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1. Programación da unidade 

1.1 Encadramento da unidade no ámbito 
– Unidade 1 

– Unidade 2 

– Unidade 3 
���� Bloque 1 

– Unidade 4 

– Unidade 5 

– Unidade 6 

– Unidade 7 

Módulo 1 
 
����  Bloque 2 

– Unidade 8 
 

– Unidade 1 

– Unidade 2 

– Unidade 3 
���� Bloque 1 

– Unidade 4 

– Unidade 5: A Terra por dentro 

– Unidade 6 

– Unidade 7 

Módulo 2 
 
 
���� Bloque 2 

– Unidade 8 
 

– Unidade 1 

– Unidade 2:  

– Unidade 3 
���� Bloque 1 

– Unidade 4 

– Unidade 5 

– Unidade 6 

– Unidade 7 

Módulo 3 
 
 
���� Bloque 2 

– Unidade 8 
 

– Unidade 1 

– Unidade 2 

– Unidade 3 
���� Bloque 1 

– Unidade 4 

– Unidade 5 

– Unidade 6 

– Unidade 7 

Módulo 4 
 
 
���� Bloque 2 

– Unidade 8 

1.2 Descrición da unidade didáctica 

Nesta unidade estúdanse os principais fenómenos que acontecen na litosfera debido á es-
trutura e á enerxía interna da Terra: sismos, volcáns, formación de montañas, deformación 
dos materiais, etc., e descríbense os procesos de formación e transformación dos tipos de 
rochas. Tamén se analizan as propiedades das figuras semellantes e as relacións métricas 
entre elas a partir das condicións de aplicación do teorema de Tales. 
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1.3 Obxectivos didácticos 
� Xustificar mediante a teoría da tectónica de placas a existencia de volcáns e terremotos, 

e a formación de cordilleiras. 

� Relacionar a situación xeográfica das zonas de risco sísmico e volcánico coa distribu-
ción das placas litosféricas. 

� Procurar noticias de xornais relacionadas coas manifestacións da enerxía interna, e ana-
lizar as súas repercusións segundo o grao de desenvolvemento do país. 

� Describir a estrutura interna da Terra. 

� Explicar a teoría da expansión do fondo oceánico e a relación coa deriva continental. 

� Clasificar os movementos tectónicos e valorar a influencia na formación das montañas. 

� Identificar os principais tipos de deformación dos materiais da terrestres. 

� Describir os procesos de formación das rochas sedimentarias, magmáticas e metamórfi-
cas, e o ciclo das rochas. 

� Identificar as rochas máis comúns en Galicia e os minerais que as compoñen. 

� Identificar figuras semellantes e as relacións métricas existentes entre elas.  

� Determinar a razón de semellanza entre figuras obtidas por ampliación ou redución. 

1.4 Contidos de aprendizaxe 
� Análise da estrutura interna da Terra. 

� Identificación de fenómenos debidos á enerxía interna da Terra: volcáns, terremotos e 
formación de cordilleiras. Xustificación á luz da teoría da tectónica de placas. 

� Estudo da orixe dos volcáns e dos terremotos, e da súa distribución xeográfica. 

� Análise da teoría da expansión do fondo oceánico e a influencia na deriva continental. 

� Procura de noticias de xornais relacionadas coas manifestacións da enerxía interna, e 
análise das súas repercusións segundo o grao de desenvolvemento do país. 

� Relación entre os movementos tectónicos e a formación das montañas. 

� Identificación das principais formas de deformación dos materiais terrestres: dobras e 
fracturas. 

� Valoración do papel da enerxía interna na formación dos materiais terrestres: rochas 
magmáticas e rochas metamórficas. 

� Descrición dos procesos de formación das rochas sedimentarias e do ciclo das rochas. 

� Clasificación e caracterización das rochas máis importantes en Galicia e dos minerais 
que as compoñen, e posterior observación, identificación e análise da súa formación. 

� Comparación de figuras coa mesma forma e distinto tamaño, e determinación das rela-
cións entre as súas medidas. 

� Recoñecemento de figuras semellantes a partir das súas relacións métricas. 

� Xeneralización das propiedades de figuras semellantes: teorema de Tales. 

� Uso do teoremas de Tales para obter medidas e comprobar relacións entre figuras. 
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1.5 Temporalización 

Entre 18 e 20 períodos lectivos. 

1.6 Recursos materiais 
� Libros para ESA a distancia: Ámbito da Natureza 1. Unidade didáctica 2: as rochas. 

� Rochas e minerais. Enciclopedia temática ilustrada. A Nosa Terra. 2003. 

� Ciencias da Natureza 2º ESO. Anaya. 2000. 

� Ciencias da Natureza 1º ESO. Anaya. 2002. 

� Ciencias da Natureza 1º ESO. Ecir Editorial. 2002. 

� Ciencias da Natureza 1º ESO. Ed. Casals. Atmos. 2002. 

� Ciencias da Natureza 2º ESO. Ed. Casals. Atmos. 2002. 

� Ciencias da Natureza 2º ESO. Ed. Vicens-Vives. 2003. 

� Ciencias da Natureza 1º ESO. Ed. Rodeira. 2007. 

� Ciencias da Natureza 1º ESO. Ed. Santillana. 2002. 

� Ciencias da Natureza 1º ESO. Ed. Tambre. Proxecto 2.2. 2002. 

� Ciencias da Natureza 1º ESO. Oxford Educación. Proxecto Ánfora. 2007. 

� Ciencias da Natureza 2º ESO. Oxford Educación. Proxecto Exedra. 2003. 

� Ciencias de la Tierra y del Universo. La Enciclopedia del Estudiante. V 10. Santillana. 
El País. 

� Ciencias Naturais. A Aula na casa. V 9. La Voz de Galicia. 2006. 

� Material gráfico e audiovisual sobre os procesos xeolóxicos internos. 

� Acceso a internet. 

1.7 Avaliación 
� Os contidos conceptuais valoraranse pola resolución das actividades propostas e me-

diante cuestionarios, test, comunicación de resultados, etc. 

� Os procedementos e actitudes avaliaranse a través da observación das técnicas usadas, 
da interpretación dos traballos realizados, do interese mostrado na participación nos 
debates e nos traballos en grupo, dos datos obtidos a través de entrevistas, cuestiona-
rios, etc.  
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2. Desenvolvemento 

2.1 A Terra por dentro 

2.1.1 Análise da estrutura interna da Terra 

A Terra está formada por tres capas, atmosfera, hidrosfera e xeosfera. Esta última consti-
túe a parte máis interna e fórmana rochas que, á súa vez, están constituídas por minerais. 

A posibilidade de estudo da atmosfera e da hidrosfera parece evidente. Non semella tan 
doado o da xeosfera. Para a coñecer no abonda o emprego de métodos directos. As perfo-
racións máis profundas realizadas na codia terrestre chegan só aos 13 quilómetros, o que é 
unha cifra moi pequena comparada cos máis de 6000 que mide o raio do planeta.  

A maioría da información sobre o interior da Terra tense por métodos indirectos, como 
terremotos e volcáns. No caso dos primeiros estudando como se transmiten as ondas sís-
micas que xeran, e nos segundos, polos produtos que, a través deles, saen do ao exterior. 

A xeosfera 

Partindo da información obtida polos métodos descritos, hoxe pénsase que a xeosfera está 
formada por materiais distribuídos en capas concéntricas. Do exterior ao interior: 

� Codia: é a capa máis externa, delgada e lixeira. Alcanza unha profundidade media de 
30 km, constitúe os continentes e os fondos oceánicos e está formada, fundamental-
mente por compostos de osíxeno e silicio. 

� Manto: constitúe a capa intermedia. Chega ata unha profundidade de 2900 km e está 
formada por compostos de osíxeno, silicio e magnesio. Está dividida en dúas partes, o 
manto superior con parte dos seus materiais fundidos, e o manto inferior que é sólido. 

