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1. Programación da unidade 

1.1 Encadramento da unidade no ámbito social 
 

– Unidade 1: O medio natural: a Terra os continen-

tes e os océanos ���� Bloque 1 
 – Unidade 2 

– Unidade 3 
Módulo 1 

���� Bloque 2 
– Unidade 4 

 

– Unidade 5 
���� Bloque 1 

– Unidade 6 

– Unidade 7 
Módulo 2 

���� Bloque 2 
– Unidade 8 

 

– Unidade 9 
���� Bloque 1 

– Unidade 10 

– Unidade 11 
Módulo 3 

���� Bloque 2 

– Unidade 12 

 

– Unidade 13 
���� Bloque 1 

– Unidade 14 

– Unidade 15 
Módulo 4 

���� Bloque 2 
– Unidade 16 

 

1.2 Presentación 

Esta unidade didáctica, debido á súa extensión, pódese ampliar de doce a máis sesións (ata 
dezaseis), sen interferir nas outras unidades didácticas deste módulo 1. O propio profeso-
rado pode realizar a distribución das sesións segundo as necesidades do grupo. Cómpre ter 
en conta que é unha unidade en que predominan aspectos de carácter procedemental, polo 
que o traballo activo e os exercicios na aula e na casa deberán ser unha parte importante 
no proceso de ensino e aprendizaxe. Como se explican conceptos moi abstractos, para a 
súa mellor comprensión é necesario traballar con imaxes. Por esa razón indícase unha se-
rie de páxinas web onde se pode atopar moita información en forma de imaxes. 

A terra é un planeta singular dentro do noso sistema solar: é o único coñecido que de-
senvolveu a vida, debido a unha serie de factores: a temperatura media do planeta é de 15º 
centígrados; posúe unha atmosfera rica en osíxeno, que nos permite respirar e que nos pro-
texe das radiacións solares prexudiciais, e ao mesmo tempo posúe unha riqueza fundamen-
tal, a auga, que está en constante movemento. Sen estes factores a vida non sería posible.  

A superficie da codia terrestre está sometida a unha serie de factores internos e externos 
que transformaron e están a transformar moi paseniño o seu aspecto formal. Analizaremos 
as grandes unidades do relevo terrestre e a súa distribución por continentes, achegando 
unha visión xeral das grandes unidades morfoestruturais dos continentes, os zócolos e os 
escudos, as cuncas sedimentarias e as cordilleiras. Imos estudar a distribución de cada 
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unha desas grandes unidades de relevo, así como as características e a distribución das au-
gas continentais (ríos e lagos).  

É tarefa de todos conservarmos a riqueza e a biodiversidade do planeta, impedindo que 
se alteren as condicións que fan posible a vida. Por iso cómpre tomar mosunha actitude de 
rexeitamento contra o cambio climático e as súas consecuencias. 

Comezaremos estudando a xeografía física, centrándonos na Terra, nos continentes, nos 
océanos, na súa evolución xeolóxica, nas características físicas e climatolóxicas, na vexe-
tación, nos ecosistemas e na interacción dos seres vivos no medio en que viven. Faremos 
fincapé na Península Ibérica e, nomeadamente, en Galicia. 

1.3 Temporalización  
� A Terra: tres horas lectivas. 

� Estrutura da Terra: os continentes, os ríos e os mares: cinco horas lectivas. 

� O clima e o medio natural: entre cinco e oito horas lectivas. 

1.4 Recursos didácticos 
� Libros de texto: os libros de ciencias sociais de primeiro e terceiro de ESO son moi 

útiles para o estudo deste tema (editoriais Vicens Vives, Anaya, Santillana, Consorcio 
Editorial, etc.). 

� Cartográficos: mapas murais (editorial Vicens Vives), globo terráqueo, mapas mudos 
xeográficos e temáticos para traballar na aula. 

� CD: atlas Encarta (existen xogos de localización xeográfica de continentes, océanos, etc.) 

� Diapositivas: 
– Xeografía mundial (editorial Hiares). 

– Xeografía xeral (editorial Muralla). 

– Xeografía física de continentes (editorial Hiares). 

� Enderezos de internet: 
– Imaxes por satélite: http://www.aurensa.es  

– Observación do planeta: http://www.Visibleearth.nasa.gov  
– http://earthguide.ucsd.edu/ 
– http://es.wikipedia.org/wiki/GPS 
– http://clio.rediris.es/fichas/cartografia.htm 
– http://pwg.gsfc.nasa.gov/stargaze/Mmap.htm. Páxina web da Terra da NASA. 
– http://almez.cnice.mecd.es/. Web do Ministerio de Educación sobre o planeta terra. 

– http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALE
S/INSTITUTO_GEOGRAFICO. Web do Ministerio de Fomento que conduce ao Ins-
tituto Xeográfico Nacional, onde se pode ver o material cartográfico que publica o 
estado. 

– http://www.astromia.com. Fotos tomadas dende satélite. 

– http://www.mgar.net/var/cartografia.htm. Historia da cartografía. 
– http://www.etsimo.uniovi.es/links/carto.html  
– http://www.school-portal.co.uk/groupdownloadfile.asp?file=21421. Trátase dunha 

animación sobre a deriva continental durante as eras xeolóxicas e o proceso de for-
mación de relevo. 
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– http://www.cienciayagua.org. Páxina web do Museo da Ciencia e da Auga da rexión 
de Murcia. 

– http://www.canaldecastilla.org/index.htm. Fotografía da canle artificial do Canal de 
Castela. 

– http://www.school-portal.co.uk/groupdownloadfile.asp?file=21421. A auga mariña 
en movemento. 

– http://www.2.uca.es/huesped/giex/recvirt.htm. Visitas virtuais ao interior das covas. 
– http://es.allmetsat.com/index.html. Imaxes de satélite en tempo real dos continentes. 

– http://www.ikuska.com/africa. Imaxes e datos sobre África. 

– http://www.lib.utexas.edu/maps/asia.html. Mapas de Asia. 

– http://www.usefultrina.com/geography_trivia/index.html. Coa axuda desta web pó-
dese facer trivial xeográfico. 

– http://www.vivelanaturaleza.com/supervivencia/index.php 
– http://www.fao.org/forestry/index.jsp. Páxina web da FAO con información sobe a 

paisaxe, o clima, a vexetación, os cultivos e o medio. 

– http://www.aulagalicia.blogdpot.com. información sobre a historia e a xeografía de 
Galicia. 

– http://www.culturagalega.org/tv/. Web do Consello da Cultura Galega, onde se pode 
atopar unha serie documental sobre os tesouros naturais de Galicia. 

– http://augasdegalicia.xunta.es  
– http://www.adega.info. Mapas, ríos, bosque e biodiversidade de Galicia. 

– http://www.coag.es/proxectoterra/. Páxina do proxecto Terra, unidade didáctica do 
Colexio de Arquitectos de Galicia para percibir a arquitectura e o territorio como 
piares da nosa cultura. Hai varias sesións. 

– Arquitectura popular e contemporánea. 

– Identidade territorial. 

– Banda deseñada de Miguelanxo Prado. 

– http://www.crtvg.es. Páxina web da TVG, que achega información sobre os conce-
llos de Galicia.  

– http://www.school-portal.co.uk/groupdownloadfile.asp?file=55026. Exemplo da al-
teración dunha paisaxe nunha animación. 

– http://www.lastablasdedamiel.com 
– http://www.ahorragua.com 
– http://www.agua_dulce.org 
– http://www.esi.unv.es/asignaturas/ecologia/hipertexto/10CARm/350cacli.htm. In-

formación sobre o cambio climático. 

– Geoeduca Geografía 3º ESO. Son multitude de enlaces para xeografía con recursos 
para descargar. 

– http://climántica.org. É un conxunto de recursos e unidades didácticas para traballar 
cos climas o cambio climático.  

– http://www.meteogalicia.es/galego/observacion/climantica/meteoescolas.asp. O úl-
timo proxecto son as Meteoescolas, onde os centros educativos que o desexen e te-
ñan estacións meteorolóxicas poidan achegar os datos.  

– O IES Escolas Proval ten unha estación automatizada de propia creación e unha 
aula de enerxías renovables. Mesmo propoñen a construción de aparellos de me-
teoroloxía (pluviómetros e anemómetros) a partir de refugallos. 

– http://proval.meteoproval.es/  

– http://www.escolasproval.com/enerxias  
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2. A Terra e a súa representación 

2.1 Para sabermos 
� A Terra distínguese do resto dos planetas do noso sistema solar pola súa cor azulada. 

Isto débese á abundancia de osíxeno e á auga dos océanos. 

� A súa forma é de xeoide, xa que ten forma de esfera lixeiramente achatada nos polos. 

� O ecuador é unha liña imaxinaria que divide a terra en dous hemisferios iguais: 

– Hemisferio Norte: nel localízanse a maior parte dos continentes. 

– Hemisferio Sur: nel predominan os grandes océanos. 

� A Terra ten dous movementos: o de rotación e o de translación. 

� No movemento de rotación a Terra xira sobre si mesma arredor dun eixe imaxinario, de 
oeste a leste, e tarda neste movemento aproximadamente 24 horas. 

� Consecuencias do movemento de rotación: a sucesión dos días e das noites. Amence 
primeiro nos lugares cara ao leste. Outra consecuencia é a división da Terra en 24 fusos 
horarios. Os lugares situados nun mesmo fuso horario teñen a mesma hora (ás veces os 
fusos horarios adáptanse ás fronteiras dos países). 

� No movemento de translación, a Terra xira arredor do Sol debuxando unha órbita elíp-
tica, e nese movemento emprega un ano: 365 días, 6 horas e 9 minutos. Cada catro anos 
engádeselle un día ao mes de febreiro (ano bisesto). 

� Debido á inclinación do eixo da Terra, as zonas do planeta non reciben a luz solar coa 
mesma intensidade. 

� Como consecuencia do movemento de translación os días e as noites non duran o mes-
mo durante o ano. Outra consecuencia é a sucesión de estacións.  

� O comezo de cada estación está marcado polos equinoccios e os solsticios: 

– Nos equinoccios, os raios solares caen de forma perpendicular sobre o ecuador (21 
de marzo e 23 de setembro). O día e a noite duran o mesmo (comeza a primavera e o 
outono). 

