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Orientacións didácticas 

■ Nesta dobre páxina recordare-
mos as diversas formas que existen 
para poder representar a Terra: 

● Globo terráqueo. 

● Planisferio. 

● Mapa. 

■ Tamén describiremos cada un-
ha destas representacións e resu-
miremos as utilidades da escala e 
da lenda. 

Solucións das actividades 

1. Un globo terráqueo é a repre-
sentación da Terra nunha esfe-
ra, na que se reproduce a situa-
ción dos continentes e dos océ-
anos. 

Tamén podemos ver a inclina-
ción da Terra, porque o eixe 
que sostén o globo está leve-
mente ladeado. 

2. O Ecuador divide a Terra en 
dúas partes, o Hemisferio Norte 
e o Hemisferio Sur. 

3. Os polos son os puntos xeo-
gráficos que se sitúan en am-
bos extremos do eixe central da 
Terra e representan a parte 
máis afastada do Ecuador. 

O Polo Norte encóntrase no He-
misferio Norte, mentres que o 
Polo Sur se encontra no Hemis-
ferio Sur. 

4. Un planisferio é a representa-
ción da Terra sobre unha super-
ficie plana. 

Nel aparecen os continentes e 
as illas principais, así como os 
océanos e os mares. 

5. Os planisferios físicos cháman-
se así porque amosan as carac-
terísticas físicas da Terra, como 
as montañas, os ríos, os mares, 
as illas… 

Os planisferios políticos amo-
san as fronteiras dos países e 
as principais ciudades, como 
por exemplo a capital do país. 

6. Actividade persoal. 

7. As respostas son as seguintes: 

− A lenda está situada no ex-
tremo superior esquerdo. 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Espacial 2 Explicar en que partes divide a Terra o Ecuador. 

3 Definir os polos e situalos no globo terráqueo. 

7 Localizar a lenda nun mapa e encontrar os símbolos 
que se utilizan. 

11 Identificar os signos convencionais que se utilizan para 
representar a información nun mapa. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Definir conceptos e vocabulario 
relacionado coa materia. 

Definir coas súas propias palabras 
que é un globo terráqueo. Act. 2 

MATEMÁTICAS, 
CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 

Traballar con elementos de 
medida. 

Observar a escala do mapa e 
comprobar a cantos centímetros 
corresponden 10 quilómetros na 
realidade. Act. 6 

DIXITAL Interpretar información de 
gráficos, esquemas, táboas, 
mapas, etc. 

Extraer distintos tipos de 
información e ser capaz de 
interpretar a lenda e os símbolos 
dun mapa. Acts. 6 e 7   
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 O primeiro símbolo represen-
ta unha autoestrada ou unha 
autovía. 

O segundo símbolo repre-
senta unha estrada nacional. 

O terceiro símbolo repre-
senta unha estrada auto-nó-
mica. 

O cuarto símbolo representa 
outras estradas. 

O quinto símbolo representa 
un aeroporto. 

O derradeiro símbolo repre-
senta un porto comercial. 

− Os símbolos utilizados na 
lenda son as cores, as liñas 
e os debuxos. 

− Na lenda non aparecen nin 
puntos, nin frechas. 

8. O globo terráqueo é o instru-
mento que mellor representa a 
superficie total da Terra porque 
reproduce case á perfección a 
esfera terrestre mentres que 
para elaborar un planisferio é 
necesario deformar algún as-
pecto xeométrico xa que se pa-
sa dunha esfera a un plano. 

9. Un mapa é a representación 
plana da totalidade ou dunha 
parte da superficie terrestre: 
continentes, países, rexións… 

Os elementos máis importantes 
dun mapa son a escala e a 
lenda. 

10.  A escala dun mapa é o número 
de veces que se reduciu a su-
perficie real nun mapa. 

A escala nun mapa pode ser: 

− numérica, un número indica 
a proporción entre o mapa e 
a realidade. 

− gráfica, represéntase cunha 
liña graduada. 

11. Os signos convencionais para 
representar a información nun 
mapa son: as cores, as frechas, 
as liñas, os debuxos e puntos. 

 

ANOTACIÓNS 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/728259 – Podemos visualizar o seguinte vídeo 
sobre a construción dunha escala gráfica e os seus usos. 

A continuación, formularémoslles algunhas preguntas para saber se enten-
deron a explicación: 

– Por que divide a escala gráfica en partes de 0,5 cm? 

– Como sería nunha escala de ampliación 2/1? 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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Orientacións didácticas 

■ Introducimos o tema do tempo
atmosférico cun texto da novela de
Mark Twain, “As aventuras de Tom
Sawyer”. O autor describe unha
violenta tormenta na illa de Jac-
kson. 

Solucións das actividades 

1. Se contamos nove segundos o
relámpago terá caído a tres
quilómetros. 

2. Se estás no campo, no medio
dunha tormenta nunca debes
refuxiarte debaixo dunha árbo-
re, busca refuxio nunha casa. 

3. As expresións que se refiren á
tormenta son: 

− “trono formidable”. 

− “un extraño resplandor virou
de súpeto a noite en día”. 

− “grosas pingas de chuvia”. 

− “secuencia de lóstregos ce-
gadores e de tronos enxor-
decedores”. 

− “o furacán tendía como sa-
bas sobre o chan”. 

− “chuvia torrencial”. 

− “ruxido do vento”. 

− “incontibles explosións de
raios e tronos”. 