� Núcleo: é a capa máis interna da Terra. Chega desde o límite inferior do manto ata o 
centro do noso planeta, a 6378 km. Está formado, principalmente, por compostos que 
conteñen ferro e níquel. Considérase dividido en dúas partes, o núcleo externo, formado 
por materiais fundidos, e o núcleo interno, sólido.  

 

 

Durante o proceso de formación da Terra, as capas máis densas ocuparon os lugares máis fondos, igual que cando metemos 
nun recipiente líquidos con densidades diferentes. Daquela, o núcleo ten a densidade máis alta e a cortiza a máis baixa 

A distribución da xeosfera en núcleo, manto e codia, correspóndese coa composición quí-
mica dos materiais das súas capas. Na actualidade valórase tamén a estrutura atendendo á 
súa mobilidade; así, pénsase que o manto contén unha capa intermedia chamada astenos-
fera, fluída, sobre a que flota a litosfera, que está constituída pola parte superior do manto 
e a codia. A parte do manto que queda debaixo da astenosfera recibe o nome de mesosfera. 
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Capas da xeosfera segundo a composición Capas da xeosfera segundo o seu dinamismo 

 
 
 

Secuencia de actividades 

S1. Que métodos se empregan para estudar o interior da Terra? Resuma as caracte-
rísticas (vantaxes e limitacións) de cada método 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S2. Complete a imaxe cos termos que identifican cada unha das partes da Terra: 

 

���� Astenosfera 
���� Manto superior 
���� Núcleo externo 
���� Codia oceánica 
���� Núcleo 
���� Núcleo interno 
���� Litosfera 
���� Codia 
���� Codia continental 
���� Manto inferior 
���� Manto 

 



 

Páxina 8 de 57 

 

 

S3. Relacione o termo da columna da esquerda coa afirmación da da dereita, colo-
cando a letra no lugar acaído: 

A ���� Núcleo  ���� Forma os continentes e as capas pouco profundas dos océanos 

B ���� Manto  ���� Capa intermedia de 2900 km de groso 

C ���� Litosfera  ���� Ten un grosor variable que oscila entre 10 e 70 km 

D ���� Codia continental  ���� Constituída polos materiais máis densos 

E ���� Codia oceánica 

 

 ���� Ocupa o fondo dos océanos 

S4. Faga un debuxo que represente a litosfera no que se identifiquen as súas partes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S5. Que é a astenosfera? E a mesosfera? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S6. Debuxe, e coloree, un gráfico de sectores que presente os elementos máis 
abundantes na codia terrestre. 

� A composición das distintas partes da Terra é moi variada e determina as súas características. Os 
materiais máis pesados están no núcleo, formado fundamentalmente por ferro e níquel. O manto está 
formado fundamentalmente por silicatos, compostos químicos formados por silicio, osíxeno e un me-
tal. A codia é a capa da Terra coa composición máis variada e coñecida. Os elementos químicos máis 
abundantes nela son tamén o osíxeno e o silicio 
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S7. Debuxe un esquema da xeosfera e as súas capas. Indique o nome da cada unha 
e coloree de vermello as capas líquidas e de marrón as capas sólidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S8. Calcule a temperatura a 30 km de profundidade. Considere que se mantén o 
gradiente xeotérmico. 

� Ao introducirnos na Terra, a temperatura vai en aumento. Este gradiente xeotérmico significa na parte 
máis superficial da codia un incremento de 1 ºC por cada 33 m de descenso. Sábese que é imposible 
que se manteña neses valores ata o núcleo, posto que isto significaría que a temperatura no centro do 
noso planeta sería tan alta que a vida sería imposible. Crese que a temperatura do núcleo pode estar 
arredor dos 2 500 ºC.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S9. Calcule agora a temperatura que habería no centro da Terra de manterse o gra-
diente xeotérmico ata esa profundidade. 
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S10. Interprete a gráfica seguinte, en que se representa o gradiente xeotérmico: 

 

 

 

���� Cando aumenta máis rapidamente a tempera-
tura, a menor ou a maior profundidade? 

 

���� Cal é o valor arredor do que parece estabili-
zarse a temperatura? A que profundidade 
aproximada parece ter lugar esta estabiliza-
ción? 

 

S11. Conéctese a internet e visite as páxinas que se indican deseguido. Vexa as si-
mulacións e os debuxos sobre os conceptos estudados, e realice as actividades 
en liña propostas: 

� [http://www.edumedia-sciences.com/es/a397-interior-de-la-tierra] 

� [http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/corteza/act_inicial/activini.htm] 

� [http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/corteza/actividades/activi2.htm] 

� [http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/corteza/actividades/activi3.htm] 

� [http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/corteza/actividades/activi4.htm] 

� [http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/corteza/actividades/activi4.htm] 

� [http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/corteza/actividades/activi5.htm] 

� [http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/corteza/actividades/activi6.htm] 
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2.1.2 Identificación de fenómenos debidos á enerxía inter na da Terra: 
volcáns e terremotos 

Xustificación á luz da teoría da tectónica de placas 

O noso planeta posúe unha enerxía interna que se denomina enerxía xeotérmica. A enerxía 
interna da Terra amósase en forma de calor. Esta calor interna é debida, en parte, á enerxía 
acumulada no proceso de formación do planeta, e tamén á presenza de elementos radioac-
tivos, como o uranio, que no seu proceso de desintegración emiten enerxía. 

Os fenómenos xeolóxicos que coñecemos (formación de montañas, movemento dos 
continentes, volcáns, terremotos e formación dalgún tipo de rochas) débense á enerxía in-
terna do noso planeta. 

Os científicos calcularon que o núcleo terrestre se atopa a unha temperatura superior 
aos 2 500 ºC e a altísima presión. A calor acumulada na Terra ascende cara ao exterior e 
arrastra grandes masas de rochas moi quentes desde o manto cara á superficie. As rochas 
fundidas constitúen o magma. 

 
 

As rochas do manto móvense de forma ascendente e descendente dependendo da súa temperatura, en correntes de convección 
que dan lugar á formación de células convectivas, moi parecidas ás que aparecen nun líquido sometido a unha fonte de calor 

 

A superficie terrestre é ríxida pero non forma unha capa 
continua, está dividida en placas de formas irregulares, de 
100 km de groso, as placas litosféricas, que se desprazan 
sobre a astenosfera. 

Estas placas están en lento, pero continuo, movemento. 
Nalgúns casos, as placas sepáranse, noutros chocan e ta-
mén se poden producir desprazamentos laterais. 

As zonas situadas nas unións das placas son as máis acti-
vas da Terra e nelas aparecen os volcáns e os terremotos 
que son as manifestacións máis destacadas da enerxía in-
terna. 

 

 

Os volcáns 

Un volcán é unha fenda na cortiza terrestre pola que saen ao exterior unha mestura de ma-
teriais fundidos que denominamos magma. A saída de materiais ao exterior denomínase 
erupción. 
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Nunha erupción volcánica son expulsados ao exterior produtos volcánicos moi variados: 

Produtos volcánicos 

Sólidos Lavas Gases 

���� Bombas volcánicas: grandes pedazos 
de lava solidificada que poden chegar 
a pesar máis dunha tonelada. 

���� Lapilli: pequenos anacos de lava. 

���� Cinzas: partículas moi finas que son 
lanzadas a grande altura. 

���� Magma que sae ao exterior, fluído e a 
unha temperatura entre 700 e 1200 
ºC. 

���� Vapor de auga, dióxido de carbono, 
dióxido de xofre, nitróxeno, etc. 

 

���� Os produtos volcánicos saen desde unha cámara mag-
mática en que se acumulan, a través de fracturas na co-
dia terrestre, as chemineas, e cada unha con orificios de 
saída á superficie chamados cráteres. O magma perde 
os gases e transfórmase en lava que se solidifica no ex-
terior e pode chegar a formar un cono volcánico. 