– Nos solsticios, os raios solares chegan perpendiculares aos trópicos. Inícianse o ve-
rán e o inverno (21 de xuño e 21 de decembro). 

� Para calcular a distancia entre lugares na Terra, para determinar a situación concreta 
dun punto xeográfico, dun obxecto ou dunha persoa, creouse un sistema de localiza-
ción, as coordenadas xeográficas, que son liñas imaxinarias que se estenden como unha 
rede polo globo terráqueo. Son de dous tipos: 

– Paralelos: liñas imaxinarias que rodean a terra paralelas ao ecuador. Os principais 
son os trópicos de Cáncer e de Capricornio, e os círculos polares Ártico e Antártico. 

– Meridianos: liñas imaxinarias que rodean a Terra de norte a sur, de polo a polo. O 
meridiano de referencia é o meridiano 0º ou de Greenwich, a partir do que se orde-
nan os demais cara ao leste e ao oeste. 

� Podemos localizar un punto no planeta cruzando o seu paralelo e o seu meridiano. 

� Para localizarmos un punto necesitamos dúas medidas de referencia: 

– Latitude: distancia dun punto con respecto ao ecuador. Mídese en graos norte e sur. 

– Lonxitude: é a distancia que hai entre calquera meridiano e o meridiano 0º de refe-
rencia ou de Greenwich. Mídese en graos leste ou oeste. 
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� Como a Terra é unha esfera e toda circunferencia ten 360º, a distancia entre o ecuador e 
o polo é de 90º (un cuarto de círculo).  

� A cada grao de latitude correspóndelle un paralelo. Partindo do ecuador, é dicir, do pa-
ralelo 0º, existirán 90 paralelos ao norte e 90 paralelos ao sur. 

� A cada grao de lonxitude correspóndelle un meridiano. Desde o meridiano 0º de Gre-
enwich, que é o meridiano de referencia, existen 180 meridianos cara ao leste e 180 
meridianos cara ao oeste (suman os 360º da circunferencia). 

� Representamos a Terra como un globo terráqueo ou de forma plana en mapas elabora-
dos por cartógrafos. É difícil proxectar sobre un plano a forma esférica, polo que exis-
ten distintos tipos de proxeccións para os mapas: cilíndrica, plana ou cenital, e cónica. 

� A distancia real redúcese no mapa. A través da escala indícase a redución. Pode ser 
numérica (en centímetros) ou gráfica (distancia en quilómetros indicada cun segmento). 

� Hai diversos tipos de mapas: topográficos e temáticos, que reflicten un aspecto da rea-
lidade: de climas, de poboación, de relevo, etc. 

� Nos mapas deben aparecer, para os interpretar, unha serie de signos convencionais, a 
lenda e a escala. 
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2.2 Secuencia de actividades 

S1. A través da imaxe, explique o movemento de rotación e as súas consecuencias. 
Para que nos serve o coñecemento científico da rotación? 

 

S2. Sitúe no globo terráqueo os puntos e as liñas seguintes: Ecuador, Polo Norte, 
Polo Sur, Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, Meridiano de Greenwich, 
Hemisferio Norte e Hemisferio Sur. 
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S3. Defina os seguintes conceptos. 

 

���� Meridiano 

 

���� Ecuador 

 

���� Paralelo 

 

���� Lonxitude 

 

���� Latitude 

 

���� Fuso horario 

 

���� Coordenadas 
xeográficas 

 

S4. Que son os equinoccios e os solsticios. Cando teñen lugar? Que acontece no 
hemisferio norte e no hemisferio sur en cada un deles? 
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S5. As estacións son catro. Cando comeza e cando remata cada unha nos hemisfe-
rios norte e sur? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S6. Explique por que o ecuador é o maior dos paralelos e por que os meridianos mi-
den todos o mesmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S7. Que é a latitude? Como se mide? Que é a lonxitude? Como se mide? 
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S8. Coa axuda do mapa de fusos horarios, indique que hora será nas seguintes ca-
pitais cando en Santiago de Compostela sexan as 12:00 horas. 

 
   

���� Lisboa  

���� Nova York  

���� San Francisco  

���� Moscova  

���� Tokío  

���� Sidney  
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S9. Cal é a lonxitude dun punto onde son as 18:00 horas cando no meridiano Gre-
enwich son as 12:00 horas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S10. En que lonxitude é media noite cando é mediodía (GTM) no meridiano de Gre-
enwich? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S11. Localice nun atlas os seguintes lugares. Escriba despois as súas coordenadas. 

���� Barcelona   ���� Moscova  

���� Nova York   ���� Lisboa  

���� Sidney   ���� Río de Xaneiro  

���� Caracas   ���� Tokío  

���� Dakar   ���� Onde eu estou  
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S12. Un barco perdido no océano manda unha mensaxe de axuda e facilita a súa po-
sición exacta coas seguintes coordenadas: 20º de latitude sur e 50º oeste. Pro-
cure a súa posición nun atlas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S13. Sitúe as coordenadas xeográficas da Península Ibérica, das illas Canarias, das 
illas Baleares e de Europa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exercicios de ampliación (opcionais) 

Todos os graos na latitude teñen a mesma medida expresada en quilómetros ou metros: 

1 grao de latitude = 11 km (11.000 metros) 
1 minuto de latitude = 1,85 km (1850 metros) 
1 segundo de latitude = 0,03 km (30 metros) 

Os graos de lonxitude diminúen á medida que nos afastamos do ecuador cara aos polos: 

1 grao de lonxitude no ecuador 0º = 111,3 km 
1 grao de lonxitude no paralelo 15º = 103,9 km 
1 grao de lonxitude no paralelo 30º = 83,5 km 
1 grao de lonxitude no paralelo 45º = 55,7 km 
1 grao de lonxitude no paralelo 60º = 27,8 km 
1 grao de lonxitude no paralelo 75º = 7,5 km 
1 grao de lonxitude no paralelo  90º = 0 km 
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� Pode explicar por que? 

� A que lonxitude está situado o noso barco se son as 8:00 horas e en Greenwich 
son as 12:00 (GTM)? En que océano estaremos situados? 

� Ás 7:00 horas temos que telefonar dende Santiago a un familiar, que está de 
vacacións nun lugar onde nese momento son as 12:00 horas. Poderiamos saber 
en que lonxitude está? 

� A que distancia estamos do ecuador se estamos situados a 42º 10´29” ao norte 
do ecuador? 

� Calcule a distancia que hai ata o ecuador desde un punto situado a 41º 20´ nor-
te.  

� Calcule a distancia a que está o seu centro educativo respecto do ecuador. 

� Comente a seguinte imaxe do Polo Norte. 
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3. Os continentes e os océanos 
Con esta parte do tema pretendemos que o alumnado localice, identifique e comprenda o 
espazo natural e o medio físico, así como as relacións entre os elementos estudados. O 
alumnado debe comprender que os fenómenos xeográficos non son estáticos, senón que 
están sometidos a continuos procesos de cambio, polo que temos que incidir no carácter 
dinámico dos aspectos que se abordan. 

Imos estudar a Terra, as súas formas de relevo e as augas. Para comezar temos que es-
tudar o interior do noso planeta; de seguido, o reparto desigual das terras e dos mares e, fi-
nalmente, o estudo do relevo terrestre e submarino. 

Para rematar, estudaremos os perigos naturais tanto en relación co relevo (volcáns e te-
rremotos) como cos océanos (tsunamis o maremotos). 

3.1 Para sabermos 
� A Terra está formada por tres capas concéntricas de distinto grosor: 

– O núcleo: é a capa máis interna da Terra, e está composta por outras dúas capas. 

– O manto: é a capa intermedia, a de máis grosor, que rodea o núcleo, e nela está o 
magma. 

– A codia: é a capa externa e a máis delgada da Terra, formada por rochas. Non é lisa 
e ten distintos grosores; emerxe en elevadas montañas e afúndese en fosas mariñas. 

� A teoría da deriva dos continentes defende que a posición actual dos continentes é o re-
sultado da fractura e do posterior desprazamento dun único continente, chamado Pan-
xea. 

� A litosfera divídese en placas tectónicas que se desprazan devagar. A colisión entre pla-
cas xera elevacións (cordais ou cordilleiras) ou afundimentos (fosas mariñas e depre-
sións). 

� Os puntos de contacto entre placas producen zonas de grande inestabilidade, onde se 
desenvolven terremotos e volcáns. 

� O relevo fórmase debido á acción de axentes internos e externos. 

� As forzas internas da terra provocan terremotos e volcáns que forman o relevo. 

� Un terremoto é unha sacudida producida no interior da Terra, que se propaga desde o 
hipocentro (foco) en todas as direccións mediante ondas sísmicas. O epicentro é o pun-
to da superficie terrestre onde se manifesta o terremoto con máis forza. 

� O volcán é unha fenda da codia terrestre pola que ascende e sae o magma cara ao exte-
rior en forma de erupción volcánica. Nela expúlsanse gases, cinsas, pedras e lava in-
candescente. Cando estes materiais saen ao exterior arrefríanse, acumúlanse e forman 
conos volcánicos, que se poden converter en montañas; se a erupción é mariña, pódense 
converter en illas. 

� Os axentes internos na formación do relevo son a auga, o vento, a vexetación e o ser 
humano. 

� A auga modifica o relevo: 

– As correntes de auga de chuvia desgastan os vales e arrincan e transportan rochas e 
areas que se sedimentan formando chairas e deltas. 

– A chuvia fíltrase polas fendas das rochas, que poden chegar a romper se a auga xea, 
ou reaccionar quimicamente e disolvérense. 
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– As ondas e as correntes mariñas erosionan os litorais e acumulan as areas que for-
man as praias e os golfos. 

� O vento erosiona e desgasta as rochas. 

� A vexetación rompe as rochas ou fixa o solo de ladeiras de montañas, co que evita a 
súa erosión. 

� O ser humano converteuse nun importante axente de cambio da paisaxe, xa que trans-
forma o relevo da litosfera. 

� Os continentes son grandes masas de terra emerxidas sobre os océanos. Existen seis 
continentes con extensións e formas diversas: 

– África: relevo suave, escudos antigos con algunha montaña e unha grande depresión: 
o val do Riff. O seu litoral é rectilíneo e moi regular. 

– América: divídese en dous subcontinentes (América do norte e América do sur) uni-
dos por un istmo (América central), e esténdese de norte a sur polos dous hemisfe-
rios. 