4. O autor compara a tormenta
cunha batalla, porque o estondo
e o ruído enxordecedor dos tro-
nos pódese equiparar co son
das explosións e canonazos
dunha batalla. 

Tamén o resplandor dos lós-
tregos pode lembrar ao  que
provocan os canóns e as armas
de fogo. 

No derradeiro parágrafo, cando
o autor di: “os exércitos retirá-
ronse con ameazas e protestas
cada vez máis débiles”, quere
dicir que a tormenta se retira, e
cada vez soan máis afastados e
distantes os tronos e relám-pa-
gos. 

5. Un furacán é unha enorme tor-
menta tropical, caracterizada
por fortes ventos e chuvias to-
rrenciais. 

Este fenómeno está constituído

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística 3 Buscar no texto as expresións que se refiren á tormenta 
e familiarizarse con elas. 

Naturalista 5 Coñecer e saber explicar fenómenos naturais como que 
é un furacán 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Desenvolver a comprensión 
lectora e analizar o contido dun 
texto. 

Ler, comprender o significado de 
certas expresións lingüísticas e 
explicar o último parágrafo. Act. 4 

MATEMÁTICAS E 

BÁSICAS EN CIENCIAS 

E TECNOLOXÍA 

Aproximarse ao método 
científico observando procesos 
naturais e recollendo a 
información que proporcionan. 

Recoñecer a manifestación de 
fenómenos naturais e facer o 
cálculo matemático oportuno para 
coñecer a distancia. Act. 1 

DIXITAL Utilizar as Tecnoloxías da In-
formación para aprender. 

Obter información a través da 
Internet 

Informarse e reflexionar sobre 
onde é mellor refuxiarse en caso 
de tormenta. Act. 2 

Buscar información sobre os 
furacáns. Act. 5  
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 por ventos que forman unha
espiral cun centro común, o
chamado “ollo” do furacán. Os
ventos dun furacán sopran a
máis de 120 km/h. 

Actividades de reforzo 

 1.  Para profundar no estudo das
tormentas, o alumno deberá con-
testar as seguintes cuestións: 

a) Define os seguintes conceptos:
tornado, tormenta eléctrica. 

b) Que fenómenos eléctricos a-
compañan as tormentas? 

Solución. 

a) Tornado: é un fenómeno atmos-
férico, formado por ventos ver-
ticais en forma de funil, que
xiran moi rápido. Incluso poden
acadar os 400 km/h. 

Tormenta eléctrica: é un fenó-
meno meteorolóxico, que se ca-
racteriza polas precipitacións, e,
ademais, polos raios e os tro-
nos. 

b) Os raios, lóstregos e tronos. 

Actividades de ampliación 

 1.  Os nenos mirarán pola xanela e
seguidamente farán no seu caderno
unha descrición do tempo que vai. 

Solución. 

Actividade persoal. 

Educamos en valores 

■ Aproveitaremos a imaxe da
tormenta para abrir un diálogo cos
nenos sobre os prognósticos do
tempo e ser previsores: 

− Ao decidir a roupa que poredes
pola mañá pensades no tempo
que irá? 

−   Oístes algunha vez a noticia de
que un temporal sorprendeu uns
excursionistas a pesar das adver-
tencias? 

Informarnos do tempo axuda-
ranos a ser previsores. Sempre
é mellor previr que curar. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/726577 – Podemos visualizar a seguinte presen-
tación como introdución ao tema do tempo atmosférico. 

A continuación, pedirémoslle ao alumnado que realice un mapa conceptual 
especificando as características do tempo atmosférico. 

Tamén lles pediremos que realicen un mapa do tempo segundo a predición 
meteorolóxica do día no que están. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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Orientacións didácticas 

■ Nesta dobre páxina imos es-
tudar as distintas capas que forman 
a atmosfera e as súas caracterís-
ticas. 

■ Descubriremos por que a atmos-
fera serve de escudo protector das 
radiacións solares. 

Solucións das actividades 

1. Estas son as distintas capas da 
atmósfera, ordenadas desde a 
máis próxima ao chan, á máis 
afastada: 

− Troposfera. É a capa máis 
próxima ao chan, está a uns 
12 quilómetros, e concentra 
a maior parte do osíxeno que 
respiramos e do vapor de 
auga. 

Nela teñen lugar os fenó-
menos atmosféricos como as 
nubes, a chuvia ou o vento. 

− Estratosfera. Está situada a 
uns 50 km do chan. O aire 
está disposto en capas hori-
zontais ou estratos. 

Contén a capa de ozono, que 
absorbe os raios daniños que 
chegan á Terra procedentes 
do Sol. 

− Mesosfera. Está situada a 
uns 80 km do chan. O aire é 
moi escaso. Obsérvanse as 
estrelas fugaces, fenómeno 
luminoso que desde a Terra 
se ve como as estrelas en 
movemento. 

− Termosfera. Está situada a 
uns 500 km. do chan. O aire 
é case inexistente e a tem-
peratura pode ser moi eleva-
da (2.000 ºC). Nela desinté-
granse moitos mete-oritos. 

− Exosfera. É a zona de trán-
sito, entre a atmosfera te-
rrestre e o espazo. Nesta 
capa hai satélites artificiais. 

2. Todos os raios solares non 
chegan directamente á super-
ficie da Terra, porque está ro-
deada dunha capa de aire que 
a envolve e que ten un espesor 
de 1.000 km, a atmos-fera. 