���� Os volcáns poden pasar por períodos longos de inactivi-
dade e, nun momento determinado, volverse activos. 

���� Non todos os volcáns teñen o mesmo tipo de erupción. 
Hainos en que a saída do magma é de xeito "tranquilo" e 
outros nos que vai acompañada de violentas explosións. 
Isto depende das características dos magmas.  

 

� Tipos de volcáns: 

– Hawaiano: ten erupcións tranquilas e o magma é moi fluído. 

– Estromboliano: o magma é máis denso e as erupcións violentas. 

– Peleano: os que teñen o magma máis denso o que provoca violentísimas explosións. 

   

Volcán hawaiano Volcán estromboliano Volcán peleano 

 
 

Terremotos ou sismos 

Outra manifestación da enerxía interna da Terra son os terremotos ou sismos. A liberación 
de enerxía provoca bruscos movementos das capas máis superficiais da codia terrestre que 
teñen a súa orixe na fractura e desprazamento de grandes masas rochosas. 
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���� O lugar do interior da Terra onde se orixina o terremoto chámase hipo-
centro. O lugar da superficie da Terra que está a menor distancia do hi-
pocentro chámase epicentro. 

 

A enerxía liberada nun terremoto transmítese, a partir do hipocentro, por medio de ondas 
sísmicas similares ás que se producen cando deixamos caer unha pedra na auga. Algunhas 
destas ondas móvense polo interior da Terra e outras fano pola superficie. Estas últimas 
son as responsables dos graves danos que causan algúns terremotos. 

���� A cantidade de enerxía que se libera nun terremoto chámase magnitude 
e mídese coa escala de Richter. Esta escala atribúe a cada sismo un 
valor entre 1 e 10, en sentido ascendente en función da enerxía liberada 
no mesmo. Os terremotos de menor magnitude só son apreciados polos 
instrumentos de medida, chamados sismógrafos. 

 

 
 
 

Secuencia de actividades 

S12. Cal é a orixe da calor interna da Terra? 

 
 
 
 
 
 
 
 

S13. Como se manifesta a calor interna da Terra? 

 
 
 
 
 
 
 
 

S14. Que son as placas litosféricas? 
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S15. Que é un volcán? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S16. Sitúe, na imaxe seguinte, as partes dun volcán: cámara magmática, cono volcá-
nico, cheminea, nube de cinza e cráter. 

 

S17. Redacte un texto no que reflexione sobre o perigo das erupcións volcánicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S18. Que produtos volcánicos lle parecen máis perigosos? Razoe a resposta. 
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S19. Os nomes que reciben os tres tipos de volcáns proceden das Illas Hawai e dos 
volcáns Estromboli e Monte Pelèe. Investigue sobre os motivos que conducen ao 
establecemento dos tres tipos de volcáns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S20. Busque información (en internet ou nalgunha enciclopedia) sobre outras formas 
de vulcanismo: fumarolas, géysers e fontes termais. Escriba sobre as caracterís-
ticas deste tipo de manifestacións volcánicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S21. Hai volcáns que alcanzaron relevancia histórica por algunha das súas erupcións. 
Entre eles podemos citar o Vesubio e o Krakatoa. Investigue sobre as súas erup-
cións máis famosas e os seus efectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S22. Conéctese a internet e visite as páxinas que se indican deseguido. Vexa as si-
mulacións e os debuxos sobre os conceptos estudados: 

� [http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/cienciaAnimada/sites/volcanes.swf] 

� [http://www.lebrija.com/documentales/naturaleza/tipos_de_volcanes.html] 

S23. Que é un terremoto? Por que se producen? 
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S24. Cal será o lugar da superficie da Terra que sufra os maiores efectos dun terre-
moto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S25. Cando se produce un terremoto, por que se producen danos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S26. Visite o enderezo de internet e procure nel a información que se pide. 

� [http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2ESO/tierrin/actividades/presentaplacas
/placas1.htm] 

���� Ordene de maior a menor os 
cinco terremotos que causa-
ron máis vítimas humanas 

 

���� Que danos causa un terremo-
to de grao 6 na escala de 
Richter 

 

���� Describa en poucas liñas o 
funcionamento dun sismógra-
fo 

 

S27. Lea atentamente o texto sobre os tsunamis e conteste ás preguntas: 

� Tsunami 

Cando un terremoto ten o seu epicentro no océano, o tremor orixina unha importante axitación na au-
ga e provoca a formación de ondas xigantescas. Estas ondas prodúcense con frecuencia no pacífico 
e afectan moitas veces ao Xapón, por iso reciben o nome xaponés de tsunami. 

O levantamento e afundimento do fondo oceánico provoca a formación de pequenas ondas que ao 
chegaren á costa se amplifican e chegan a acadar os 30 m de altura e que se poden mover cunha ve-
locidade de 800 km/h 
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���� Que é un tsunami?  

���� Que o provoca?  

���� De onde procede o 
nome?  

���� Que altura chegan a 
alcanzar?  

���� Con que velocidade se 
moven?  

S28. Visite estes enderezos, onde que se amosan animacións sobre a formación de 
tsunamis. 

� [http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/tectonica_animada/tect_s
wf_files/41%5B1%5D.swf] 

� [http://www.edumedia-sciences.com/es/a98-tsunami] 

S29. Investigue sobre algún tsunami recente e elabore un informe empregando todos 
os datos salientables que consiga sobre el. 
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2.1.3 Estudo da orixe dos volcáns e terremotos e da súa d istribución 
xeográfica 

A Terra formouse hai 4500 millóns de anos. Malia ese tempo, conserva unha boa parte da 
súa inmensa enerxía en forma de calor. Esta calor interna é a orixe da intensa actividade 
xeolóxica. A actividade no interior terrestre maniféstase con especial intensidade nalgu-
nhas zonas da litosfera: aquelas rexións nas que se produce o contacto entre as placas. 

As placas litosféricas desprázanse sobre a astenosfera empurrados pola enerxía inter-
na da Terra. 

Os volcáns e os terremotos prodúcense en lugares concretos da superficie terrestre. 
Non hai volcáns en moitos puntos da Terra e, pola contra, noutros son abundantes. O 
mesmo ocorre cos terremotos. 

 

Cando se sitúan sobre un mapa os volcáns e os terremotos encóntrase que as súas zonas de 
distribución coinciden totalmente. 

   

Distribución de volcáns sobre a superficie 
terrestre 

Zonas sísmicas 
Análise combinada das zonas volcánicas 

e das zonas sísmicas 

As zonas da Terra onde se localiza unha maior cantidade de volcáns e se producen con 
maior frecuencia terremotos son o círculo de lume do Pacífico, a dorsal do Atlántico, que 
o recorre de norte a sur, e unha liña transversal que percorre o Mediterráneo, Asia Menor, 
o norte da India e China. 

As zonas máis activas da litosfera son aquelas nas que se producen contactos entre pla-
cas. Nestes contactos ou límites, as placas sepárase (diverxen), chocan (converxen) ou 
deslízanse cunha intensa fricción. 

���� A litosfera está dividida en placas 
de tamaños moi diferentes que se 
desprazan sobre a astenosfera. 
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Secuencia de actividades 

S30. Sitúe, no mapa, os volcáns que se indican. 

���� Strómboli (Italia) 

���� Vesubio (Italia) 

���� Etna (Italia) 

���� Erta Ale (Etiopía) 

���� Niragongo (Congo) 

���� Krakatoa (Indonesia) 

���� Monte S. Helena (EEUU) 

���� Mauna Loa (Hawai) 

���� Paricutin (México) 

���� Chimborazo (Ecuador) 

���� Soufrière (Caribe) 

���� Monte Pelée (Caribe).  

S31. Sitúe, no mapa, os terremotos que se indican na táboa. 