– Asia: é o continente de maior extensión da Terra e ten as cordilleiras máis altas 
(Himalaia), extensas chairas, altas mesetas (Pamir e Tíbet), grandes penínsulas e 
numerosos arquipélagos. 

– Europa: para moitos é unha península máis do continente asiático. É o continente de 
menores dimensións. 

– Oceanía: ten unha grande illa considerada de por si un continente, Australia, e nu-
merosas illas e arquipélagos, moitos deles de orixe coralina: Micronesia, Melanesia 
e Polinesia. 

– Antártida: sitúase no Polo Sur e, debido ás súas temperaturas extremas, non está ha-
bitado. 

� As formas de relevo da Terra: 

– Montañas: agrúpanse formando cordilleiras, como os Andes, que atravesan de norte 
a sur o continente Americano, ou o Himalaia, en Asia, que son as máis altas do 
mundo. 

– Chairas: son amplos territorios de pouca altitude. Xeralmente están atravesadas por 
grandes depresións fluviais (Amazonas, Rin, Mississipi, Ganxes, etc.) e tamén po-
den estar ocupadas por mares, como é o caso do Caspio. 

– Mesetas: territorios chans pero elevados. As do Tíbet e Pamir, en Asia, son as máis 
elevadas da Terra. O continente africano é un grande escudo. 

– Vales: son zonas polas que discorre un río, ou que poden estar ocupados por lagos. 

� Nas zonas marítimas de litoral podemos distinguir varias formas de relevo: 

– Illas: emerxen do mar, e poden ser parte do relevo submarino ou ter orixe volcánica 
ou coralina. 

– Arquipélagos: son grupos de illas. 
– Cabos e penínsulas: son dous tipos de saíntes de terra que se internan no mar. 

– Golfos, ríos e fiordes: entrantes de auga na terra. 

� O relevo de América: os sistemas montañosos en América dispóñense de norte a sur, 
paralelos á costa do Pacífico, desde Alasca ata a Terra de Fogo. Son cordilleiras novas 
da era terciaria, altas e escarpadas. As cordilleiras máis importantes son as Montañas 
Rochosas, a Serra Madre Occidental e a cordilleira dos Andes. Entre elas aparecen ele-
vados altiplanos e numerosos volcáns. 

– No centro do continente esténdense amplas chairas de aluvión, percorridas por gran-
des ríos como Mississippi, Amazonas, Orinoco e Paraná. 
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– Os relevos antigos, da era primaria, son o escudo canadense, os montes Apalaches, o 
macizo das Güianas e a meseta brasileira. 

– As terras afundidas ou semiemerxidas da costa atlántica forman lagos, golfos e illas.  

� Asia posúe as cordilleiras máis altas da Terra: o Himalaia, co monte máis elevado, o 
Everest (8.848 m). É un relevo novo, da era terciaria e moi dinámico. Outras cordillei-
ras terciarias son: montes Tauro, Zagros, cordilleiras de Hindukush e Kuenlun, e mese-
tas de Pamir e Tíbet. 

– As grandes chairas están percorridas polos grandes ríos: Obi, Ienisei e Lena, no nor-
te; Chang Jiang e Huang He, no leste; Mekong e Ganxes no sur. Nas zonas de depre-
sión fórmanse lagos como o Caspio, que debido á súa extensión se considera un mar. 

– As grandes penínsulas do continente son as de Arabia, Indostán, Indonesia, Corea e 
Kola. 

– Hai numerosos arquipélagos de grande actividade sísmica e volcánica, como os de 
Xapón, Filipinas e Indonesia. 

� África é unha gran meseta onde se localiza a cordilleira do Atlas, no noroeste. Destacan 
macizos como os de Ahaggar e Tibesti, no Sahara. 

– Durante a era terciaria produciuse un enorme sistema de fallas en África oriental, 
nas que destaca un conxunto de bloques levantados (macizo de Ruwenzori) e outros 
afundidos, e que foron ocupados por lagos como os de Malawi, Tanganica e Turka-
na, e por ríos como o Nilo ou o Zambeze, ou polo mar Vermello. 

– Xunto a esta falla aparecen o macizo de Etiopía, de orixe volcánica, e os volcáns 
Kenya e Kilimanxaro. 

– A illa máis extensa, parte do continente que se separou, é Madagascar. 

– O arquipélago das Canarias, de orixe volcánico, está próximo ás costas do Sahara 
occidental. 

� Oceanía: Australasia inclúe a illa continente de Australia, a illa de Tasmania e as dúas 
illas de Nova Zelandia. En Australia destaca a grande cordilleira divisoria ao leste, e o 
resto do territorio está formado por chairas, cubetas e relevo antigo. 

– En Nova Zelandia destaca o relevo terciario dos Alpes do sur, en parte de orixe vol-
cánica. 

– Melanesia, Micronesia e Polinesia son illas e arquipélagos localizados no océano 
Pacífico. Algúns son de orixe volcánica e outros de orixe coralina. 

� O relevo europeo: considerado un apéndice ou península de Asia, está formado por pe-
nínsulas e illas. Os seus límites, difíciles de trazar, son os montes Urais, o Cáucaso, os 
mares Caspio, Negro e Mediterráneo, e o océano Atlántico. 

� En Europa salientan tres grandes conxuntos de relevo: 

– Cordilleiras novas: relevo da era terciaria de forma abrupta e moi accidentado, que 
dificulta as comunicacións, e aberto por profundos e amplos vales fluviais (Alpes, 
Pireneos, Apeninos, Balcáns, Cárpatos e Cáucaso). 

– Cordilleiras e mesetas antigas: formados na era primaria, son montañas de pouca al-
titude debido á erosión (meseta de Castela, montes escandinavos, macizo central 
francés, montes Gampianos, etc.). 

– Gran Chaira Europea: esténdese desde os Países Baixos, polo oeste, ata os montes 
Urais, polo leste, atravesada por grandes ríos, como o Rin, o Elba e o Vístula. 

� O relevo da Península Ibérica: Os seus límites son os mares Cantábrico e Mediterráneo, 
e o océano Atlántico. A altitude media é bastante elevada, xa que a maioría do territorio 
está ocupado por cordilleiras e mesetas: 

– Meseta: é un extenso macizo antigo e aplanado que ocupa o centro da Península Ibé-
rica. Ten unha altitude media de 650 metros. O sistema Central divídea en dúas sub-
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mesetas (norte e sur), e está rodeada de cordilleiras que dificultan as comunicacións: 
montes de León (N.O), cordilleira Cantábrica (N), Sistema Ibérico (L) e serra More-
na (S). A meseta vai descendendo suavemente cara a Portugal. A submeseta sur está 
dividida polos montes de Toledo. 

– Cordilleiras periféricas: macizo Galaico (relevo moi antigo da era primaria e moi 
erosionado), Pireneos (forman o istmo que separa a península do resto de Europa, 
con relevo novo e unha altitude media de 3.000 metros), cordilleiras Béticas (dobre 
aliñación montañosa que discorre paralelamente á costa e que reciben o nome de 
cordilleira Penibética e cordilleira Subbética) e montes Cataláns (dobre aliñación 
montañosa que discorre paralelamente á costa). 

– Depresións: as principais son a do Ebro (antigo mar recheo polos aluvións dos ríos e 
polos sedimentos de orixe mariña; terras moi fértiles) e a do Guadalquivir (zona 
afundida entre a serra Morena e as cordilleiras Béticas, chea dos sedimentos de alu-
vión do río Guadalquivir e dos seus afluentes, e por sedimentos de orixe mariña; trá-
tase tamén de terras moi fértiles).  

� As illas Baleares son unha prolongación do relevo peninsular. 

� O arquipélago canario ten un relevo moi accidentado de orixe volcánica. 

� O relevo de Galicia é un dos máis vellos da Península Ibérica, no relativo aos materiais. 
Nel combínanse as chairas e as depresións coas serras. Un dos elementos morfolóxicos 
máis importantes da paisaxe galega son os vales, onde a acción erosiva das augas é a 
protagonista das formas resultantes. Podemos clasificar as unidades de relevo en tres 
grupos: 

– As serras:  
– Setentrionais: serra da Faladoira, da Capelada e o Xistral.  

– Centro-occidentais (serra Dorsal galega): serras da Cova da Serpe, do Careón, do 
Faro e de Avión, e montes do Suído e da Paradanta. 

– Orientais: serras do Courel, e dos Ancares. 

– Surorientais: Serras do Eixe (Pena Trevinca: 2.124 m), de Queixa, de San Mame-
de (Manzaneda: 1.778 m) e do Xurés. 

– Depresións, vales e chairas da Galicia interior: entre as serras orientais e a Dorsal 
atópanse os vales dos ríos Miño e Sil, a Terra Chá e as depresións de Monterrei, 
Maceda, Lemos e Sarria. 

– O litoral: constitúe 1.200 quilómetros de costa, cuns tramos areosos e outros de can-
tís. A maioría da costa é moi recortada, pero entre Baiona e A Guarda as costas son 
rectilíneas. As rías son o compoñente xeográfico máis característico do litoral gale-
go; clasificámolas en rías Altas e rías Baixas. 

Os ríos e os mares 

� O 97,21 % da auga do planeta é salgada e está: 

– Nos océanos: cinco grandes masas de auga que separan os continentes. 

– Nos mares: prolongacións dos océanos nas costas próximas aos continentes. 

� A auga doce representa só un 2,70 % do total, da que só o 0,2 % se atopa en: 

– Lagos: masas de auga depositadas en depresións 

– Ríos: correntes continuas de auga. 

� Os trazos dos ríos varían en función de: 

– O caudal: cantidade de auga que leva o río. 
– A cunca: terras das que procede a súa auga. 
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– O réxime: variacións do caudal ao longo do ano, que depende de que o río sexa plu-
vial ou nival. 

– O curso: cada un dos tres tramos polos que pasa un río. 

� Os océanos son cinco: 

– Pacífico: conta con numerosas illas de orixe volcánica e coralina, e coas fosas mari-
ñas máis fondas. 

– Atlántico: é estreito e alongado, o menos fondo e con numerosos mares costeiros 
(Cantábrico, Caribe, etc.). 

– Índico: esténdese entre África e Asia, ten poucas illas e é de profundidade media. 

– Glaciar Ártico e Glaciar Antártico: rodean os polos e as súas augas están sempre xe-
adas. 