A atmosfera é un filtro que evita 
que os raios solares cheguen 
directamente á Terra. 

COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Expresarse por escrito con 
corrección ortográfica, sintáctica 
e gramatical. 

Utilizar correctamente o vocabu-
lario específico da área. 

Explicar estratexias, 
procedemnetos e razoamentos. 

Nomear e explicar as capas da 
atmosfera, a súa altura e 
características. Act. 1 

Explicar porque non todos os 
raios solares chegan á Terra. Act. 
2 

Razoar a importancia que ten a 
atmosfera para a vida na Terra. 
Act. 3 

MATEMÁTICAS E 

BÁSICAS EN CIENCIAS 

E TECNOLOXÍA 

Aproximarse ao método 
científico observando procesos 
naturais e recollendo a 
información que proporcionan. 

Coñecer, aprender e familiarizase 
sobre como é a atmosfera a partir 
da interpretación do esquema e 
dos textos. Acts. 1 a 3 

APRENDER A 

APRENDER 
Recoñecer a coherencia global 
dos coñecementos. 

Ter curiosidade por formularse 
preguntas. 

Relacionar as distintas capas da 
atmosfera coa súa altitude e as 
principais características. Act. 1 

Preguntarse pola importancia dos 
raios solares e da atmosfera. 
Acts. 2 e 3 

DIXITAL Interpretar información expresa-
da en diferentes linguaxes 
textuais e gráficas 

Observar, ler e comprender os 
contidos expresados nas 
ilustracións e textos. Acts. 1 a 3 
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3. É moi importante que a Terra 
estea rodeada pola atmosfera 
porque nos protexe: 

1. Regula a temperatura da 
superficie terrestre. Evita que a 
Terra se quente moito durante o 
día e se arrefríe moito durante a 
noite. 

2. Filtra os raios solares e non 
deixa pasar os raios ultraviole-
tas, que son daniños para os 
seres vivos. 

Se a atmosfera desaparecese 
desaparecería a vida na Terra. 

Actividades de reforzo 

 1.  Imos profundar no estudo das 
capas da atmosfera. Descubre 
o seguinte: 

a) De que se compón a tropos-
fera? 

b) Que é a capa de ozono? En 
que capa está situada? 

Solución. 

a) A troposfera componse de ni-
tróxeno e osíxeno. 

b) É a capa que exerce unha ac-
ción protectora, xa que nos pro-
texe dos raios ultravioletas fa-
céndoos menos daniños. Está 
situada na estratosfera. 

Actividades de ampliación 

 1.  Busca información sobre os se-
guintes conceptos: 

a) Que é a tropopausa? Que é a 
estratopausa? 

Solución. 

a) e b) Actividade persoal. 

 

ANOTACIÓNS 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/726578 – Podemos utilizar este recurso para que 
o alumno poida repasar conceptos relacionados coa atmosfera dunha forma 
divertida e interactiva. A continuación, podemos realizar estas preguntas a 
modo de repaso do apartado: 

– Cales son as capas da atmosfera? Que características teñen cada unha 
delas? 

– Cales son os factores do tempo atmosférico? 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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Orientacións didácticas 

■ Neste apartado definiremos qué
é o tempo atmosférico, e estu-
daremos os principais elementos
que o determinan: temperatura, hu-
midade, vento e presión. 

Solucións das actividades 

1. Resposta persoal. 

Cando alguén pregunta polo
tempo que vai hoxe, a resposta
que espera é referida á tem-
peratura, isto é, se vai frío ou
non e ás precipitacións, é dicir,
se vai chover ou non. 

2. Na imaxe a é un día de outono,
frío, pero sen chuvia nin neve
nin vento. 

Na imaxe b é un día de verán,
sopra o vento. 

3. Os debuxos da ilustración indi-
can o seguinte: 

Primeira fila, de esquerda a de-
reita. 1. Soleado. 2. Anubrado.
3. Anubrado con sol. 4. Chuvia
moderada. 

Segunda fila, de esquerda a
dereita. 1. Tormenta. 2. Tempe-
ratura alta, calor. 3. Tempera-
tura baixa, frío. 4. Neve. 

Terceira fila, de esquerda a de-
reita. 1. Vento forte. 2. Vento
suave. 

4. A presión atmosférica é o peso
ou forza que exerce o aire so-
bre todas as cousas e os seres
vivos. 

A presión atmosférica é maior
na praia porque a praia, ao ser
unha zona máis baixa que a ci-
ma dunha montaña, soporta
maior peso do aire. 

5. Para saber o tempo que vai
observamos: a temperatura, a
humidade, o vento, a presión at-
mosférica, as nubes e as
precipitacións. 

6. Nas zonas áridas non chove
porque o aire é moi seco. Se
non existen mares ou océanos
cuxa auga se evapore coa calor
do sol, non hai vapor de auga
na atmosfera e, polo tanto, non
chove. 

7. A modo de exemplo, propo-
remos: 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística 1 Contestar sobre certos aspectos sociais relacionados 
co tempo. 

7 Expresar cinco verbos relacionados co tempo e 
construír unha frase con cada un deles. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Coñecer e definir conceptos e 
vocabulario relacionado coa 
materia. 

Escribir verbos que expresen 
elementos do tempo e construír 
frases con eles. Act. 7 

DIXITAL Obter información de imaxes e 
fotografías. 