���� Illas Kodiak (Alaska) 14/09/2000 6,6 ���� Grecia 07/09/1999 6 

���� California 16/10/1999 7,2 ���� Mar Caspio 01/11/2001 6,3 

���� Oaxaca (México) 13/09/1999 7,5 ���� India 01/01/2001 7,7 

���� Honduras 11/07/1999 6,7 ���� Honshu (Xapón) 01/10/2000  

���� O Salvador 01/01/2001 7,7 ���� Taiwan 01/09/1999 7,7 

���� Colombia 25/01/1999 6,2 ���� Mindanao (Filipinas) 01/01/2001 7,5 

���� Perú 01/06/2001 6,6 ���� Sumatra (Indonesia) 04/06/2000 8,1 

���� Turquía 12/11/1999 7,2 ���� Papúa (Nova Guinea) 01/11/2000 8,1 

���� Turquía 17/08/1999 7,6 

 

���� Sur do Océano Índico 01/6/2000 7,8 
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S32. En España tamén hai volcáns e prodúcense terremotos. Busque información en 
internet, localice no mapa algún volcán e sitúe os lugares en que se teñan pro-
ducido terremotos.  

 

S33. En Galicia non hai volcáns pero si se producen, en ocasións, terremotos que, ata 
o de agora foron de baixa intensidade. Procure información en internet sobre te-
rremotos producidos en Galicia, sitúeos no mapa, indique a súa intensidade e, 
de habelos, os seus efectos. 

 

S34. Cales son as zonas da Terra onde se acha a maior cantidade de volcáns?  

 
 
 
 
 
 
 
 

S35. En que zonas da Terra na que se producen terremotos con maior frecuencia? 
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S36. Escriba o nome de todas as placas que aparecen no mapa que se reproduce ao 
pé da páxina 18. Cales son as sete de maior tamaño? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S37. Tendo en conta as indicacións e os símbolos empregados na imaxe referida na 
actividade anterior, indique exemplos de placas litosféricas que se estean a se-
parar, de placas que estean a chocar e doutras que se despracen lateralmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S38. Identifique cada placa litosférica e pínteas con cores diferentes.  

 

S39. Compare as imaxes seguintes e conteste as cuestións que se indican:  
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���� Que representa a imaxe 1?  

���� Que representa a imaxe 2?  

���� Existen coincidencias entre 
as dúas imaxes?  

� Sinale na imaxe da esquerda as zonas volcánicas e sísmicas e na imaxe da de-
reita os límites das placas litosféricas. 

S40. Visite os enderezos de internet que se indican deseguido, onde se amosan ani-
macións sobre as placas tectónicas. 

� [http://www.kalipedia.com/video/placas-tectonicas.html?x=20070531klpgeogra_2.Ves] 

� [http://www.edumedia-sciences.com/es/a91-placas-litosfericas] 
 
 

2.1.4 Análise da teoría da expansión do fondo oceánico e a súa in-
fluencia na deriva dos continentes 

Teoría da deriva continental 

A comezos do século XX, o científico alemán Alfred Wegener presentou a teoría da deri-
va continental. Nela afirmaba que os continentes actuais estiveron unidos hai uns 200 mi-
llóns de anos e constituían un enorme supercontinente: Panxea. Esta grande masa de terra 
fragmentouse en anacos que se desprazaron ata ocuparen as posicións actuais. 

Esta teoría está apoiada por probas xeográficas (algúns bordos continentais encaixan 
perfectamente noutros), climáticas (zonas que agora están moi separadas tiveron fai tempo 
o mesmo clima), biolóxicas (animais idénticos que viven en zonas distantes e incomunica-
das) e paleontolóxicas (fósiles idénticos en zonas distantes e incomunicadas). 
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A teoría da deriva continental foi completada e corrixida por varios investigadores que 
formularon a teoría da tectónica de placas que explica non só a deriva dos continentes se-
nón tamén o vulcanismo, os terremotos, a formación de montañas, etc. 

As placas litosféricas non coinciden exactamente cos continentes. As placas poden ser 
de tres tipos, continentais, oceánicas e mixtas. 

 

 

Contactos entre placas 

Os contactos entre placas litosféricas prodúcense de tres xeitos. 

� Bordos diverxentes: nos que as placas se están separando e se forma nova placa litosfé-
rica, polo que se denominan bordos construtivos.  

� Bordos converxentes: nos que as placas chocan, coa conseguinte destrución de litosfera, 
polo que se chaman bordos destrutivos. 

� Bordos transformantes: nos que os movementos das placas teñen lugar lateralmente e 
non se crea nin se destrúe litosfera.  

  
 

Bordos construtivos 
Os materiais procedentes do manto saen ao 
exterior crean nova litosfera 

Bordos destrutivos 
O choque de placas provoca graves 
deformacións ou fai que unha, a oceá-
nica, se meta no manto (subdución) 

Bordos pasivos 
As placas friccionan lateralmente. 
As frechas indican o sentido do 
desprazamento das placas. 

 

Dorsais oceánicas 

As dorsais oceánicas son grandes elevacións submarinas que percorren 
os océanos formando longas cordilleiras. Elévanse ata os 3000 m sobre 
o solo da chaira abisal. Na súa metade presentan unha fenda (o rift) pola 
que sae ao exterior o magma procedente da astenosfera. Este material 
forma nova codia oceánica ao tempo que se separan as dúas placas en 
contacto. Son zonas con grande actividade sísmica e volcánica. 
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Secuencia de actividades 

S41. Que probas presentou Wegener para concluír que os continentes están en con-
tinuo movemento? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S42. Visite a seguinte web e vexa como puido ter lugar a deriva dos continentes. 

�  [htp://www.edumedia-sciences.com/es/a95-deriva-de-los-continentes] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S43. Sinale na figura os bordes continentais que parecen encaixar e que constitúen 
unha das probas presentadas por Wegener para xustificar a deriva continental. 

 

S44. Clasifique as placas en oceánicas, continentais e mixtas. 

Oceánicas Continentais Mixtas 
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S45. Complete o cadro seguinte referido ás características dos bordos.  

Construtivo  Separación 
 
 

 Converxente  
 
 

Pasivo   
Non se crea nin se destrúe 

litosfera 

S46. Cite dúas placas que, na actualidade, se estean a separar, e outras dúas que es-
tean a chocar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S47. Unha grande dorsal percorre o Océano Atlántico de norte a sur. Que ocorre cos 
materiais que saen polo seu rift?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S48. Que é o rift? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S49. Imaxine que ten que facer unha previsión sobre o tamaño futuro do Océano 
Atlántico. Diría que vai ter un tamaño maior ou menor que hoxe? Razóeo. 
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2.1.5 Relación entre movementos tectónicos e formación de  montañas  

Se analizamos o mapa das placas tectónicas podemos descubrir que as grandes cordilleiras 
ocupan as zonas nas que se produce a colisión de placas continentais ou o choque entre 
unha placa oceánica e unha continental. Nas zonas de contacto as presións son elevadísi-
mas o que provoca que a codia se dobre, se eleve e se formen montañas. 

Ao entraren en colisión dúas placas continentais ou as partes continentais de dúas pla-
cas mixtas, elévase o terreo e hai actividade sísmica, e importantes pregamentos e fractu-
ras nos materias rochosos. O Himalaya é o resultado do choque da placa indoaustraliana e 
da placa euroasiática. Deste mesmo xeito tamén se formaron os Alpes e os Pireneos. 

 

Cando unha placa oceánica subduce por baixo dunha placa continental elévase o terreo, 
fracturas, dobras nas rochas e unha grande actividade volcánica e sísmica. As fracturas 
permiten a saída ao exterior de magma procedente de capas profundas la litosfera. Os An-
des formáronse deste xeito, pola subdución da placa pacífica baixo a sudamericana. 

