
 

 

unidade_didáctica_ pa
ra

_p
rim

a
ria

 

Galicia  
Biodiversidade 



 

 

unidade_didáctica_para_primaria 
Galicia Biodiversidade 

unidade_didáctica_para_primaria 
Galicia, conservando a natureza 

 

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente. Dirección Xeral de Conservación da Natureza  

Coa colaboración  da Obra Social “La Caixa” 

 

Coordinación Xeral do Programa 

Cristina Brea Portela 

Coordinación pedagóxica de materiais e recursos didácticos 

Rubén Villasenín Iglesias 



 

 

unidade_didáctica_para_primaria 
Galicia Biodiversidade 

 

INTRODUCCIÓN 
Esta unidade didáctica foi elaborada para achegar a todos os nenos e nenas á           
biodiversidade galega. É un plan didáctico deseñado para a dinamización da               
exposición “Galicia Biodiversidade” da Xunta de Galicia. 
Con este traballo preténdese achegar unha ferramenta didáctica útil e sinxela que   
permita aos nosos escolares realizar unha primeira aproximación á biodiversidade    
galega. A  finalidade é espertar unha actitude positiva e de valoración dos recursos   
naturais, de cara a un mellor coñecemento, aprecio e conservación dos mesmos. 

OBXECTIVOS 
Achegar aos estudantes  galegos de primaria ao coñecemento da biodiversidade 
de Galicia.  
Realizar unha aproximación aos conceptos “biodiversidade” e “especies         
ameazadas”. 
Fomentar a valorización da biodiversidade galega. 
Promover unha actitude crítica, sensible e responsable en relación coa            
conservación do medio. 

RECURSOS MATERIAIS 
En cada unha das actividades indícanse os recursos materiais necesarios para o       
correcto desenvolvemento das mesmas. 

TEMPO 
Nesta unidade didáctica preséntase un grupo de actividades lúdicas, construtivas e            
significativas, para desenvolver antes, durante e despois da visita á exposición. A    
través delas preténdese que o/a educador/a faga un aproveitamento integral dos    
coñecementos, actitudes e aptitudes desenvoltas coa visita á exposición. Para     
facilitar a súa temporalización, cada actividade irá acompañada dos seguintes   
símbolos: 
  

Indica que se recomenda realizar antes da visita á exposición. 

Indica que se recomenda realizar durante a visita á exposición.                                                                                                                                                            

Indica que se recomenda realizar despois da visita á exposición. 

METODOLOXÍA 
En cada unha das actividades indícase a metodoloxía a seguir para o seu                    
desenvolvemento. Asemade, achéganse os seguintes símbolos: 
                       Actividade para realizar de xeito individual. 

Actividade para realizar en grupo.  
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1. QUE É A BIODIVERSIDADE? 

Velaquí tes a palabra biodiversidade, que ideas che suxire?. Ide expoñendo 
que é para vós a biodiversidade e apuntádeo no encerado.  

Agora que xa tes unha pequena idea do que significa a palabra 
“biodiversidade”, proba a identificar a definición correcta. Marca cun “x”. 

Lugar de condicións apropiadas para que viva un organismo, especie ou    
comunidade animal ou vexetal. 

Conxunto de seres vivos e non vivos que forman parte dun medio natural 
(fragas, rías, ríos, etc.) e que desenvolven entre eles e co seu contorno unhas 
interaccións mutuas.   

Variedade de especies animais e vexetais no seu medio ambiente. 

Territorio ou espazo vital cuxas condicións ambientais son as adecuadas para 
que nel se desenvolva unha determinada comunidade de seres vivos. 



 

 

A biodiversidade ou diversidade biolóxica é o conxunto de    
toda a vida do noso planeta, incluíndo o conxunto dos seres 
vivos, de sistemas e de procesos ecolóxicos que os                
relacionan entre si.  
 
A biodiversidade de hoxe en día é froito de milleiros de anos 
de evolución da vida, que se foi adaptando aos procesos       
naturais.  
 
Con frecuencia pensamos que a diversidade biolóxica é só a ampla         
variedade de plantas, animais, fungos e microorganismos existentes,   
pero a biodiversidade é moito máis. 
  
O ser humano é parte da biodiversidade da natureza, pero                 
seguramente sexa a única especie capaz de destruíla.  

 

Estímase que na Terra    
existen máis de 13 millóns 

de especies, das cales      
coñecemos algo máis dun 

millón e medio. 

SABÍAS QUE... 
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Diversidade biolóxica 

Redondea as imaxes que correspondan con elementos da biodiversidade. 
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Agora que xa sabes o que é a biodiversidade, xa podes debuxala. Fai un       
debuxo que represente a biodiversidade do pobo no que vives. Cando          
remates explícalle aos compañeiros e compañeiras o teu debuxo. 

Colle papel e lapis e describe cales dos elementos destas paisaxes non     
forman parte da biodiversidade. Porque? 



 

 

A diversidade biolóxica de Galicia hoxe en día é consecuencia de     
varios factores aos que se foron adaptando os seres vivos ao 
longo de millóns de anos. Galicia é un país antigo que ten 
unha ampla variedade de solos, nalgúns dos cales viven      
especies únicas. 
 
En Galicia gozamos dun clima de temperaturas suaves, sen     
grandes rigores e con abondosas precipitacións ao longo do 
ano, o que facilita a vida de numerosas especies. As abundantes e 
frecuentes choivas axudaron a crear unha rica e variada rede de        
hidrográfica. Pasamos do nivel do mar á media montaña en apenas 
uns quilómetros. 
 