Interpretar información de 
gráficos, esquemas, táboas, 
mapas, etc. 

Observar as fotografías, buscar e 
comparar as diferenzas de tempo 
entre as dúas. Act. 2 

Identificar as ilustracións 
asociadas ao tempo e indicar os 
fenómenos naturais. Act. 3 

MATEMÁTICAS E 

BÁSICAS EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 

Interpretar cientificamente 
fenómenos naturais. 

Explicar de forma razoada o 
motivo polo cal a presión 
atmosférica é distinta segundo a 
paisaxe. Act. 4   
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1. Nevar. 

2. Chover. 

3. Sarabiar. 

4. Lostregar. 

5. Apedrar. 

1. Esta tarde está nevando. 

2. Onte choveu toda a noite. 

3. Pola tarde empezou a sara-
biar. 

4. Sempre lostrega a esta hora
da tarde. 

5. Onte á noite apedrou no xar-
dín. 

Actividades de reforzo 

 1.  Imos reforzar o aprendido  con-
testando estas preguntas: 

a) A temperatura mantense sem-
pre constante ao longo do día? 

b) Qué e a humidade do aire? De
onde procede? 

c) Que sensación é a que varía
segundo o vento? 

d) Como se clasifica o vento? 

Solución. 

a) Non, a temperatura varía ao
longo do día. 

b) É a cantidade de vapor de auga
que hai no aire e é a causa da
formación de nubes. 

A humidade do aire procede da
evaporación da auga do mar,
dos ríos e lagos. 

c) Segundo o vento varía a sen-
sación de frío ou calor. 

Nos lugares onde vai frío, o
vento fai máis intensa a
sensación de frío. 

O vento húmido e cálido au-
menta a sensación de calor. 

d) O vento segundo a súa
intensidade clasifícase en: 

Brisa: Vento suave, move as
follas das árbores. 

Temporal: Vento forte que axita
as árbores. 

Furacán: Vento moi forte que
pode arrincar as árbores e os
tellados das casas. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/726579 – Podemos visualizar este video para que 
o alumno poida comprender e ver en que consiste a presión atmosférica.  

Este audiovisual consiste en recompilar diferentes experimentos que facilitan 
a compresión da presión atmosférica. A continuación, e sempre coa 
supervisión do titor, pódese realizar algún experimento na clase. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 

 



 
1-10 

  Orientacións didácticas 

■ Imos definir que son as nubes e
estudar como se forman. 

■ Observaremos os distintos tipos
de nubes. 

■ Identificaremos os fenómenos
atmosféricos máis coñecidos: chu-
via, neve e saraiba. 

Solucións das actividades 

1. As nubes son pequenas pingas
de auga en suspensión. As
nubes fórmanse na parte alta
da troposfera. 

As nubes que vemos na imaxe
son: 

1. Cirros. Estas nubes teñen
forma de liñas paralelas longas
e delgadas. 

2. Estratos. Son nubes densas,
de tipo horizontal que poden
cubrir todo o ceo, cun aspecto
de banco de néboa. Poden ser
grises e brancas. 

3. Nimbos. Teñen un aspecto
irregular e unha cor gris escura. 

4. Cúmulos. Son nubes bran-
cas de aspecto algodonoso e
cos bordes definidos. 

2. A auga que hai na superficie
terrestre, en mares, lagos, ríos,
evapórase coa calor do Sol e
chega á atmosfera en forma de
vapor de auga. 

Este vapor de agua, ao ascen-
der arrefríase, condénsase e
forma pequenas gotas de auga,
que se unen entre si dando
lugar ás nubes. 

Cando as pingas de auga se
fan máis grandes, pesan máis e
caen sobre a Terra en forma de
precipitacións. 

3. O orballo é unha precipitación
de pingas moi finas e moi xun-
tas. Un chuvasco é a caída de
auga moi intensa e de curta
duración. 

A neve está formada por pe-
quenos cristais de xeo hexa-
gonais que se unen formando
copos de neve. 

A sarabia é unha precipitación
en estado sólido. 

4. A agua é beneficiosa para a a-

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística 1 Explicar que son, como se forman e describir os 
distintos tipos de nubes que existen. 

7 Ler os refráns e explicar que quere dicir o seu 
significado. 

Espacial 6 Observar as imaxes, identificar as nubes e explicar 
razoadamente onde é máis posible que chova. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Utilizar correctamente o 
vocabulario específico da área. 

Utilizar correctamente o 
vocabulario específico da área. 

Explicar como se forman as nubes 
e as precipitacións. Act. 2 

Familiarizarse cos refráns e 
explicar o significado. Act. 7 

APRENDER A 

APRENDER 
Recoñecer que se aprendeu e 
que falta por aprender. 

Establecer equivalencias, 
paralelismos ou outras relacións 
entre elementos diversos. 

Explicar que son as nubes, onde 
se forman e describir os distintos 
tipos de nube que aparecen na 
fotografía. Act. 1 

Observar as imaxes, identificar o 
tipo de nubes e explicar de forma 
razoada cal ten máis proba-
bilidades de que chova. Act. 6 
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gricultura, porque é necesaria
para a produción dos cultivos. 

A sarabia é prexudicial porque
dana os cultivos. Afecta de
forma moi negativa a produción
agrícola. Así pois, ten graves
consecuencias económicas na
agricultura. 