 

 
 

Secuencia de actividades 

S50. Sitúe sobre este mapa en que aparecen as placas litosféricas as principais cordi-
lleiras: Himalaia, Andes, Alpes e Pireneos. 
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S51. Atope algunha relación entre a situación das máis importantes cordilleiras e a es-
trutura de placas da litosfera? Razoe a resposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S52. Indique que dúas placas chocaron e deron lugar ao Himalaia. E aos Andes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.1.6 Identificación das principais formas de deformación  dos mate-
riais terrestres: dobras e fracturas 

Canto a actividade xeolóxica é moi intensa, os conxuntos rochosos da codia terrestre po-
den sufrir alteracións moi importantes. Moitas rochas son plásticas, isto é, ata certo punto 
pódense deformar, e cando deixa de actuar a forza que provoca a deformación, manteñen a 
forma adquirida. Ocorre así con materiais como as arxilas, os xesos, etc. Cando as forzas 
son tan intensas que se supera o límite de plasticidade das rochas, prodúcese a fractura. No 
primeiro caso falamos de dobras ou pregamentos, e, no segundo, de fracturas ou fallas. 

Efectos da actividade xeolóxica 

   

Dobras Fracturas 

 
 
 

Secuencia de actividades 

S53. Visite a páxina web seguinte, na que entre outras cousas se amosa a resposta 
dos materiais xeolóxicos ante as presións. 

�  [http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/MedioNatural2/contenido1.htm] 
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S54. Xunte 40 ou 50 folios, apóieos sobre unha mesa e coas mans faga forza sobre 
os extremos tratando de achegar unha man á outra. Isto é o que ocorre, nalgúns 
casos, cos materiais terrestres cando sobre eles actúan forzas. Faga un debuxo 
que represente a situación final dos folios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

���� Teñen a mesma dirección a 
deformación que se produce e 
as forzas que se aplican? 

 

���� Sinale con frechas a dirección 
en que se move a deforma-
ción e a dirección das forzas 
que se aplican. 

 

S55. Escriba unha definición de pregamento ou dobra xeolóxica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

S56. Visite a páxina web, na que se proporciona información sobre os pregamentos. 

� [http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/tectonica_animada/tect_swf_files/
32[1].swf] 

S57. Imaxine que realiza a actividade 54 con materiais ríxidos (unha peza de cerámi-
ca, unha peza de chocolate, ...), terán os mesmos efectos as forzas que aplique 
vostede (no caso de ser suficientemente grandes) que no caso anterior? 

 
 
 
 
 
 
 
 

S58. Escriba unha definición de dobra ou falla xeolóxica. 
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S59. As fracturas ou fallas son fáciles de recoñecer cando quedan ao descuberto, por 
exemplo durante unhas obras, os materiais que constitúen a codia terrestre. 

� Indique, con frechas, a dirección na que actuaron as forzas que provocaron as 
fracturas nas imaxes seguintes. 

 

� Hai algún caso en que coincidan as direccións das forzas que actúan e as direc-
cións en que se moven os materiais sobre os que o fan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S60. Visite estas páxinas web, nas que se amosan tipos de fallas.  

� [http://www.edumedia-sciences.com/es/a94-diferentes-tipos-de-fallas] 

� [http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/tectonica_animada/tect_swf_files/
33[1].swf] 

� [http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/tectonica_animada/tect_swf_files/
tipos_fallas[1].swf] 

� [http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/tectonica_animada/tect_swf_files/
34[1].swf] 

 
 

2.1.7 Valoración do papel da enerxía interna na formación  dos mate-
riais terrestres: rochas magmáticas e rochas metamó rficas 

Os materiais que constitúen o noso planeta organízanse en substancias puras de composi-
ción constante, que chamamos minerais, que á súa vez, nalgúns casos, se agrupan para da-
ren lugar as rochas. 

Rochas magmáticas e metamórficas 

Algunhas destas rochas fórmanse no interior da Terra e, por iso, reciben o nome de rochas 
endóxenas, son as rochas magmáticas ou ígneas e as rochas metamórficas. Outras, pola 
contra, fórmanse no exterior da Terra e reciben o nome de rochas esóxenas, trátase das ro-
chas sedimentarias. 
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� Magmáticas ou ígneas: xéranse a partir da solidificación dos magmas.  

Cando solidifican lentamente, no interior da 
codia, reciben o nome de intrusivas ou plutó-
nicas. Se a solidificación é rápida, e ten lugar 
despois de saír ao exterior, dicimos que son 
efusivas ou volcánicas. 

 

 

Granito: rocha magmática plutónica Outros exemplos de rochas magmáticas intrusivas 

     

Diorita Sienita Gabro Aínda que se forma no interior da Terra, os 
axentes xeolóxicos externos (vento, choiva, 
xeo, etc.) erosionan os materiais máis superfi-
ciais e déixano ao descuberto formando pai-
saxes características 

Caracterízanse pola presenza de grandes cristais, claramente visibles 
e froito do arrefriamento lento no interior da Terra 

 

Basalto: rocha magmática volcánica Outros exemplos de rochas magmáticas efusivas 

     

Pumita Obsidiana Andesita Fórmase no exterior da Terra ao arrefriaren 
rapidamente os materiais expulsados polos 
volcáns. Caracterízanse pola ausencia de cristais, polo seu rápido arrefriamento 

� Rochas metamórficas: fórmanse a partir doutras rochas que se ven sometidas a meta-
morfismo (elevadas presións ou temperaturas).  
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O aumento de presión provoca un proceso de compactación e de orientación en láminas 
dos minerais que forman as rochas metamórficas dándolles así, en moitos casos, un as-
pecto característico chamado xistosidade.  

  

Xistosidade. Textura típica de moitas rochas metamórficas 

 
 

     

Lousa Xisto Gneis Mármore Cuarcita 

Tres exemplos de rochas metamórficas con textura foliada. Nelas 
distínguense doadamente as láminas provocadas pola presión 

Pola contra, aínda que tamén son rochas 
metamórficas, teñen textura non foliada 

Para estudar as rochas e recoñecelas empréganse os criterios xa citados: minerais que as 
compoñen, presenza de cristais e o seu tamaño, e orientación dos materiais.  
 
 
 
 

Secuencia de actividades 

S61. Relacione os termos da columna da esquerda coas expresións da columna de-
reita, colocando as letras no seu lugar axeitado: 

A ���� Minerais  ���� Fórmanse no interior da Terra 

B ���� Rochas  ���� Orientación en láminas dalgunhas rochas metamórficas 

C ���� Rochas endóxenas  ���� Son o resultado dun arrefriamento lento dos magmas 

D ���� Rochas ígneas  ���� Substancias puras de composición constante 

E ���� Rochas volcánicas  ���� Son o resultado dun arrefriamento rápido dos magmas 

F ���� Rochas metamórficas  ���� Agrupacións de minerais en proporcións variables 

G ���� Xistosidade 

 

 ���� Fórmanse por efecto da presión e/ou da temperatura 

 



 

Páxina 32 de 57 

 

 

S62. Relacione as rochas da columna esquerda có grupo ao que pertencen (se é po-
sible, visualíceas nunha colección de rochas): 

���� Andesita 

���� Basalto 

���� Cuarcita 

���� Diorita 

���� Gabro 

���� Gneis 

���� Granito 

���� Lousa 

���� Mármore 

���� Obsidiana 

���� Pumita 

���� Sienita 

���� Xisto 

 

S63. Unha das características dos rochas magmáticas plutónicas é a presenza de 
cristais grandes froito do lento arrefriamento dentro da codia terrestre. Atenden-
do a esta característica, cal das rochas seguintes é plutónica? 

 

S64. Unha das características dos rochas metamórficas é a xistosidade, orientación 
en láminas dos materiais por efecto da presión. Atendendo a esta característica, 
cal das rochas seguintes é metamórfica? 

 

S65. Todas as rochas metamórficas son foliadas, presentan xistosidade? Razoeo. 
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S66. Que ocorre cando unha rocha se atopa a moita profundidade na codia terrestre? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.8 Descrición dos procesos de formación das rochas sed imentarias 
e do ciclo das rochas 

As rochas sedimentarias fórmanse por agregación de partículas da destrución de materiais 
da superficie terrestre polo efecto da acción de axentes erosivos: auga, vento, etc. 

