 
Importancia da recollida selectiva de residuos e a súa repercusión no ámbito familiar e social. Actitudes que contribúan a diminuír os 
residuos que xeramos: regra dos tres R. 
- Uso de enerxías renovables como factor fundamental para un desenvolvemento sustentable. Consecuencias ambientais do consumo 
humano de enerxía. Actitudes que contribúan a diminuír o consumo de enerxía. 

 

 

 

 