5. As nubes fórmanse na parte
alta da Troposfera. 

6. Os tipos de nubes que aparecen
nas fotografías son, de esquerda
a dereita, as seguintes: 

1. Cúmulos. Nubes brancas. 

2. Nimbos. Nubes grises, bai-
xas, que adoitan producir pre-
cipitacións. 

Na imaxe dereita, hai máis posi-
bilidade de precipitacións. Can-
ta máis cantidade de auga le-
van, más escuras parecen. 

7. Os significados son: 

– En abril augas mil. En Es-
paña, o mes de abril soe ser
de abundantes chuvias. 

– Ata o corenta de maio non
quites o saio. Hai que abri-
garse, ata estar seguro de
que o frío xa pasou. 

– Ceo de la, se non chove ho-
xe, choverá mañá. Indícanos
que con seguridade vai cho-
ver. 

– Setembro, ou seca as fontes
ou leva as pontes. É un mes
no que pode chover moito ou
pouco. 

Actividades de reforzo 

 1.  Explica os seguintes concep-
tos: evaporación e condensación. 

Solución. Resposta persoal. 

Actividades de reforzo 

 1.  Describe dúas situacións me-
teorolóxicas que poden sucederse
no mesmo día. 

Solución.  

1. Os alumnos poden citar un día
de verán. Pola mañá está so-
leado e danse temperaturas al-
tas. Pola tarde fórmanse tor-
mentas de veran e baixan as
temperaturas. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/726580 – Páxina web que ofrece información 
sobre as nubes e os tipos que existen. O alumno pode ampliar os seus 
coñecementos sobre o tema. 

A continuación, pedirémoslle ao alumnado que elabore un mural para a aula 
con fotografías sobre os diferentes tipos de nubes que podemos encontrar. 

 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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Pgs. 22-23 
Qué es un plano?  

Orientacións didácticas 

■ Neste apartado imos identificar
os principais aparellos meteoro-
lóxicos. 

■ Estudaremos o uso dos distintos
instrumentos de medición dos e-
lementos meteorolóxicos para pre-
dicir o tempo. 

Solucións das actividades 

1. Actividade persoal. 

2. Os elementos da atmosfera que
se miden nunha estación me-
teorolóxica son: a temperatura,
a presión atmosférica, as preci-
pitacións, a velocidade e a di-
rección do vento. 

Os aparellos que se utilizan pa-
ra medir os elementos atmos-
féricos son: 

– O termómetro: mide a tem-
peratura do aire e exprésase
en graos centígrados (ºC). 

– O barómetro: indica a pre-
sión do aire, que é un dato
moi importante para realizar
predicións atmosféricas. A u-
nidade de medida é o hec-
topascal (hPa). 

– O pluviómetro: mide a can-
tidade de auga, neve ou sa-
rabia que cae nun lugar ao
longo dun número de horas
determinado. Exprésase en
litros por metro cadrado (l/m)
ou milímetros (mm). 

– A veleta e o anemómetro: a
veleta indica a dirección do
vento, que vén determinada
polo punto cardinal desde
onde sopra. 

O anemómetro xira co vento
e mide a súa velocidade, que
se expresa en quilómetros
por hora (km/h). 

– O higrómetro: este aparello
amosa a humidade que hai
no aire e exprésase en tan-
tos por cento (%). 

A caseta meteorolóxica pro-
texe algúns aparellos da es-
tación meteorolóxica. 

3. Actividade procedimental. 

Unha vez anotadas as cantida-
des recollidas farase unha

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Espacial 1 Aprender os principais instrumentos metereolóxicos. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Desenvolver a comprensión 
lectora e analizar o contido dun 
texto. 

Comprender e asimilar a 
información relacionada co 
contido da área. Acts. 1 a 3 

MATEMÁTICAS E 

BÁSICAS EN CIENCIAS 

E TECNOLOXÍA 

Coñecer os instrumentos 
científicos para a observación e 
coñecemento do medio físico. 

Aproximarse ao método 
científico observando procesos 
naturais e recollendo a 
información. 

Familiarizarse cos instrumentos 
para medir o tempo atmosférico. 
Act. 1 

Realizar un pluviómetro para 
experimentar e comprender a súa 
función a partir da súa posta en 
funcionamento. Act. 3 

SENTIDO DA INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Autoavaliar os resultados dos 
procesos de aprendizaxe e de 
creación persoal. 

Construír un pluviómetro caseiro 
cunha botella de plástico e 
seguindo unhas pautas. Act. 3 

DIXITAL Acceder a recursos na Internet. Consultar el explorador@dixital e 
aprender o nome dos principais 
instrumentos meteorolóxicos. Act. 
1 
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posta en común dos resultados
obtidos. 

Actividades de reforzo 

 1.  Le o tema e contesta as pre-
guntas: 

a) Que é unha estación meteoro-
lóxica? Para que serve? 

b) Quen analiza a información? 

Solución. 

a) Unha estación meteorolóxica é
unha instalación destinada a
medir e rexistrar regularmente
diversas variables meteorolóxi-
cas: temperaturas, chuvias … 

b) A información obtida nas es-
tacións meteorolóxicas é ana-
lizada polos meteorólogos. 

 2.  Indica cales destas afirma-cións
son verdadeiras ou falsas: 

a) A temperatura e a humidade
determinan o tempo atmosfé-
rico. 

b) A temperatura indica a canti-
dade de auga que hai no aire. 

c) Os fenómenos atmosféricos in-
dícannos como é o tempo at-
mosférico. 

d) O tempo atmosférico é o estado
da atmósfera nun lugar e un
momento concretos. 