Os fragmentos erosionados son transportados a outros lugares polos axentes erosivos, 
deposítanse e reciben o nome de sedimentos. Deposítanse en capas chamadas estratos.  

 A sucesiva acumulación de estratos fai que uns cubran aos outros facendo que os que 
ocupan as capas inferiores se vexan sometidos a procesos de compactación que, nalgúns 
casos provoca a cementación dos materiais, formando así as rochas sedimentarias. 

Tipos de rochas sedimentarias 

� Detríticas. Fórmanse pola acumulación, cementación e compactación de partículas 
procedentes da erosión doutras rochas. Estas partículas poden ter tamaños diferentes. 

� Non detríticas. Están formadas por sedimentos de orixe orgánica (restos de seres vi-
vos) ou química (resultantes da precipitación de sustancias diluídas en auga). 

Rochas sedimentarias dentítricas Rochas sedimentarias non dentítricas 

     

Conglomerado Arxila Calcaria Lignito Petróleo 

Ciclo das rochas 

As rochas están sometidas a un cambio continuo. Os materiais que as forman vense afec-
tados polos axentes xeolóxicos tanto internos como externos, provocando cambios pro-
fundos que afectan á súa clasificación.  

As rochas sedimentarias e as ígneas poden quedar soterradas e, a elevadas presións e 
temperaturas, transfórmanse en metamórficas. As metamórficas e sedimentarias, á súa vez, 
poden fundirse no interior da Terra e dar lugar a magmas que logo se transforman en ro-
chas ígneas. Tanto as rochas metamórficas como as magmáticas poden quedar ao descu-
berto, verse sometidas á meteorización polos axentes xeolóxicos externos e transformarse 
en rochas sedimentarias. Este complexo proceso recibe o nome de ciclo das rochas. 
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Ciclo das rochas 

 

 
 
 
 

Secuencia de actividades 

S67. Como se forman as rochas sedimentarias? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S68. Complete a frase seguinte: 

Os fragmentos erosionados son _____________ a outros lugares polos axentes 

erosivos, son depositados e reciben o nome de ___________. Deposítanse en ca-

pas chamadas ___________. 

S69. Explique a diferenza entre as rochas detríticas e as non detríticas. 
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S70. Que diferencia unhas rochas sedimentarias detríticas das outras? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S71. Teñen a mesma orixe todas as rochas sedimentarias non detríticas? Razóeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S72. Un xeito de recoñecer as rochas detríticas é observar e distinguir as partículas 
que as forman. Atendendo a este criterio, cal das rochas seguintes é sedimenta-
ria detrítica? (Se é posible observe unha colección que conteña estas rochas). 

 

 

S73. Documéntese e elabore un informe sobre como se formaron o lignito e o petró-
leo. 
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S74. Complete as frases seguintes: 

As ________________ poden quedar ao descuberto, verse sometidas a meteoriza-

ción polos ______________________ e transformarse en rochas sedimentarias. 

Cando estas se ven sometidas a ________________ transfórmanse en rochas me-

tamórficas. 

 

2.1.9 Clasificación e caracterización das rochas máis imp ortantes en 
Galicia e dos seus minerais 

Rochas de Galicia 

� Historia xeolóxica de Galicia 

Hai uns 650 millóns de anos Galicia estaba mergullada no Océano medio europeo que separaba as placas afri-
cana e europea. 
Cando tivo lugar a Oroxenia Hercínica, hai uns 390 millóns de anos, producíronse pregamentos, fracturas, me-
tamorfización dos sedimentos e intrusión de granitos de diferentes tipos. A este longo período, que durou arre-
dor de 120 millóns de anos, corresponden as lousas, cuarcitas, mármores, xistos, gneis e anfibolitas. Tamén a 
posterior ascensión e solidificación - polas moitas fracturas que se produciron- de magmas que deron lugar a 
aplitas, pegmatitas, pórfidos ... e minerais como seixo, estaño, wolfram ...  
No mesozoico (230-65 millóns de anos) prodúcese unha intensa erosión que transforma o macizo galaico nu-
nha penichaira de clima tropical. 
Hai 40 millóns de anos, na Oroxenia Alpina, o terreo elevouse e rompeu, formando fracturas polas que xurdiron 
fontes termais. Posteriormente tivo lugar un novo período erosivo. Nas cuncas sedimentarias formáronse os 
lignitos. 

Na actualidade predominan os procesos erosivos e sedimentarios. 

 

 Rochas graníticas 

 Xistos 

 Lousas e cuarcitas 

 Lousas 

 Rochas básicas 

 Rochas ultrabásicas 

 Areíscas, cuarcitas e lousas 

 Sedimentos 

 Gneis  

O territorio galego é dos máis antigos da Península Ibérica. Fundamentalmente está for-
mado por rochas de entre 570 e 245 millóns de anos. En Galicia pódense atopar rochas de 
todos os tipos agás volcánicas. 
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A nivel xeolóxico está dividida en dúas zonas: a occidental con predominio de rochas gra-
níticas, e a oriental con predominio de xistos ou lousas. 

���� Granito 

Unha das rochas máis abundantes na codia terrestre. Máis de 1/3 da su-
perficie galega está ocupada por afloramentos de granito. Máis abundante 
no occidente e menos cara ao leste. É unha rocha formada por arrefria-
mento moi lento do magma dentro da codia terrestre. Cando sofre erosión 
orixina unha paisaxe característica. Emprégase en construción. 
– Características: estrutura graúda; cristais xeralmente grandes. Cor de 

gris a rosa. Duro, compacto e resistente á erosión a á presión. 

– Composición: fórmano feldespatos (potásico ou sódico-cálcico), seixo, 
micas (moscovita ou biotita) e outros minerais en menor proporción. 
Cando o granito se descompón produce materiais de interese: os fel-
despatos dan o caolín, a mica arxilas e o seixo queda libre. 

 

���� Lousa 

Rocha metamórfica formada a partir de sedimentos depositados nos fon-
dos mariños sometidos a metamorfismo de baixa intensidade. As lousas 
ocupan 1/3 da superficie de Galicia e abundan sobre todo na parte orien-
tal. Moi usada na construción como material de cobertura e revestimento: 
para tellados, illamento, ... Galicia produce o 70 % da lousa do mundo. 
– Características: estrutura homoxénea, grao moi fino, sepárase en follas 

(exfoliación). Textura suave e cor gris, negra, verde ou castaña. 
– Composición: fundamentalmente sílice e silicatos  

���� Arxilas 

Rochas sedimentarias detríticas, formadas por acumulación de partículas 
procedentes da erosión doutras rochas como o granito. En Galicia hai pe-
quenas veas de arxila cun reparto irregular. Cando quece sofre unha 
transformación que a endurece e vitrifica, polo que se usa en cerámica. 
– Características: é terrosa, de grao miúdo e presenta cor branca ou li-

xeiramente amarela. 
– Composición: fundamentalmente silicatos alumínicos hidratados con 

mesturas de óxidos (fundamentalmente de ferro)  

���� Caolín 
Rocha moi parecida á arxila, formada por un mineral, a caolinita que é un silicato alumínico hidratado. 
Emprégase en cerámica. 

���� Calcarias 
Trátase de rochas sedimentarias formadas por calcitas e outros minerais. Empréganse moito no ámbito da 
construción. 

���� Mármores 
Proceden do metamorfismo das rochas calcarias. Córtanse e púense facilmente, polo que son moi empre-
gados en ornamentación. 

���� Lignito 
Formouse a partir de bosques de coníferas (piñeiros, abetos, etc.) que quedaron depositados durante as 
eras secundaria e terciaria. 

���� Outras 
En Galicia atópanse outras rochas de menor importancia, por abundancia e economicamente: cuarcitas, 
xistos, gneis, gabros, ... 