Unha pequena viaxe por calquera parte de Galicia permítenos 
descubrir unha ampla variedade de ambientes diferentes, cada un 
deles coas súas especies, ritmos e ciclos: a diversidade galega 
maniféstase en variadas e diferentes paisaxes. 

 

En Galicia sabemos que 
existen arredor de 20 mil 

especies, pero a nivel    
mundial prodúcense novos            

descubrimentos. 

SABÍAS QUE... 

A biodiversidade é o conxunto de toda a ______ do noso planeta. 

A biodiversidade de hoxe en día é froito de milleiros de anos de __________. 

O ___  __________ é parte da biodiversidade da natureza, pero seguramente   

sexa a única especie capaz de destruíla.  

O clima galego ten temperaturas _______ e con __________ choivas que axudan 

á vida de numerosas especies. 

Galicia ten unha ampla variedade de ________, nalgúns dos cales viven especies  

únicas. 

A diversidade galega maniféstase en variadas e diferentes ___________. 
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Biodiversidade en Galicia 

Completa as seguintes frases coas cousas que aprendiches sobre a                  
biodiversidade. 
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2. BIODIVERSIDADE EN PERIGO 

Hoxe temos no encerado cinco frases diferentes. Intenta xunto cos teus       
compañeiros e compañeiras definir cada unha delas. Teñen algo en común? 

Seguro que sabes máis factores que poden influír na perda de                    
biodiversidade. Intenta dicirnos tres máis! 



 

 

Destrución de hábitats. As construcións realizadas polo ser    
humano (estradas, edificios…) son causa da perda dos hábitats 
de moitas especies. 

 
Alteracións e perturbacións. Algunhas actividades         

humanas xeran cambios e desordes que poden provocar a 
desaparición de especies  sensibles a estas perturbacións. 

 
Sobreexplotación dos recursos. Cando se usan en exceso os recursos 

naturais pode que estes deixen de existir. Por exemplo: a través da caza 
ou da pesca. 

 
Invasión. Ás veces o ser humano introduce especies en sitios 

onde antes non as había, o cal prexudica ás especies propias  
dese sitio, xa que as despraza e as deixa sen hábitat. 

 
Contaminación ambiental. Os vertidos en ríos e rías, as       

mareas negras na costa ou a destrución do solo son algúns dos 
tipos de contaminación producidas polo ser humano, que    
ameazan á biodiversidade.  

 
O ritmo de extinción de     

especies é 400  veces máis 
rápido dende a aparición do 

ser humano.  

SABÍAS QUE... 
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Perda de biodiversidade 

Que dirías que está acontecendo en cada unha das seguintes imaxes? 



 

 

Degradación do hábitat e caza furtiva 
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3. POR QUE AMEAZADAS? 

Xa sabemos o que é a biodiversidade e cales son as causas da súa perda,  
pero… saberías dicir porque están ameazadas estas especies galegas? Sabes 
cal é o seu nome? Que farías ti para poder conservalas e que deixasen de    
estar ameazadas? 

Vacaloura 

Arao dos cons 

Lamprea 

Oso cantábrico 

Balea vasca 

Construcción de encoros, sobrepesca 
e contaminación das augas 

Artes pesqueiras e                            
contaminación das augas 

Degradación do hábitat 

Caza indiscriminada 



 

 

FLORA. As especies máis ameazadas soen ser características dun hábitat 

que diminuíu ou son exclusivas de Galicia.  

 

INVERTEBRADOS. Son indispensables para o funcionamento dos                

ecosistemas; por exemplo para a reciclaxe da materia orgánica ou a       

polinización das plantas. Especies ameazadas son: mexillón de río,  

ourizo de mar, cangrexo de río ou a vacaloura.  

 

PEIXES. As especies mariñas están ameazadas pola sobrepesca e o         

deterioro do medio e as fluviais ademais por causa da invasión de especies 

e polas construcións que o ser humano fai no río (encoros, minicentrais…). 

O salmón, a lamprea, o bocarte e o cabaliño de mar están ameazados.  

 

ANFIBIOS E RÉPTILES. Este grupo de animais é moi importante 

para a agricultura xa que se alimentan de roedores e insectos. A    

salamántiga, sapo de esporóns, sapoconcho común e a lagarta das 

brañas atópanse ameazadas, xa que os seus hábitats están            

deteriorados.  

 

 AVES. Galicia sitúase nas rutas migratorias de moitas aves mariñas e 

acuáticas. As aves, ao seren fáciles de observar, son moi bos indicadores 

do estado do ambiente. A aguia real, a pita do monte, o arao… son    

algunhas das aves que nos están deixando.  

 

MAMÍFEROS. Moitas especies de mamíferos están ameazadas 

no mundo e tamén en Galicia, como o oso cantábrico, o armiño, o 

morcego grande de ferradura ou a auganeira. Algunhas mesmo 

desapareceron da nosa terra, como o lince ibérico. 

 

MAMÍFEROS MARIÑOS. As baleas e os golfiños son un caso especial entre os                

mamíferos, pois evolucionaron para se adaptaren a vivir todo o tempo no mar.     

Algúns  están ameazados pola sobrepesca e a contaminación, como a toniña ou o 

rorcual   común.  
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Especies galegas ameazadas 



 

 