Solución. 

a) Verdadeira, b) Falsa, c) Verda-
deira, d) Verdadeira. 

Actividades de ampliacion 

 1..Ademais dos aparellos me-teo-
rolóxicos estudados no tema, exis-
ten outros: 

a) Cales son estes aparellos? Que
miden? 

Solución. 

a) 1. Radiómetro: É un instru-
mento meteorolóxico que mide
a radiación. 

2. Nivómetro: instrumento que
mide a profundidade e o espe-
sor dunha capa de neve. 

3. Heliógrafo: instrumento que
rexistra a intensidade e o tempo
de insolación. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/726581 – Este recurso permítenos repasar os 
instrumentos meteorolóxicos mediante diferentes xogos interactivos que 
ofrece a Axencia Estatal de Meteoroloxía. 

A continuación, pedirémoslles aos alumnos que realicen un esquema 
resumo sobre este apartado. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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Orientacións didácticas 

■ Nesta dobre páxina identifica-
remos os signos meteorolóxicos nos 
mapas de tempo. 

■ Analizaremos como se obteñen 
os datos para predicir o tempo. 

■ Realizaremos un exercicio prác-
tico no que os alumnos obterán 
datos a partir dos cales elaborarán 
un parte meteorolóxico.  

Solucións das actividades 

1. Actividade persoal. 

2. Os símbolos utilizados no mapa 
son os seguintes, de esquerda a 
dereita e de arriba cara a abaixo: 

En Galicia e Asturias. Símbolo 
dunha nube con chuvia. Significa 
chuvia. 

Entre Cantabria e País Vasco. 
Símbolo dunha nube na que so-
bresae o Sol. Significa anubra-
do. 

Pireneos. Símbolo dun copo de 
neve. Significa neve. 

Cataluña. Símbolo unha nube 
gris con chuvia. Significa tormen-
ta. 

Norte de Castela e León e Norte 
de Aragón. Símbolo con raias 
horizontais. Significa néboa. 

No centro da Península, en Ma-
drid. Símbolo dun Sol. Significa 
ceo despexado e un tempo so-
leado. 

No resto da Península e nas illas 
Canarias e Baleares, repítense 
os símbolos descritos anterior-
mente. 

No mar hai símbolos de vento, 
representados por unha frecha e 
símbolos de marusía, represen-
tados por pequenas ondas. 

3. As Comunidades nas que estivo 
soleado foron: 

− Comunidade de Castela A 
Mancha. 

− Comunidade de Madrid. 

− Estremadura. 

− Andalucía. 

Choveu en: 

− Galicia. 

− Asturias. 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Intrapersoal 4 Por en común todos os datos meteorolóxicos obtidos 
na práctica. 

Espacial 3 Determinar a partir del mapa os lugares onde houbo 
sol, chuvia, vento ou néboa. 

4 Indicar o tempo que houbo en Galicia. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

MATEMÁTICAS E 

BÁSICAS EN CIENCIAS 

E TECNOLOXÍA 

Aproximarse ao método 
científico observando procesos 
naturais e recollendo a 
información. 

Familiarizarse con algunhas fases 
del método científico observando 
a natureza e anotando datos 
nunha táboa. Act. 5 

APRENDER A 

APRENDER 
Saber observar e explorar para 
coñecer. 

Observar a evolución da 
nubosidade e do risco de chuvia 
sobre España. Act. 1 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Demostrar espírito crítico na 
observación da realidade. 

Observar as condicións 
meteorolóxicas da redonda e 
extraer conclusións. Act. 5 

DIXITAL Obtener información a través da 
Internet. 

Observar como evolucionou a 
nubosidade sobre España. Act. 1   



− Cataluña. 

− Comunidade Valenciana. 

− Castela A Mancha. 

− Rexión de Murcia. 

Foi vento en: 

− Castela e León. 

− Illas Canarias. 

Tiveron néboa en: 

− Castela e León. 

− Aragón. 

Resposta persoal. 

4. En Galicia houbo precipitacións 
con ventos frouxos e a tem-
peratura moveuse arredor dos 
20ºC. 

5. Actividade personal. 

 

Actividades de reforzo 

 1.  Para reforzar o aprendido os 
alumnos contestarán as seguintes 
preguntas: 

a) Que elementos se necesitan 
para predicir o tempo? 

b) Que é o Meteosat? 

Solución. 

a) Para predicir o tempo son 
necesarios os datos obtidos 
nas estacións meteorolóxicas e 
os satélites meteorolóxicos.  

b) É un conxunto de satélites eu-
ropeos que envía datos me-
teorolóxicos a España para 
predicir o tempo. 

Actividades de ampliación 

 1.  Os alumnos consultarán unha 
páxina meteorolóxica na Internet 
para debuxar nun mapa mudo de 
España os símbolos correspon-
dentes a un día calquera. 

Solución. Actividade persoal. 

ANOTACIÓNS 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/726582 – Video sobre a historia, características e 
tipos de satélites que podemos encontrar no espazo. Podemos preguntar: 

– Cantos tipos de satélites existen? Para que serven cada un deles? Son 
todos artificiais? Que diferenza hai? 

– Que función teñen os satélites artificiais? 