 
 

    

Caolín Calcaria Mármore Lignito 
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Cuarcita Xisto Gneis Gabro 

 
 
 

� A minaría en Galicia 

A principal actividade mineira galega está relacionada coa explotación das rochas, sobre todo granito e 
lousa, que a sitúan entre os primeiros produtores do mundo; e do lignito, que se atopa a pique de esgo-
tarse. 
Ata hai poucos anos tamén era relativamente importante a extracción de minerais metálicos (ferro, esta-
ño, cinc, cobre e wolfram). Na actualidade está paralizada por falta de rendemento ou por esgotamento. 
Mantéñense activas algunhas explotacións de elementos non metálicos como a magnesita, as arxilas e o 
cuarzo. 
En Galicia coñécense e utilízanse os minerais desde a antigüidade. Os habitantes da prehistoria utilizaron 
o ouro que atopaban en estado nativo do que dan mostra numerosos achados. 
Algúns historiadores contan que os fenicios chegaron ás nosas costas na busca de ouro e estaño e tive-
ron actividade nas minas de Lousame (A Coruña) e Monterrei (Ourense). 
Os romanos (século I a.C.) explotaron ouro, estaño, ferro e materiais cerámicos. 
Segundo cita Estrabón, Entre os ártabros... aflora na terra, segundo din, a prata, o estaño, e o ouro bran-
co... e aquela terra arrástrana os ríos e as mulleres, escavándoa con angazos, lávano e críbana... 
Durante a Idade Media a minería quedou case exclusivamente reducida á explotación de minerais de fe-
rro para o emprego nas ferrerías. 
No século XVIII relanzouse a minería do ferro coa instalación do primeiro alto forno siderúrxico en Sarga-
delos, que deixou de funcionar en 1875. 
A comezos do século XX seguía a ter importancia a minería do ferro en distintos puntos da provincia de 
Lugo. Abandonouse totalmente arredor de 1970 por falta de rendibilidade. 
Explotáronse tamén as minas de estaño de San Fins (Noia) e Silleda (Pontevedra), as piritas arsénicas de 
Castro de Rei e os minerais de cobre de Arnoia (Ourense) e Cerdido (A Coruña) 
No tempo comprendido entre a primeira guerra mundial (1912) e a guerra de Corea (1950) explotáronse 
os minerais de wolfram (wolframita e schelita) pola aplicación na fabricación de armamento e na blindaxe 
de carros de combate. 
En 1949 comezou a explotación industrial dos lignitos das Pontes. 
Arredor de 1950 explotáronse minerais de titanio en Bergantiños e Dubra (A Coruña). 
A partir de 1970 explótanse os lignitos de Meirama. 
Entre 1975 e 1983 explotouse o cobre de Arenteiro, Bama e Fornos que se transformaba en Touro (A Co-
ruña) e se enviaba ás fundicións de Huelva. 
En 1977 comezou a explotarse o chumbo e o cinc de Rubiais (O Cebreiro), un dos xacementos máis im-
portantes de Europa, na actualidade esgotado. 
A partir do 1982, coa gran baixada de prezos do wolfram, entraron en crise as explotacións galegas; se-
guiuse producindo estaño durante varios anos ata que as últimas minas acabaron por pechar: Monte Ne-
me, Santa Comba, San Fins e a Penouta. 
No século XX comezou a explotación industrial de rochas ornamentais, especialmente o granito e a lousa, 
e a de rochas para áridos. 
Na actualidade o 80 % da actividade mineira está representada polo granito e as lousas. 
En conxunto existen unhas 400 empresas que dan traballo a 15.000 persoas e xeran aproximadamente 
800 millóns de euros anuais.  

Enciclopedia Temática Ilustrada. A Nosa Terra. 
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Minerais de Galicia 

Os minerais extraídos en Galicia, hoxe ou no pasado, con utilidades usos, son estes: 

– Ouro 

 

– Prata 

 

– Diamante 

 

���� Elementos nativos 
Pódense achar directamente na natureza 
sen transformación para a súa obtención. 

– Xofre 

 

 
 

– De ferro: goethita, magnetita, pirita, hematites 

– De estaño: casiterita 

– De wolfram: wolframita 

– De chumbo: galena e blenda 

– De cobre: calcopirita 

���� Minerais metalíferos 
Deles pódense extraer metais tras somete-
los a un proceso metalúrxico. 

– De titanio: ilmenita e rutilo 

 
 

      

Goethita Magnetita Pirita Hematites Casiterita Wolframita 

 
 

   
 

 

Galena  Blenda Calcopirita Limenita Rutilo 
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– Seixo 

 

– Feldespatos 

 

���� Minerais non 
metalíferos 

Deles non se poden obter metais pero 
poden ter aplicacións na industria. 

– Magnesita 

 

 
 
 

Secuencia de actividades 

S75. Cales son as rochas máis abundantes en Galicia? Escriba as aplicacións máis 
importantes desas rochas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S76. Clasifique as rochas máis abundantes en Galicia en magmáticas, metamórficas 
ou sedimentarias.  

Oceánicas Continentais Mixtas 
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S77. Procure información e sitúe no mapa de Galicia os lugares máis importantes de 
extracción de granito, lousa e mármore.  

 

S78. Lea o texto A minaría an Galicia (páxina 38) e conteste ás preguntas: 

���� Cal é a principal activi-
dade mineira galega na 
actualidade? 

 

���� Que minerais/metais 
extraeron en Galicia os 
habitantes prehistóricos, 
os fenicios e os roma-
nos? 

 

���� Que metal logrou espe-
cial importancia durante 
a idade media? Por 
que? 

 

���� Que minerais se explo-
taron en Galicia durante 
o século XX? 

 

���� Que produtos se extraen 
na actualidade?  
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S79. Defina: 

���� Mineral nativo  

���� Mineral metalífero  

���� Mineral non metalífero  

S80. Relacione os minerais da columna esquerda co grupo ao que pertencen: 

���� Blenda 

���� Calcopirita 

���� Casiterita 

���� Diamante 

���� Feldespato 

���� Galena 

Minerais nativos 

���� Goethita 

���� Hematites 

���� Ilmenita 

���� Magnesita 

���� Magnetita 

���� Ouro 

Minerais metalíferos 

���� Pirita 

���� Prata 

���� Rutilo 

���� Seixo 

���� Wolframita 

���� Xofre 

Minerais non metalíferos 
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S81. Investigue sobre un proceso metalúrxico e descríbao desde a extracción do mi-
neral ata a obtención final do metal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Páxina 44 de 57 

 

 

2.2 Xeometría 

2.2.1 Comparación de figuras coa mesma forma e distinto t amaño, e 
determinación das relacións entre as súas medidas 

Cando dúas figuras teñen a mesma forma e o mesmo tamaño dicimos que son congruentes 
(iguais). As figuras que teñan a mesma forma pero diferente tamaño, son semellantes.  

Cando dous polígonos son semellantes dáse, entre os seus lados, unha relación de pro-
porcionalidade: o cociente entre lados homólogos ten o mesmo valor e recibe o nome de 
razón de semellanza. Dise tamén que os lados son proporcionais. 

 
 

 
 

���� Razón de semellanza  
 

 

En xeral: 

 
 
 
 

Secuencia de actividades 

S82. Vexa as figuras seguintes e despois complete as frases referidas a elas, identifi-
cando as figuras coas expresións: semellantes, congruentes, forma e tamaño.  

A B C 
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D E F 

  
 

 
 

G H I 
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As figuras A e B non teñen a mesma forma. 

As figuras __ e __ non teñen a mesma _________. 

As figuras B e D teñen a mesma __________ e o mesmo ____________ por iso 

dicimos que son ____________. 

As figuras A e H teñen a mesma __________ pero diferente __________ por iso 

dicimos que son __________. 

As figuras F e G, non teñen a mesma _________. 

Son figuras iguais, as figuras __ e __, e as figuras __ e __. 

Son figuras semellantes, as figuras __ e __, e as figuras __ e __. 