� Os principais ríos por continentes son: 

– América: Amazonas, que é o máis caudaloso da Terra, Orinoco e Paraná, en Améri-
ca do sur; e Mississippi e Missouri, en América do norte. 

– Asia: Ganxes, Indo, Mekong, Huang Ho, Obi, Ienisei e Lena. 

– África: Nilo (o máis longo do mundo),  Congo, Orange, Zambeze e Limpopo. 

– Australia: Darling e Murray, curtos e caudalosos. 

– Europa: atopámonos con tres clases de ríos, cuxas características dependen do clima 
do lugar polo que discorren: 

– Continentais: o seu caudal increméntase na primavera, pola fusión das neves, e no 
verán, polas chuvias (Dvina occidental, Dniéper, Don, etc.). 

– Oceánicos: son moi caudalosos e moi regulares, debido á abundancia de chuvias 
(Miño, Tea, Narón, Elba, Loira, Támesis, etc.). 

– Mediterráneos: con caudal moi irregular, sofren fortes estiaxes e producen asola-
gamentos (Guadiana, Guadalquivir, Xúcar, Segura, Tíber, etc.).  

� Ríos da Península Ibérica: existen tres tipos de ríos peninsulares, dependendo da ver-
tente onde desemboquen. O seu trazado depende do relevo e do clima. 

– Cantábricos: son curtos e caudalosos, e levan pouca corrente (Nalón, Navia, etc.). 
– Atlánticos: son caudalosos e teñen numerosos afluentes (Teixo, Douro, Miño, Ulla, 

Umia, Tea, Támega, etc.) 

– Mediterráneos: son curtos, pouco caudalosos e irregulares, sofren fortes estiaxes e 
asolagamentos (Turia, Segura, Ter, etc.). 

� A auga dos mares e dos océanos está sempre en movemento pola acción de: 

– Ondas: movemento da auga producido pola acción do vento. 

– Mareas: oscilación do nivel das augas debido á forza de atracción da lúa. 

– Correntes mariñas: grandes correntes, como ríos, que circulan entre as augas dos 
océanos. Existen correntes mariñas cálidas e frías. As súas augas non se mesturan 
coas dos océanos que atravesan debido ás diferenzas de temperatura, de densidade e 
de salinidade. 

� As costas transfórmanse por mor da acción das ondas e das mareas; deste xeito, os can-
tís erosiónanse e, por un proceso de sedimentación, fórmanse praias e albufeiras. 

� O problema da auga: a auga que se pode destinar ao consumo humano é un ben escaso, 
xa que só representa o 0,68 % do total. Esta circunstancia agrávase na actualidade por 
unha serie de factores, entre os que destacan os seguintes: 

– A poboación mundial aumentou, polo que tamén se incrementou a demanda da auga. 

– O consumo por persoa e día é maior, sobre todo en países desenvolvidos. 

– O consumo nos sectores primario, secundario e terciario é cada vez maior. 
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– Algúns acuíferos están moi contaminados. 

– O cambio climático tamén terá fortes repercusións na distribución da auga. 

– Os países ricos empregan cada vez peor a auga. 

– Os países pobres teñen cada vez máis serios problemas para acceder a ela. 

Como consecuencia destes factores, o acceso á auga vai ser cada vez máis difícil, polo que 
haberá maior fame, miseria e desprazamentos de poboación, e, sobre todo, xeraranse maiores 
conflitos para ter acceso a ela. Esta será, probablemente, a causa da maioría de guerras no futu-
ro. 

3.2 Vocabulario 
� Ecuador: unha liña imaxinaria que divide a Terra en dous hemisferios iguais: 

– Hemisferio norte: nel localízanse a maior parte dos continentes. 

– Hemisferio sur: nel predominan os grandes océanos. 

� Movemento de rotación: o que realiza a Terra ao xirar sobre ela mesma arredor dun 
eixe imaxinario, de oeste a leste, no que tarda aproximadamente 24 horas. Estas son al-
gunhas consecuencias do movemento de rotación: a sucesión dos días e das noites; que 
amenza primeiro nos lugares cara ao leste; que a Terra se divida en 24 fusos horarios 
(os lugares situados nun mesmo fuso horario teñen a mesma hora e, ás veces, os fusos 
horario adáptanse ás fronteiras dos países), etc. 

� Movemento de translación: movemento que realiza a Terra ao xirar ao redor do Sol 
debuxando unha órbita elíptica. Emprega nese movemento un ano: 365 días, 6 horas e 9 
minutos. Xa que logo, cada catro anos engádeselle un día ao mes de febreiro (ano bises-
to). 

� Paralelos: son liñas imaxinarias que rodean a Terra de forma paralela ao ecuador. Os 
principais son os trópicos de Cáncer e de Capricornio, e os círculos polar Ártico e An-
tártico. 

� Meridianos: son liñas imaxinarias que rodean a Terra de norte a sur, de polo a polo. O 
meridiano de referencia é o meridiano 0º ou de Greenwich, a partir do que se ordenan 
os demais cara ao leste e cara ao oeste. 

� Latitude: é a distancia de calquera punto con respecto ao ecuador, e mídese en graos 
norte e graos sur. 

� Lonxitude: é distancia entre calquera meridiano e o meridiano 0º de referencia ou de 
Greenwich. Mídese en graos leste e graos oeste. 

� Cabo: lingua de terra que penetra no mar, normalmente alongada.  

� Península: parte de terra rodeada de auga por todas partes menos por unha. A penínsu-
la está unida ao resto do territorio por un sector máis ou menos estreito chamado istmo. 

� Illa: anaco de terra rodeado de auga por todas as partes. 

� Golfo: entrada do mar na terra. De forma redondeada, a baía e similar ao golfo pero de 
menores dimensións. 

� Fosa mariña: gran depresión submarina que pode chegar aos 6.000 m de profundida-
de. 

� Dorsal oceánica: cordilleira submarina de gran extensión e altura. 

� Chaira abisal: chaira submarina de grande extensión, que se atopa entre 3.000 m e 
7.000 m de profundidade.  
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� Plataforma continental: zona marítima que descende suavemente ata os 400 m. A súa 
amplitude ata a costa pode oscilar entre poucos metros e algúns quilómetros. É a conti-
nuación submarina dos continentes. 

� Noiro continental: grande chanzo que une a plataforma continental coa chaira abisal. 

� Montaña: elevación natural do terreo. A cordilleira é un continuo encadeamento de 
montañas. 

� Depresión: zona máis ou menos extensa, cunha altitude inferior ás formacións de rele-
vo que a rodean. Ás veces, a súa formación é resultado da acción erosiva dun río e os 
seus afluentes; outras veces, pode ser por consecuencia do afundimento dunha falla. 

� Ría: forma de penetración mariña, en terra, normalmente alongada. Cando o brazo de 
mar ocupa un val glaciar forma un fiorde. 

� Val: forma de depresión do relevo que adoita ter unha forma alongada. Pode ser un val 
fluvial (en forma de U) ou un val glaciar (en forma de V).  

� Chaira: superficie plana ou moi pouco ondulada, de grandes dimensións. 

� Meseta: elevación do terreo que se caracteriza por unha superficie máis ou menos pla-
na, situada a certa altitude respecto ao nivel do mar. 
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3.3 Secuencia de actividades 

S14. Indique o nome das capas da estrutura interna da Terra e analice as característi-
cas principais de cada unha. 

 
 

 

S15. Cal é a capa que ten máis grosor? E a de menor grosor? 
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S16. As rochas existentes baixo os mares e os océanos forman parte da codia terres-
tre? 

 
 
 
 
 
 

S17. Que son as placas da codia terrestre? Que é a tectónica de placas e que rela-
ción ten co relevo terrestre? 

 
 

 

 

 

 

 

 

S18. Cales son as zonas da Terra máis inestables? E as máis estables? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S19. Que zonas da Península Ibérica son as máis inestables? 

 



 

Páxina 24 de 60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S20. Atendendo ás seguintes ilustracións, explique o proceso de formación dos océa-
nos e dos continentes a partir dun bloque continental inicial ou Panxea. 
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S21. Que relación hai entre as placas tectónicas, os terremotos e os volcáns? 
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S22. Explique que axentes externos e internos modifican o relevo terrestre. Procure 
máis información e imaxes en internet e, despois, intente explicar o proceso de 
erosión e sedimentación. 

���� Axentes internos  

���� Axentes externos  

 

���� Explicación do pro-
ceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S23. Explique que son os volcáns e como se producen. Anote e describa as partes 
dun volcán. En que pode chegar a converterse o cono dun volcán?  

 
FONTE: KALIPEDIA (EDITORIAL SANTILLANA). 
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S24. Que son e como se orixinan os terremotos? Como se mide a súa forza? 

 

 

S25. Explique que é epicentro e hipocentro. Onde se localizan? 

 

 

FONTE: KALIPEDIA (EDITORIAL SANTILLANA) 

S26. Coa axuda do seu profesor, procure información sobre o terremoto de China 
acontecido en maio de 2008. Pode completar a información con revistas (Natio-
nal Geographic) e internet. 

S27. Tamén pode ampliar a súa información respecto aos volcáns explicando as dife-
renzas entre os seguintes tipos: hawaiano, vulcaniano, estromboliano e peleano. 

S28. Localice no mapa as seguintes unidades de relevo. 

Urais – Cáucaso – Cárpatos – Alpes – Pireneos – Himalaia - Meseta do Pamir – Península Arábiga 
– Península de Indochina – Península da India – Illas do Xapón – Río Amazonas – Cordilleira dos 
Andes – Montes Atlas – Kilimanxaro – Río Nilo – Mar Mediterráneo 
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S29. Localice o seguinte relevo de América do norte. 

Montañas Rochosas – Montes de Alaska – Serra Nevada – Serra Nai – Montes Apalaches – Penín-
sula do Labrador – Península de Florida – Península do Iucatán – Península de California – Penín-
sula de Alasca – Istmo de Panamá – Grandes Lagos – Río Mississippi – Río Missouri 

 

S30. Localice o seguinte relevo de América do sur. 

Cordilleira dos Andes – Macizo das Güianas – Meseta Brasileira – Mato Grosso – A Pampa – 
Cunca do Amazonas – Río Panamá – Río Orinoco. 
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S31. Localice no mapa o relevo do continente asiático. 