– Que pasa cos satélites que se destrúen? En que se converten? 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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Orientacións didácticas 

■ Neste apartado definiremos o
que é o clima, como lles afecta aos
seres humanos e cales son os fac-
tores que o condicionan. 

Solucións das actividades 

1. O tempo é a situación da at-
mosfera nun lugar e nun mo-
mento determinado, e pode
cambiar rapidamente. 

Polo contrario, o clima é a me-
dia das temperaturas e as pre-
cipitacións dun lugar determi-
nado ao longo de moitos anos. 

2. A imaxe da esquerdas perten-
ce a Suíza. É unha paisaxe in-
vernal na que apreciamos unha
aldea entre bosques e monta-
ñas nevadas. 

A imaxe da dereita pertence a
Arxelia. Vemos un poboado no
deserto. 

Actividade persoal. 

3. O clima dun lugar inflúe dun
xeito moi importante na vida
das personas. En ambas as
dúas poboacións a forma de vi-
da dos seus habitantes, a súa
roupa, a súa alimentación, agri-
cultura e a súa vexetación, es-
tán determinadas polo clima. 

A modo de exemplo. Un recurso
como a auga, non se emprega
da mesma forma nunha zona á-
rida como o deserto, que nunha
zona húmida como son as mon-
tañas suízas. 

4. O clima depende dos seguintes
factores: 

− A distancia dun punto ao
Ecuador. 

− A latitude. 

− A distancia respecto ao mar. 

− A altitude e o relevo. 

5. Solución. 

− Irá máis frío nunha aldea si-
tuada no alto dunha montaña.
Nas zonas altas e nos cumios
das montañas vai máis frío
que na costa, onde as tempe-
raturas son máis suaves en
xeral. 

− Nevará máis no cume dunha
montaña. Nas zonas altas

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística 3 Explicar como inflúen o clima no modo de vivir das 
persoas de cada un dos países indicados. 

5 Razoar as respostas utilizando o vocabulario 
científico adecuado. 

Intrapersoal 2 Identificar as imaxes correspondentes a un clima 
cálido e a un clima frío e localizar os países coa 
axuda dun atlas. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Definir conceptos e vocabulario 
relacionado coa materia. 

Explicar as diferenzas entre 
tempo e clima. Act. 1 

MATEMÁTICAS E 

BÁSICAS EN CIENCIAS 

E TECNOLOXÍA 

Explicar procesos e fenómenos 
naturais. 

Explicar cada un dos factores que 
condicionan o clima dun lugar. 
Act. 4 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Saber expresar os gustos e as 
opinións persoais. 

Reflexionar sobre a influencia que 
pode ter o clima no modo de vivir 
dos países. Act. 3 

DIXITAL Obter información de imaxes e 
fotografías. 

Interpretar as imaxes e identificar 
o clima. Act. 2 
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vai máis frío; polo tanto,
precipitará neve. 

− Choverá máis preto do Ecua-
dor. Canto máis nos aproxi-
mamos ao Ecuador vai máis
calor e chove máis. 

6. Irá máis calor no punto A. Por-
que a intensidade dos raios é 
maior nesta zona da Terra, on-
de os raios solares inciden per-
pendicularmente. Isto é o que 
provoca máis calor. 

Actividades de reforzo 

 1.  Contesta as seguintes pregun-
tas: 

a) En que zonas climáticas se di-
vide a Terra? 

b) Como inciden os raios solares 
nestas zonas? Que efecto ten 
este feito sobre as tempera-
turas? 

Solución. 

a) A Terra divídese en tres zonas 
climáticas: cálida, temperada e 
fría. 

b) Zona cálida: aquí os raios so-
lares inciden perpendicularmen-
te case todo o ano. É a zona 
máis calorosa do planeta. 

Zona temperada: os raios so-
lares inciden de forma oblicua. 
As temperaturas son mode-
radas. 

Zona fría, recibe os raios do Sol 
de forma moi inclinada e quen-
tan pouco. Temperaturas moi 
frías. 

 2.  Consulta un globo terráqueo 
para situar as distintas zonas climá-
ticas. 

Solución. Actividade persoal. 

Actividades de ampliación 

 1. Contesta a pregunta: 

a) En que tipo de clima vives? 

Solución. 

a) O clima do Estado español 
corresponde a un clima de zona 
temperada, aínda que non é 
homoxéneo en todos os territo-
rios. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/726583 – Podemos visualizar este vídeo para 
complementar o tema do clima. A continuación preguntaremos: 

– Que é o clima? Que características ten?  Que tipos de clima 
encontramos? 

– Que factores determinan o clima? 

– Que tipo de clima caracteriza a túa localidade? 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá.  
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Orientacións didácticas 

■ Este apartado serviranos para
afianzar os conceptos aprendidos e
consta de: 

● Un esquema conceptual que
ordena os temas que se tra-
ballaron. 

● Un exercicio de completar fra-
ses cos termos adecuados rela-
cionados co tempo e co clima. 

● Unha actividade na que terán
que descubrir os erros e corrixir
as frases. 

● Un exercicio para describir as
condicións meteorolóxicas dun-
ha imaxe e razoar as conclu-
sións. 

● Unha actividade para practicar
de home/muller do tempo e
comprobar o grao de acerto. 

● Un xogo no que terán que re-
acionar símbolos, imaxes e tipos
de tempo. 