S83. Comprobe se nos seguintes polígonos semellantes o cociente entre os lados 
homólogos é o mesmo. Calcule a razón de semellanza. 
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2.2.2 Recoñecemento de figuras semellantes a partir das s úas rela-
cións métricas 

Para que dous polígonos sexan semellantes non abonda con que os seus lados sexan pro-
porcionais.  

 

 

En xeral, para que dous polígonos sexan semellantes teñen que ter os lados proporcionais 
e os ángulos iguais. 

 

 

 

 

É particularmente interesante o estudo da proporcionalidade en triángulos, xa que permite 
a resolución de problemas cotiáns de xeito doado. 

Dous triángulos semellantes teñen proporcionais os lados homólogos e iguais os ángulos 
homólogos. 
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� Para que dous triángulos sexan semellantes ha de cumprirse unha das seguintes condi-
cións: 

– Que os lados homólogos sexan proporcionais. 

 

 

 

– Que dous lados sexan proporcionais e que os ángulos comprendidos entre eles sexan 
iguais. 

 

 

 

– Que dous ángulos sexan iguais. 
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Resolución de problemas cotiáns 

Os triángulos semellantes permiten a resolución dunha enorme cantidade de problemas re-
lacionados coa vida cotiá. A clave da súa resolución está na identificación dos propios 
triángulos semellantes. 

Exemplo: Podemos calcular a altura dunha árbore medindo a lonxitude da súa sombra e 
comparándoa coa lonxitude da sombra dun obxecto coñecido.  
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Secuencia de actividades 

S84. Comprobe que nas figuras seguintes o cociente entre os lados correspondentes 
é o mesmo e, aínda así, as figuras non son semellantes. Por que? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S85. Comprobe se son semellantes os seguintes triángulos. 
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S86. A medida de dous lados dun triángulo é de 12 cm e 15 cm. O ángulo formado 
por eles é de 40º. Outro triángulo ten un lado de 8 cm e un ángulo de 40º nun 
dos seus extremos. Cal ten que ser a medida do outro lado do ángulo para que o 
triángulo sexa semellante ao primeiro? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S87. Calcule a altura dunha torre que proxecta unha sombra de 25 m sabendo que á 
mesma hora un pau de 2 m de lonxitude proxecta unha sombra de 1,25 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S88. Pedro quere saber a altura do poste e aproveita para conseguilo unha poza que 
hai nas proximidades, na que Pedro pode conseguir ver o extremo do poste. A 
altura de Pedro é de 1,75 m. Para resolver o problema ten que comezar por lo-
calizar dous triángulos semellantes e establecer a relación entre os seus lados. 
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2.2.3 Xeneralización das propiedades de figuras semellant es: teorema 
de Tales 

Cando dúas rectas paralelas cortan a dúas rectas transversais determinan nestas segmentos 
proporcionais. Isto é unha xeneralización das condicións de semellanza de triángulos. 

 

 

 

  
 
 

Secuencia de actividades 

S89. As rectas a, b e c son paralelas. Calcula a lonxitude de x. 
 

 

 

S90. As rectas a e b son paralelas. Podemos asegurar, a partir das medidas do debu-
xo, que a recta c tamén é paralela ás rectas a e b.  
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3. Cuestionario de avaliación 
 

1. O estudo da xeosfera realízase... 

� Enviando naves con aparellos de medida especiais. 

� Por medio dos produtos que saen polos volcáns. 

� Estudando as ondas que producen os terremotos. 

� Perforando a Terra ata o seu centro. 

2. A codia é... 

� A parte máis externa da xeosfera, chega a 2900 km de profundidade. 

� A parte intermedia da xeosfera, formada por compostos de osíxeno e silicio. 

� A parte máis interna da xeosfera e está formada por ferro e níquel. 

� A parte máis externa da xeosfera e alcanza unha profundidade media de 30 km. 

3. Sinale, de entre as seguintes, as frases que considere correctas: 

� A calor interna da Terra é debida á enerxía acumulada no proceso de formación 
do planeta e á presenza de elementos radioactivos. 

� O núcleo terrestre atópase a unha temperatura de 1 000 000 ºC. 

� O magma está constituído por rochas fundidas. 

� A astenosfera é unha parte da litosfera. 

4. A destrución provocada polos terremotos é causada... 

� Porque o epicentro está no interior da codia. 

� Polas ondas sísmicas superficiais. 

� Por un desprazamento do hipocentro. 

� Polas ondas que se moven polo interior da Terra. 

5. Un tsunami é... 

� Un prato típico xaponés. 

� Unha enorme onda asociada a un terremoto que ten o seu epicentro no océano. 

� Un volcán típico das illas Hawai. 

� Un produto expulsado polos volcáns que causa moita destrución. 
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6. Sinale as frases correctas... 

� As placas litosféricas desprázanse sobre o núcleo empurrados pola enerxía in-
terna da Terra. 

� Os volcáns e os terremotos prodúcense en lugares concretos da superficie te-
rrestre. Non hai volcáns en moitos puntos da Terra e, pola contra, noutros son 
abundantes. 

� Galicia é unha zona na que abundan os volcáns. 

� As zonas en que abundan os volcáns e aquelas en que se producen os terremo-
tos son as mesmas. 

7. Sinale os nomes que corresponden con placas litosféricas: 

� Placa euroasiática. 

� Placa do Caribe. 

� Placa de Cocos. 

� Placa de Italia. 

8. Placas diverxentes son aquelas... 

� ...que se están achegando. 

� ...que se están arredando. 

� ...que chocan. 

� ...que non se moven. 

9. As montañas fórmanse... 

� Por acumulación de materias que vai transportando o vento. 

� Polo choque de dúas placas continentais. 

� Cando unha placa oceánica se mete por debaixo dunha placa continental. 

� Cando no núcleo terrestre se produce unha grande explosión. 

10. Cales das seguintes afirmacións son correctas? 

� Unha falla é unha dobra no terreo producida por un terremoto. 

� Unha falla é unha fractura no terreo que se produce cando as forzas que actúan 
sobre as rochas superan o seu límite de plasticidade. 

� As rochas metamórficas fórmanse na superficie terrestre. 

� As rochas magmáticas fórmanse a partir dos magmas. 
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11. Exemplos de rochas magmáticas son... 

� O granito. 

� O basalto. 

� A lousa. 

� O mármore. 

12. Exemplos de rochas metamórficas son...  

� Os xistos. 

� A diorita. 

� O mármore. 

� O granito. 

13. Complete as frases seguintes: 

� As rochas ____________ son resultado dun arrefriamento rápido dos magmas. 

� As rochas ____________ son o resultado dun arrefriamento lento dos magmas. 

� As rochas ____________ fórmanse por efecto da presión e/ou da temperatura. 

� As rochas ____________ son as que se forman no interior da Terra. 

14. Sinale agora as afirmacións que sexan incorrectas: 

� As rochas sedimentarias fórmanse pola agregación de partículas procedentes da 
destrución dos materiais que forman a superficie terrestre. 

� Os conglomerados son rochas metamórficas. 

� As rochas sedimentarias non poden quedar soterradas para dar lugar a outro ti-
po de rochas. 

� As rochas metamórficas sofren un proceso de cementación. 

15. En Galicia...  

� Abundan as rochas volcánicas. 

� Non existen rochas volcánicas. 

� A zona oriental é granítica. 

� A zona occidental é granítica. 

16. Sinale as afirmacións que considere correctas:  

� O ouro é un metal nativo. 

� A magnetita é un mineral metalífero do que se extrae o ferro. 

� A blenda é un mineral non metalífero. 

� A casiterita é un mineral do que se extrae o estaño. 
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17. Dous triángulos son semellantes cando... 

� Teñen un lado proporcional. 

� Teñen dous lados proporcionais e igual o ángulo entre eles. 

� Teñen dous ángulos iguais. 

� Teñen dous lados proporcionais. 
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