Montes Urais – Montes Cáucaso – Cordilleira do Himalaia – Pico Everest (8.848 m) – Pico K2 
(8.611 m) – Meseta do Pamir – Meseta do Tíbet – Chaira de Siberia Central – Montes Tauro – Za-
gros – Cordilleiras de Hindukush – Montes Kuenlun – Chaira do río Ganxes – Chaira do río Ama-
relo – Península Arábiga – Península de Indochina – Península de Corea – Península da India – 
Illas do Xapón – Borneo – Filipinas – Río Ganxes – Río Indo – Río Obi – Río Yenisei – Río Ama-
relo – Río Tigris – Río Éufrates. 

 

S32. Localice o seguinte relevo de África. 

Montes Atlas – Macizo de Ahaggar – Macizo de Tibesti – Macizo de Etiopía – Kilimanxaro –  
Montes Ruwenzori – Montes Drakensberg – Fenda do Riff – Illas Canarias – Illas de Cabo Verde 
– Illa de Madagascar – Río Níxer – Río Congo – Río Zambeze – Río Orange – Río Nilo – Mar 
Mediterráneo – Océano Atlántico – Océano Índico – Lago Vitoria – Lago Tanganica 
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S33. Localice o seguinte relevo de Oceanía. 

Cordilleira Divisoria – Alpes do Sur – Gran Deserto de Vitoria – Illa de Nova Guinea – Illa de 
Tasmania – Illas Mariana – Illas Hawai – Nova Zelandia 

 

S34. Localice o seguinte relevo de Europa. 

Montes Urais – Montes Escandinavos – Montes Grampianos – Macizo Central – Cáucaso – Mon-
tes Cárpatos – Cordilleira dos Alpes – Montes Pirrneos – Cordilleira Bética – Macizo Galaico-
leonés – Montes Apeninos – Chaira de Ucraína – Chaira dos Países Baixos – Montes do Xura – Os 
Sudetes – Montes do Cáucaso – Montes Tauro – Mont Blanc (4.810 m) – Península de Kola – Pe-
nínsula Escandinava – Península de Xutlandia – Península de Bretaña – Península Ibérica – Penín-
sula Itálica – Península Balcánica – Península de Anatolia – Península Grega – Península de Cri-
mea –Illa de Islandia –Illas Británicas – Illas Baleares – Illa de Córsega – Illa de Sicilia – Illa de 
Sardeña – Illa de Malta – Illa de Chipre. 
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S35. Localice o seguinte relevo de España. 

Montes Pireneos – Cordilleira Cantábrica – Macizo Galaico-leonés – Depresión do Ebro – Depre-
sión do Guadalquivir – Sistema Bético – Sistema Ibérico –Submeseta norte e submeseta sur – 
Montes Costeiros Cataláns – Serra da Tramuntana – Illas Canarias  –Illas Baleares – Pico Veleta –
Pico Mulhacén –Monte Aneto – Cabo de Gata – Cabo de Creus –Teide 

 

S36. Localice as seguintes unidades do relevo de Galicia. 

Serra da Faladoira – Serra da Capelada – Serra do Xistral, – Serra de San Mamede – Serra dos An-
cares – Serra do Courel – Serra do Suído – Cova da Serpe – Serra do Careón – Serra do Faro – Se-
rra de Avión – Montes da Paradanta – Montes da Groba –Pena Trebinca (2.124 m) – Serra do Eixe 
– Serra de Queixa – Serra de San Mamede (Manzaneda 1.778 m) – Serra do Xurés – vale do río 
Miño – Val do Sil – Terra Chá –  Depresión de Monterrei – Depresión de Maceda – Depresión de 
Lemos – Depresión de Sarria. 
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S37. Responda: 

���� Límites da Península 
Ibérica 

 

���� Características do relevo 
peninsular 

 

���� Como son as costas da 
Península 

 

���� Características dos 
relevos Balear e Canario 

 

S38. Complete os seguintes esquemas: 
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S39. Como se distribúen as terras e os mares no noso planeta? 

 

S40. Localice no mapa os océanos e os continentes. Ordene de maior a menor tama-
ño os océanos e os continentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S41. Explique as diferenzas entre unha meseta e unha chaira. 
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S42.  Defina os seguintes conceptos: 

���� Océano  

���� Mar  

���� Lago  

���� Río  

���� Réxime fluvial  

���� Curso  

S43. Defina estes elementos en relación co curso dos ríos. 

���� Meandro  

���� Fervenza  

���� Glaciar  

���� Erosión  

���� Delta  

���� Sedimentación  

���� Transporte  

���� Marisma  



 

Páxina 35 de 60 

 

S44. Defina os seguintes conceptos: 

���� Plataforma 
continental 

 

���� Noiro conti-
nental 

 

���� Chaira abisal  

���� Dorsal oceáni-
ca 

 

���� Fosa marina  

S45. Onde se atopa a maior parte da auga do planeta? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S46. Explique o ciclo da auga e a súa importancia para a vida. 

 



 

Páxina 36 de 60 

 

S47. Por que as augas do mar son salgadas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S48. Por que se producen as mareas? Que son as correntes mariñas e como se pro-
ducen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S49. Por que existen masas de xeo nos polos? Que son os glaciares? Que conse-
cuencias pode ter o cambio climático sobre estas masas de xeo? Que é un ice-
berg? 
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S50. Procure información en internet sobre o que é un maremoto ou tsunami, e sobre 
as súas  consecuencias. 

 

S51. Procure información sobre os ríos máis longos e caudalosos do planeta, e localí-
ceos no mapa. 

S52. Explique as características fundamentais dos ríos Amazonas e Nilo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S53. Defina: 

���� Chaira  

���� Meseta  

���� Cadea de montañas  

���� Val fluvial  
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S54. Defina os seguintes conceptos: 

���� Canle  

���� Encoro  

���� Conca hidrográ-
fica 

 

���� Estiaxe  

���� Meandro  

���� Fervenza  

���� Delta  

���� Canón  

���� Torrente  

���� Marea  

���� Ondas  

���� Baixamar  

���� Preamar  
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S55. Localice os seguintes ríos de España que se indican. 

Narcea – Navia – Nervión  – Ebro – Esla – Pisuerga – Tormes – Tiétar – Alagón – Douro – Texo – 
Tinto – Odiel – Guadiana – Guadalquivir – Guadalete – Xenil – Segura – Xúcar – Ter  – Llobregat 

 

S56. Localice no mesmo mapa estes ríos de Galicia. 

Miño – Sil – Tambre – Ulla – Támega – Eo – Tea – Xallas. 

S57. Coa axuda do profesor ou da profesora, procure información sobre os problemas 
de subministración de auga en distintos lugares do planeta, así como sobre o 
gasto de auga por persoa de diversas sociedades, e por continente.  

S58. En España, o principal consumidor de auga é a agricultura. Por que? Investigue 
onde se atopan as principais zonas de regadío, as principais zonas turísticas e 
os maiores núcleos de poboación. Despois realice unha pequena síntese da súa 
investigación. 
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S59. Investigue as consecuencias do cambio climático sobre os xeos dos polos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S60. Póñalles o nome ás seguintes unidades de relevo. 
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4. O clima 

4.1 Presentación 

O clima é unha parte fundamental das nosas vidas. Os alimentos que consumimos, as pai-
saxes que ollamos, as construcións que levantamos, o noso aspecto externo, a nosa propia 
cultura e os nosos costumes dependen en boa medida do clima. O clima constitúe un dos 
condicionantes das sociedades humanas e das súas formas de asentamento. 

Na Terra distínguense tres zonas climáticas, que se distribúen segundo a súa latitude e 
en función das súas temperaturas: unha zona cálida (que ocupa a franxa entre o ecuador e 
os trópicos, de 0º a 20 º de latitude norte e sur), outra morna (localizada entre os trópicos e 
os círculos polares) e outra fría.  

4.2 Recursos didácticos 
� Libros de texto: os libros de sociais de primeiro e terceiro da ESO son moi útiles para 

o estudo deste tema (editoriais Vicens Vives, Anaya, Santillana, Consorcio editorial, 
etc.). 

� Cartográficos: mapas murais (editorial Vicens Vives), mapas mudos xeográficos e te-
máticos para traballar na aula. 

� Vídeos. 

� CD: atlas encarta  

� Diapositivas. 
– Xeografía mundial (editorial Hiares). 

– Xeografía xeral (editorial Muralla). 

– Xeografía física de continentes (editorial Hiares). 

� Enderezos de internet. 
– http://www.arrakis.es/ nexus/satelmen.htm. Imaxes de satélites meteorolóxicos. 

– http://www.tutiempo.net/terminos/index.htm.ligazon 
– http://chopo.pntic.mec.es/. Factores do clima. 

– http://www.proteccioncivil.org/meteorol2.htm. Páxina de Protección Civil onde po-
demos ver as alertas sobre fenómenos relacionados co clima e a situación actual nas 
comunidades autónomas. Demóstranos a importancia do clima e a da previsión das 
catástrofes. 

– http://www.tutiempo.net/silvia_larocca/entretenimiento/nubes.htm. Xogo virtual so-
bre os tipos de nubes. 

– http://www.inm.es. Web do Instituto Nacional de Meteoroloxía. 

– http://www.ghcc.msfc.nasa.gov/goes. Páxina da NASA con interesantes imaxes de 
satélites. 

– http://www.wmoch/index-sp.html. Páxina en castelán dun organismo dependente da 
ONU. 

– http://www.weather.com. Páxina norteamericana que dá información inmediata so-
bre o clima de calquera lugar do mundo. 

– http://www.zonaclima.com. Subministra datos para a construción de climogramas de 
calquera parte do mundo. 
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– http://www.meteored.com. Portal para afeccionados á meteoroloxía, con múltiples 
ligazóns e recursos. 

– http://www.tutiempo.net/silvia_larocca/temas/clima.htm. Describe tipos de climas, 
con detalles. 

– http://www.meteogalicia.es/galego/observación/estacións/estaciones/asp. Páxina web so-
bre o clima en Galicia. 

4.3 Para saber 
� A atmosfera é a capa gasosa de máis de 1.000 km de grosor que envolve a Terra e que a 

protexe, ao evitar que os raios solares incidan directamente sobre ela. Protexe tamén a 
Terra da caída de meteoritos. 