Soluciones das actividades 

1. Actividade persoal. 

2. As frases completas son estas: 

● O tempo atmosférico é o estado
da atmosfera nun lugar e mo-
ento concretos. 

● Os elementos que determinan o
tempo atmosférico son: a tem-
eratura do aire, a humidade, o
veno, a presión atmosférica, as
nubes e as precipitacións. 

● As precipitacións poden ser:
chuvia, neve e saraiba. 

● Para predicir o tempo, utilízanse
aparellos como o termómetro, o
anemómetro, o pluviómetro, o
catavento, o barómetro e o hi-
grómetro. 

● Mediante os datos recollidos
nas estacións meteorolóxicas e
os que envían os satélites me-
teorolóxicos elaboranse os ma-
pas do tempo. 

● O clima depende de diversos
factores: a latitude, a altitude, o
relevo e a distancia respecto do
mar. 

3. Estas son as frases correctas: 

INTELIXENCIA 

Ú

ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Naturalista 4 Observar a imaxe e contestar as preguntas rela-
cionadas co tempo atmosférico. 

Intrapersoal 3 Corrixir os erros e escribir correctamente as frases. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Definir e clasificar algúns termos 
relacionados coa área. 

Coñecer e poder utilizar os termos 
de vocabulario relacionado coa 
área. Act. 5 

APRENDER A 

APRENDER 
Integrar e organizar a 
información a través de mapas 
conceptuais. 

Copiar o mapa conceptual da 
unidade no caderno e asimilar a 
información. Act. 1 

MATEMÁTICA E 

BÁSICAS EN CIENCIAS 

E TECNOLOXÍA 

Interpretar cientificamente fenó-
menos naturais. 

Recoñecer os símbolos dos 
fenómenos naturais e 
relacionalos. Act. 6 

DIXITAL Utilizar as Tecnoloxías da In-
formación para aprender. 

Consultar o explorador dixital para 
ver o tempo da Comunidade 
Autónoma e facer de home/muller 
do tempo. Act. 5   
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a) A chuvia, a neve e a saraiba
son precipitacións. 

b) A presión atmosférica é di-
ferente no cumio que na aba
da montaña. 

c) O tempo atmosférico pode
cambiar ao longo do día. 

d) A capa de aire que rodea a
Terra chámase atmosfera. 

e) As nubes grises e grandes
indícannos posibilidade de
que chova proximamente. 

f) Coa altitude, a temperatura
diminúe: nas zonas monta-
ñosas, as temperaturas son
máis baixas. 

g) O pluviómetro debe estar ao
aire libre xa que mide a auga
que cae. 

h) Os satélites meteorolóxicos
están situados na atmosfera
que envolve a Terra. 

4. A temperatura é baixa porque
os nenos levan roupa de abrigo
e as árbores non teñen follas. 

O ambiente é húmido porque o
ceo está totalmente anubrado e
a terra moi encharcada. 

Non está despexado. Ao con-
trario, está totalmente cuberto
de nubes de cor gris e espesas.
Estas nubes indican que chou-
veu ou que choverá. 

Supuestamente choveu moito
porque o chan está cheo de
charcos. 

Non sopra o vento porque as
árbores non se moven. 

5. Actividade persoal. 

6. As parellas son as seguintes: 

a) A tormenta relaciónase coa
imaxe 3 e coa fotografía f. 

b) A neve relaciónase coa ima-
xe 5 e coa fotografía b. 

c) O tempo soleado relaciónase
coa imaxe 4 e coa fotografía
d. 

d) A sarabia relaciónase coa
imaxe 6 e coa fotografía e. 

e) O vento relaciónase coa ima-
xe 2 e coa fotografía c. 

f) A chuvia relaciónase coa
imaxe 1 e coa fotografía a. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/726584 – Podemos utilizar este recurso para 
repasar os conceptos sobre o tema do tempo atmosférico. O enlace ofrece 
actividades interactivas sobre o aire, clima e tempo atmosférico. 

A continuación pedirémoslles aos alumnos que realicen un esquema resumo 
de todo o tema. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 

 



 
1-20 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 
 

http://www.tiching.com/726577 http://www.slideshare.net/TonoCanosa/o-tempo-atmosfrico 

http://www.tiching.com/726578 
http://www.mundoprimaria.com/juegos/conocimiento-del-medio/ciencias-
naturales/entorno/3-4-primaria/301-juego-atmosfera/index.php 

http://www.tiching.com/726579 https://www.youtube.com/watch?v=L23PZdV6MCA 

http://www.tiching.com/726580 http://www.meteogalicia.es/web/informacion/glosario/aire3.action 

http://www.tiching.com/726581 
http://www.aemet.es/documentos_d/conocermas/recursos_educativos/juegos/n1/inst
rumentos/instrumentos_gallego.html 

http://www.tiching.com/726582 https://www.youtube.com/watch?v=XaylIoJzQbs 

http://www.tiching.com/726583 https://www.youtube.com/watch?v=UuEWiKZGBd4 

http://www.tiching.com/726584 
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1411736149/c
ontido/243clima_e_tempo_atmosfrico.html 

http://www.tiching.com/728259 https://www.youtube.com/watch?v=vQYcuDKEB0U 

 

http://www.aemet.es/documentos_d/conocermas/recursos_educativos/juegos/n1/instrumentos/instrumentos_gallego.html
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1411736149/contido/243clima_e_tempo_atmosfrico.html