� Para filtrar os raios solares, a atmosfera conta coa capa de ozono, que se atopa entre os 
30 e os 50 quilómetros de altitude, impedindo a chegada das radiacións ultravioletas, 
moi perigosas para os seres vivos. 

� A atmosfera ten catro capas: troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera. 

� A temperatura atmosférica é o grao de quecemento do aire debido á radiación solar. 

� Os raios de luz do sol transfórmanse en calor ao tocar a superficie terrestre. 

� As temperaturas mídense en graos centígrados mediante termómetros. Nos mapas, as 
temperaturas reflíctense en liñas imaxinarias chamadas isotermas. 

� Os factores que determinan a temperatura dun lugar son: 

– Latitude: ou distancia ao ecuador; conforme nos afastamos do ecuador, a temperatu-
ra descende. 

– Altitude: a altitude mídese respecto do nivel do mar; con ela, as capas de aire son 
menos densas e non reteñen a calor, de xeito que esta diminúe segundo nos imos 
elevando (un grao centígrado cada 600 metros de altitude). 

– Distancia respecto do mar: o mar suaviza as temperaturas, porque tarda en arrefriar e 
en quecer. 

� A humidade é a cantidade de vapor de auga que hai no aire, e que procede das augas da 
Terra e dalgúns seres vivos. Mídese co higrómetro e exprésase en porcentaxes. 

� A cantidade de vapor de auga que o aire pode absorber depende da súa temperatura (o 
aire quente admite máis vapor de auga que o aire frío). 

� O vapor de auga provoca as precipitacións, que se miden co pluviómetro en L/m2. 

� Cando o aire se eleva, o vapor de auga arrefría e condénsase en pequenas pingas, que 
forman as nubes. 

� Se o aire continúa elevándose, as pingas de auga adhírense entre elas, aumentan de ta-
maño e caen en forma de chuvia. 

� Se a temperatura do aire é moi baixa, as pingas transfórmanse en folerpas de neve. 

� A sarabia fórmase cando os cristais de xeo das nubes se elevan, medran e caen. 

� A presión atmosférica é o peso ou a forza que exerce o aire sobre a superficie da Terra. 
Mídese en heptopascais e, para iso, utilízase o barómetro. 

� A presión atmosférica depende destes factores: 

– A altitude: canto maior é a altitude, menor é a presión atmosférica. 
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– A temperatura do aire: se é alta, o aire pesa pouco e ascende, o que dá lugar ás bai-
xas presións ou borrascas. Se é fría, o aire é máis pesado e descende, o que ocasiona 
altas presións ou anticiclóns.  

� O vento é unha masa de aire en movemento que se orixina cando entran en contacto 
masas de aire con distinta presión. 

� Os ventos poden ser distintos en función da diferenza desa presión atmosférica, ou de 
se sopran de xeito constante ou son estacionais. 

� A combinación entre os elementos do clima e os factores climáticos fan que na Terra 
existan diversos tipos de climas. 

� Se tomamos como criterio as temperaturas, estableceremos tres grades zonas climática 
no planeta: 

– Zona cálida: zona situada entre o ecuador e os trópicos (entre os 0º e os 20º de lati-
tude norte e sur). A súa principal característica é a elevada temperatura durante todo 
o ano; segundo a cantidade de chuvia que cae, este clima divídese en ecuatorial, tro-
pical e desértico. 

– Zonas mornas: localicemos unha franxa de clima morno entre os dous trópicos e o 
círculos polares (20º a 60º de latitude norte e sur). O clima desta franxa caracterízase 
por ter catro estacións. De acordo co nivel das temperaturas e das precipitacións, 
distinguimos os climas oceánico, mediterráneo e continental. 

– Zonas frías: correspóndense coas dúas zonas polares (clima polar) e cos lugares si-
tuados a máis de 2.500 metros (clima de montaña). 

� Climas da Terra (ver esquema). 

� Clima de Europa: Europa é unha península máis do continente asiático rodeada por 
mar. Unha serie de factores determinan o seu clima: 

– A súa latitude: no norte atopamos clima polar e no sur clima mediterráneo. 

– A influencia do mar suaviza as temperaturas e provoca as precipitacións. 

– O relevo determina que nas elevadas cordilleiras interiores achemos un clima de 
montaña, e nas grandes chairas fluviais un clima máis húmido. 

� A vexetación é moi diversa: desde a tundra, os bosque húmidos caducifolios e os bos-
ques mediterráneos de folla perenne, ata a estepa e a vexetación de alta montaña. 

� A paisaxe de Europa está en continua transformación pola acción humana. 

� Na Península Ibérica atopámonos cunha ampla gama de climas mornos. Na zona insu-
lar canaria atopamos un clima subtropical. 

� Unha serie de factores determinan que os climas da Península Ibérica (o oceánico, o 
mediterráneo e o continental con derivación mediterránea) se diferencien dos de Euro-
pa: 

– A situación xeográfica da Península, próxima á zona tropical e rodeada polo mar 
Mediterráneo e o océano Atlántico. 

– A influencia do seu relevo, que illa o interior. 
– A altitude media, que é considerable. 

� As paisaxes son moi variadas: bosques húmidos caducifolios e bosques mediterráneos 
de folla perenne, pradarías, estepa e ata o deserto de Tabernas, en Almería. 

� As paisaxes humanizadas en España: 

– A paisaxe atlántica: abundan as pradarías dedicadas á gandaría, e os bosques de folla 
caduca, que están en regresión debido a novas especies alóctonas (eucalipto). O há-
bitat, espallado en pequenas aldeas e vilas, e as vivendas tradicionais adáptanse á 
paisaxe e ao clima. 



 

Páxina 44 de 60 

 

– A paisaxe mediterránea: a vexetación vai desde o bosque mediterráneo á matoguei-
ra. No interior localízanse os campos de cultivo de secaño e, na costa, os de regadío 
ou invernadoiro. É unha zona moi habitada en transformación e con crecemento 
agresivo, debido á presión do urbanismo. 

– Na paisaxe interior: nas chairas interiores practícase a gandaría extensiva e a agricul-
tura de secaño, con predominio dos cereais. Desde hai séculos, a agresión humana á 
paisaxe fixo desaparecer practicamente as zonas boscosas. A poboación concéntrase 
en vilas grandes.  

– A paisaxe canaria: nos socalcos, areados e xabres localízase a agricultura e a gande-
ría. A paisaxe volcánica está moi humanizada e poboada debido ao turismo. 

� Os riscos naturais: os riscos naturais máis perigosos son os terremotos, as erupcións 
volcánicas, os furacáns e as inundacións. 

� Entre os riscos provocados pola acción humana podemos citar os tecnolóxicos (deriva-
dos dos erros dos uso da técnica). As actividades industriais tamén representan riscos: a 
contaminación provoca o quecemento da atmosfera e causa o efecto invernadoiro, que 
provoca o cambio climático. A contaminación da atmosfera pode pasar ás pingas de 
chuvia e provocar a chuvia ácida, que ten efectos nocivos na vexetación. As augas con-
taminadas pola acción da industria e da agricultura, e polas augas urbanas, vértense en 
ríos, lagos, mares e augas subterráneas.  

4.4 Características dos climas 
 Características  Vexetación e solos Réxime fluvial Localización  

Ec
ua

to
ria

l h
úm

id
o 

���� Precipitacións moi elevadas 
(entre 2.000 mm e 3.000 
mm anuais) 

���� Temperatura media elevada 
(de 25ºC a 28ºC) durante 
todo o ano. 

���� Amplitude térmica anual moi 
baixa, non supera os 3ºC. 

���� Non existen estacións 
(chove durante todo ano, e 
non hai estación seca) . 

���� Selva virxe (xungla, con 
vexetación practicamente 
impenetrable, frondosidade 
da vexetación (debido á for-
te humidade e ao calor). 

���� Solos: moi pobres, con 
costras lateríticas (limo arxi-
loso de cor vermella, moi ri-
co en óxidos de ferro e alu-
minio, pero pobres en hu-
mus). 

���� Ríos moi caudalosos e moi 
regulares, debido á abun-
dancia de choivas durante 
todo o ano. Ás veces prodú-
cense asolagamentos por 
fortes choivas. 

���� Exemplos: Amazonas e 
Congo.  

���� Localízanse en territorios en 
torno ao ecuador: 

– América central. 
– Amazonía. 
– África guineana. 
– Cunca do Congo. 
– Indochina. 
– Malaisia. 

– (Ver mapa) 

Tr
op

ic
al
 c
on

 e
st
ac
ió
n 
se
ca
 

���� Temperaturas elevadas 
durante todo o ano: no verán 
pode chegar aos 25ºC ou 30 
º C, e na estación seca, aos 
20 –25ºC. 

���� As precipitacións distribúen-
se por estacións: unha esta-
ción seca e outra húmida 
(verán). 

���� Canto máis próximos ao 
ecuador, a estación chuvio-
sa será máis longa, e canto 
máis próximos aos trópicos, 
a estación seca é máis lon-
ga que a estación húmida e 
chuviosa. 

���� As precipitacións medias 
anuais son de 1350 mm a 
750 mm anuais. A amplitude 
térmica é moi grande (máis 
canto máis lonxe do ecua-
dor). 

���� A proximidade ao mar 
dulcifica o clima e as tempe-
raturas. 

���� Bosque tropical 
���� Sabana (superficie herbácea 

con algunha árbore). 
���� Matogueiras espiñosas (en 

zonas na que a estación se-
ca é moi longa). 

���� Solos moi pobres en humus 
con costras lateríticas (limo 
arxiloso de cor vermella, moi 
rico en óxidos de ferro e 
aluminio, pero pobres en 
humus). 

���� Ríos moi caudalosos e moi 
irregulares. 

���� Prodúcense asolagamentos 
por fortes chuvias nas esta-
cións húmidas. 

���� Nas estacións secas prodú-
cense fortes estiaxes. 

���� Localízase ao norte e ao sur 
do ecuador: 
– India (costa oeste). 
– Australia. 
– Bordo dos desertos cáli-

dos. 
– América do sur (parte de 

Venezuela e Brasil) 

– (Ver mapa) 
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M
on

zó
ni
co

 

���� Moi caloroso durante todo o 
ano (temperatura media 
anual de 26ºC) . O total de 
precipitacións anuais é moi 
alto (1.600 mm) 

���� Dúas estacións moi marca-
das: 

���� Estación húmida (chuvias 
provocadas polos ventos 
monzóns. O monzón do ve-
rán sopra do mar (Pacífico e  
Índico) ata a terra, polo que 
dará lugar a un tempo moi 
húmido. 

���� Estación seca: sopra o 
monzón de inverno; o vento 
monzón sopra da terra ao 
océano. 

���� Bosque denso. 
���� Sabana . 

���� Solos pobres. 
���� Costras lateríticas. 
 

���� Ríos moi caudalosos e moi 
irregulares. 

���� Prodúcense asolagamentos 
por fortes chuvias na esta-
ción húmida. 

���� Na estación seca, no mon-
zón de inverno, prodúcense 
fortes estiaxes. 

 

���� India 
���� Indochina 

���� SE Asiático 
���� (Ver mapa) 

C
li
m
a
 d
es
ér
ti
co
 c
á
li
d
o
 

 

���� Temperatura extremas, 
elevadísimas durante o ve-
rán (máis de 35ºC de me-
dia). Na estación menos ca-
lorosa, a temperatura media 
tamén é elevada. 

���� A amplitude térmica diaria é 
moi elevada: ás veces che-
ga a máis de 20ºC. 

���� Escaseza de precipitacións: 
a media anual pode ser infe-
rior mesmo aos 100 mm. 

���� Causas da existencia de 
desertos: 

���� A circulación xeral atmosfé-
rica (zonas de predominio 
de anticiclóns). 

���� A continentalidade. 

���� As barreiras de montañas. 
���� As correntes mariñas frías, 

que dan lugar á existencia 
de desertos costeiros, loca-
lízanse na costa peruana e 
chilena, no SO africano, en 
Mauritania, na baixa Califor-
nia e no NO de Australia. 

���� Vexetación case inexistente 
ou escasa: predominio de 
zonas areosas e pedras. 

���� Aparecen plantas xerófilas. 
���� En determinadas zonas nas 

que aparece auga hai oasis 
con vexetación. 

���� Solos moi pobres que 
absorben con facilidade au-
ga. 

 

���� Non existen cursos de auga 
permanentes debido á esca-
seza de precipitacións e á 
forte evaporación determi-
nada polas altas temperatu-
ras. Torrentes ocasionais 
que desaparecen pola forte 
evaporación e a absorción 
dun solo moi areoso. Os 
wadis. 

���� Localízanse en torno aos 
trópicos: 
– Hemisferio norte: 

– Sahara. 
– Próximo Oriente. 
– Norte de México. 
– Sur de California. 
– Arizona. 
– Hemisferio sur: 

– SO de África. 
– Oeste e centro de Aus-

tralia. 
– Costas peruana e chile-

na. 
– (Ver mapa) 

(...continúa...)
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Climas mornos  

 Características  Vexetación e solos Réxime fluvial Localización  

M
ed

ite
rr
án

eo
 

���� Temperatura media anual de 
20ºC. Veráns calorosos con 
temperatura media de 25ºC. 
Invernos suaves (temperatu-
ra media en torno aos 15ºC). 
Raramente se producen xe-
adas. 

���� As precipitacións localízanse 
durante os equinoccios (pri-
mavera e outono), e durante 
o solsticio de inverno. As 
precipitacións medias anuais 
son de entre 750 mm e 300 
mm. O verán é a estación 
seca, pero pódense producir 
precipitacións debido ás 
chuvias convectivas e de 
carácter tormentoso. 

���� Podemos establecer estas 
variedades: 

– Continental (inverno frío, 
6ºC Tm, verán moi calo-
roso e amplitude térmica 
elevada). 

– Setentrional (inverno con 
11ºC Tm e estación se-
ca longa). 

– Meridional (moi cálido). 

– Oceánico (húmido con 
curto período seco) 

– Desértico (norte de Áfri-
ca, deserto de Tabernas, 
en Almería, etc.). 

���� Bosques de follas perennes 
(piñeiros, aciñeiras, etc.). 

���� O bosque degrádase en 
matogueiras xerófilas (tomi-
ño, romeu, etc.). 

���� Solos moi produtivos (solos 
pardos). 

���� Ríos de caudal irregular (os 
máis irregulares do mundo). 
Prodúcense asolagamentos 
por fortes precipitacións e, 
no verán, fortes estiaxes. 

���� Localízase en: 

– Cunca mediterránea 
– Sur dos EEUU (Califor-

nia). 

– Chile (Centro). 
– SO de Australia. 
– SO da República Sura-

fricana. 

– (Ver mapa) 

C
on

tin
en

ta
l 

���� Localízase en torno aos 40º 
e 60º norte e sur. 

���� Clima de fortes contrastes: 
���� Invernos moi fríos e secos. 

Prodúcense fortes nevadas 
e xeadas. 

���� Veráns moi calorosos, ás 
veces acompañados por for-
tes tormentas de veráns 
(choivas covectivas). 

���� Precipitacións: localízanse 
sobre todo en primavera e 
outono; no verán van acom-
pañadas de fortes tormen-
tas. 

���� Forte amplitude térmica : 
20ºC. 
– Variedades: 
– Oceánico. 
– Siberiano. 

– Mediterráneo. 
– Manchuriano . 
– Desértico continental. 

���� Bosque de coníferas e 
piñeiros. 

���� Bosque mixto con especies 
mornas e frías. 

���� Pradarías, ocupados por 
unha importante gandería. 

���� Estepa, no sur, salpicada 
por arbustos. 

���� Taiga, no norte. 
���� Solos moi ricos, na maioría 

dos casos aptos para unha 
agricultura de secaño e ex-
tensiva. 

���� Ríos de caudal irregular: 

���� Prodúcense asolagamentos 
polas fortes precipitacións 
(sobre todo en primavera, 
producidas polo desxeo). 

���� No norte (Siberia), os ríos 
permanecen xeados en in-
verno. 

���� Centro e norte do continente 
americano (EEUU e Cana-
dá). 

���� Centro e norte de Europa, e 
���� Siberia. 

(...continúa...) 
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 Características  Vexetación e solos Réxime fluvial Localización  

O
ce
án

ic
o 
(a
tlá

nt
ic
o)
 

���� Escasa oscilación térmica 
(en torno aos 11ºC). 

���� Temperaturas suaves: no 
verán, en torno aos 15 ºC. O 
mes de agosto é o máis ca-
loroso. 

���� Invernos suaves nas zonas 
costeiras. En torno aos 6ºC 
de media: o mes de febreiro 
é o máis frío. 

���� As estacións intermedias 
(primavera e outono) son 
moi marcadas. 

���� As precipitacións repártense 
durante todo o ano pero son 
máis abundantes en inverno. 

���� As precipitacións medias 
anuais son moi abundantes: 
oscilan entre os 1.500 mm e 
os 900 mm. Hai moitos días 
de chuvia ao ano, que con 
frecuencia se manifestan en 
forma de orballo. As precipi-
tacións son de orixe oceáni-
ca (as chamadas chuvias de 
fronte), orixinadas polo con-
tacto de dúas masas de aire 
de diferentes características, 
unha tropical e outra polar, 
que orixinan as frontes car-
gadas de humidade. 

���� A humidade atmosférica é 
moi elevada: predomina a 
grande nebulosidade, os ce-
os plúmbeos e os ventos do 
oeste, que ás veces sopran 
de xeito violento. 

���� Variedades: 

– Interior: oceánico conti-
nental, frío. 

– Sur oceánico mediterrá-
neo: máis cálido e seco. 

– Norte: clima oceánico 
frío (noruegués). 

���� Bosque caducifolio: carba-
llos, faias e freixos. 

���� Desapareceron moitos 
bosques autóctonos debido 
á tala indiscriminada, aos 
incendios forestais, á inva-
sión de especies alóctonas e 
ao forte poboamento. 

���� Landas: zonas de arbustos 
degradadas (fentos e breixo) 
e zonas de pastos. 

���� Solos moi fértiles (solos 
pardos): é preciso o uso de 
fertilizantes. 

���� Ríos moi ou bastante 
regulares e moi caudalosos 
debido á abundancia de 
chuvias, especialmente no 
inverno. 

���� Hemisferio norte: 

– Fachada costeira atlánti-
ca de Europa occidental 
(de Portugal a Noruega, 
incluíndo Galicia e todo 
o NO de España). 

– NO dos EEUU: Oregón 
e estado de Washington. 

– Canadá. 

���� Hemisferio sur: 
– SO de Australia. 
– Tasmania. 
– Costa meridional de Chi-

le. 

 
 Características  Vexetación e solos  réxime fluvial Localización  

C
hi
né

s 

���� Temperatura media anual de 
20ºC. 

���� O total de precipitacións 
anuais é moi alto (arredor de 
1.000 mm). 

���� Dúas estacións moi marca-
das: 

���� Estación húmida (verán): 
precipitación moi abundan-
tes.  

���� Estación seca e suave: ás 
veces pode producirse unha 
vaga de frío. 

���� Bosque no que se mesturan 
especies tropicais e espe-
cies características de zonas 
temperadas (caducifolios). 

���� Bambús, palmeiras, came-
lias, loureiros e té. 

���� Solos fértiles (aluvión).  
���� Solos amarelos. 

���� Ríos moi caudalosos e moi 
irregulares. 

���� Prodúcense asolagamentos 
por fortes precipitacións na 
estación húmida. 

���� Hemisferio norte: 

– SE e centro de China e 
Xapón. 

– SE dos EEUU (Miami). 
���� Hemisferio sur: 

– SE de Australia. 
– Uruguai, Paraguai e a 

Pampa. 
– SE de África do Sur. 

(...continúa...) 



 

Páxina 48 de 60 

 

 
 Características  Vexetación e solos Réxime fluvial Localización  

Po
la
r 

���� Temperatura media anual 
inferior a –10ºC (frío perpe-
tuo). 

���� Invernos moi fríos (dura 
entre oito e nove meses, con 
xeadas constantes). 

���� Temperatura media en 
inverno moi baixa, en torno 
aos –20ºC e –30ºC. 

���� As temperaturas mínimas 
poden chegar a –50ºC. 

���� Os veráns non existen, son 
moi fríos e non superan os 
0ºC. 

���� Nas zonas máis meridionais, 
precipitacións en forma de 
neve. 

���� No clima siberiano o verán 
alcanza temperaturas de 
10ºC. 

���� A noite máis longa dura 24 
horas nos círculos polares, e 
en torno ao polo dura seis 
meses. 

���� Os raios solares chegan de 
xeito totalmente oblicuo e 
sen forza. 

���� Tundra: solos permanente-
mente xeados (permafrost) e 
improdutivos. 

���� Ríos permanentemente 
xeados. 

���� Antártida. 

���� Polo norte. 
���� Groelandia. 
���� Costa ártica de Rusia e 

Canadá. 

4.5 Vocabulario 
� Tempo. Situación atmosférica nunha área determinada e durante un período de tempo 

breve. Individualízase polas variacións dos elementos que o compoñen, como son a 
temperatura, a humidade, a presión, a nebulosidade e as precipitacións.  

� Clima. Estado medio do tempo dunha rexión, entendido como a sucesión habitual dos 
tipos de tempo ao longo dun período longo (30 anos). 

� Presión atmosférica. Peso da atmosfera sobre a superficie da Terra. Mídese cun baró-
metro e exprésase en mm ou en milibares (mb). A presión media é de 760 mm ou 1.013 
mb. 

� Isóbara. Liña que une os puntos que teñen a mesma presión atmosférica ao nivel do 
mar. 

� Anticiclón. Área en que o aire rexistra unha presión elevada, superior a 1.013 mb ou a 
760 mm. 

� Borrasca. Área de baixas presións, inferiores a 1013 mb ou 760 mm ao nivel do mar. 

� Fronte. Área de descontinuidade que separa, mediante un plano inclinado, dúas masas 
de aire de diferentes características. 

� Corrente en chorro. Corrente tubular, estreita, onde os ventos do oeste da alta tropos-
fera logran a máxima velocidade, debido á existencia dun forte gradiente de temperatu-
ra.  

� Gota fría. Depresión pechada que se localiza nos niveis altos da troposfera e que con-
siste nun embolsamento de aire frío, rodeado por outro máis cálido. Esta situación pro-
voca potentes precipitacións. 

� Barlovento. Parte dun relevo orientada cara ao vento. 

� Sotavento. Parte dun relevo orientada no lado oposto ao vento. 

� Brisa. Vento local, xeralmente de pouca intensidade e de periodicidade diaria. 
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� Insolación. Cantidade de enerxía solar interceptada pola Terra, de modo directo ou di-
fuso, medida en langleys. 

� Isoterma. Liña que une puntos de igual temperatura. 

� Amplitude térmica. Diferenza de temperatura, medida en graos centígrados ou fah-
renheit, e en kelvins, que se produce nun período entre a temperatura máxima e a mí-
nima. 

� Brétema. Condensación do vapor de auga nas capas de aire próximas ao chan e que 
produce unha redución da visibilidade. 

� Solaina. Zona situada en dirección ao sol. 

� Evaporación. Cambio de estado polo que a materia pasa de líquida a gasosa. 

� Humidade atmosférica. Refírese ao contido do vapor de auga na atmosfera. Mídese co 
higrómetro. 

� Condensación. Proceso polo que o vapor de auga contido nas nubes pasa aestado li-
quido, formando nubes, néboas ou orballo. 

� Precipitación. Auga que, en estado liquido ou sólido, se deposita na superficie da terra 
como consecuencia dos procesos atmosféricos. 

� Isohieta. Liña que une puntos con igual precipitación nun mapa. 

� Réxime pluviométrico. Distribución mensual das precipitacións caídas nun ano. Hai 
seis tipos básicos: oceánico, continental, mediterráneo, ecuatorial e tropical. 

� Déficit hídrico. Termo usado en hidrometereoloxía que, de forma moi xeral, se refire á 
falta de humidade do solo, cando ao efectuar o balance hídrico a chuvia non compensa 
a evapotranspiración, senón que tamén se esgota a reserva hídrica. 

� Aridez. Sequidade e ausencia de humidade produto de situacións atmosféricas ou cli-
máticas que ocasionan a ausencia ou o déficit de precipitacións, forte insolación, etc. 

� Microclima. Clima dunha área moi especifica, de moi reducidas dimensións, que pre-
senta contrastes coa área en que se insire. 
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4.6 Secuencia de actividades 

S61. Que é a atmosfera? Cal é a súa función? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S62. Que é a capa de ozono? Cal é a súa función? Analice o problema actual coa ca-
pa de ozono e as súas repercusións a longo prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S63. Defina os seguintes conceptos: 

���� Temperatura 
atmosférica 

 

���� Liñas isóbaras  

���� Liña Isohieta  

���� Temperatura 
media 

 

���� Tempo  

���� Clima  
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���� Baixa presión  

���� Alta presión  

���� Gradiente de 
presión 

 

���� Humidade do 
aire 

 

���� Precipitación  

���� Presión atmosfé-
rica 

 

���� Borrasca  

���� Anticiclón  

���� Vento  

���� Vento Monzón  

���� Chuvias de 
fronte 

 

S64. Explique o proceso de formación dos seguintes fenómenos: 

���� Nubes  

���� Chuvia  

���� Folerpa  

���� Sarabia  
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S65. Explique como se producen as chuvias de fronte e que repercusión teñen sobre 
a Península. Onde se forman? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S66. Que son as chuvias de relevo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S67. Explique que son as chuvias convectivas. Diferenzas entre as chuvias orográfi-
cas e as convectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S68. Que é a presión atmosférica e como se forman os ventos. 
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S69. Que factores determinan a variación das temperaturas no planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S70. Complete a seguinte táboa sobre as características xerais dos climas das zonas 
climáticas da Terra. 

 

Zonas climáticas 
Localización 
xeográfica Características xerais  Tipos de climas 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

S71. Escriba as diferenzas entre o clima ecuatorial, o tropical e o desértico cálido. 
 

Clima ecuatorial Clima tropical Clima desértico cálido 
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S72. Analice as diferenzas entre os climas mornos e as súas características en vexe-
tación e solos. 

 

Clima oceánico Clima mediterráneo Clima continental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S73.  Explique as características climáticas e a paisaxe do clima polar e de montaña. 
 

Clima polar Clima de montaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S74. Describa as seguintes formacións vexetais e relacióneas cun tipo de paisaxe. 
Procure imaxes en internet de cada unha. 

���� Sabana  

���� Taiga  

���� Tundra  

���� Selva  
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���� Estepa  

���� Bosque de coní-
ras 

 

���� Bosque de folla 
caduca 

 

���� Bosque medite-
rráneo 

 

S75. Enumere e explique os factores que fan que os climas da Península Ibérica se-
xan algo diferentes dos da zona morna en xeral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S76. Sinale nun cadro as características principais do clima de Galicia. Procure datos 
das temperaturas da súa localidade na páxina web:  

� http://www.meteogalicia.es/galego/observación/estacións/estaciones/asp 
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S77. Neste mapa, indique a dirección do vento e explique por que terá esa dirección 
determinada.  

 

 

 

 

S78. Observe os seguintes climogramas e conteste ás preguntas. 
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���� En que meses chove 
máis? 

 

���� Que estación ten maior 
temperatura? 

 

���� Cal é a amplitude térmica?  

S79. Realice a gráfica e comente despois os seguintes climogramas: 

1 

Meses X F M A M Xñ Xl A S O N D TMA TPRA 

Temp. 
(ºC) 26,3 26,6 26,2 26 25,7 24,9 23,7 23,6 24,2 24,4 25,5 25,9 25,2  

Precip. 
(mm) 104 148 250 329 262 255 93 298 657 461 255 64  3176 

2 

Meses X F M A M Xñ Xl A S O N D TMA TPRA 

Temp. 
(ºC) 25,9 26,1 25,4 24 22,2 20,9 20,4 20,9 21,3 22,1 23,3 24,8 32,2  

Precip. 
(mm) 124 123 133 108 80 58 42 44 67 82 105 136  1099 

3 

Meses X F M A M Xñ Xl A S O N D TMA TPRA 

Temp. 
(ºC) 9,5 12 16 21 27 32 35 34 31 26 17 11 22  

Precip. 
(mm) 30 33 33 33 5 0 0 0 0 3 20 30  178 

4 

Meses X F M A M Xñ Xl A S O N D TMA TPRA 

Temp. 
(ºC) 10,2 10,6 12,6 14,2 15,3 18,3 19,8 19,9 18,7 16,3 13,2 10,8 15  

Precip. 
(mm) 170,6 135,1 157,3 93,4 101,3 51 26 42,8 65 122,3 187,4 187,2  1339,4 

5 

Meses X F M A M Xñ Xl A S O N D TMA TPRA 

Temp. 
(ºC) 10,3 11 13,1 14,8 17,8 21,3 23,9 24,5 22,4 18,3 14,4 11,1 16,9  

Precip. 
(mm) 33 31,5 25,3 31,6 31,4 22,2 7,5 26,5 53,8 87,3 36,1 36,9  423,1 
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6 

Meses X F M A M Xñ Xl A S O N D TMA TPRA 

Temp. 
(ºC) 4,9 6,5 10 12,7 15,8 20,6 24,2 23,7 18,8 14 8,9 5,6 13,9  

Precip. 
(mm) 38 34 45,5 44,7 44,4 27,4 11,1 13,8 31,1 53,3 47,1 47,5  437.9 

7 

Meses X F M A M Xñ Xl A S O N D TMA TPRA 

Temp. 
(ºC) 11,7 12,2 14,1 16,1 18,4 22 24,7 25,3 23,4 19,3 15,6 12,8 17,9  

Precip. 
(mm) 30,7 20,7 20,1 28,4 17,1 3,5 0,2 5,1 15 25,8 27,3 35,7  229,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S80. Procure en internet información sobre o cambio climático e as súas consecuen-
cias. Realice un pequeno traballo sobre o tema. Despois desenvolverase un de-
bate na aula. Para facilitar o seu traballo, pode consultar a seguinte páxina web: 

� www.bbc.co.uk/spanish/especiales/clima 
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S81. Infórmese sobre o problema da deforestación das masas selváticas e boscosas, 
e sobre a súa repercusión no cambio climático. 

S82. Como podemos evitar os riscos de incendios na nosa paisaxe e que medidas de 
prevención poderiamos tomar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S83. Procure neste xogo de palabras os climas da Terra. 

 

S84. Enumere e describa os riscos naturais e os ricos provocados pola acción huma-
na, así como as súas consecuencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


