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Orientacions didácticas 

■ Iniciamos o tema da auga na
Terra a partir de: 

● O relato extraído do texto de
Benxamín Gutiérrez Verástegui so-
bre a lenda inca do río Mantaro. 

● Unha fotografía do río Mantaro,
en Perú. 

Solucións das actividades 

1. A auga é un líquido sen olor,
sen cor e sen sabor, que se
encontra na natureza, nos ma-
res, océanos, ríos, etc. 

A agua non só é importante pa-
ra a vida das persoas, senón
para todos os seres vivos, sen
ela non habería vida no planeta
Terra. 

2. A auga que vemos na imaxe é
doce, xa que é auga de río. Un
río é unha corrente de auga
doce, formada por auga de
chuvia ou de neve ao fundirse. 

3. Resposta persoal. A modo de
exemplo. A auga dos ríos pro-
vén de pequenos regatos, auga
de chuvia e auga do desxeo
que corre polas pendentes das
montañas.  

Estes ríos e regados agrúpanse
sistematicamente e, ao mesmo
tempo, reúnense nun caudal
principal. 

4. Segundo a lenda,  unha prince-
sa inca cunha pena de amor,
subiu ás pampas de Perú e co-
mezou a chorar. As bágoas que
derramou a princesa conver-
téronse nun lago, do que xur-
diron regatos que correron pen-
dente abaixo pola Cordilleira
dos Andes. 

Un destes regados converteuse
no río Mantaro, dándolle vida a
todo o val. 

Os animais e as persoas viron
felices como a auga proporcio-
nou abundancia e pros-peri-
dade no val. 

A alegría e a felicidade de todos
os poboadores do val serviron
para consolar a princesa da súa
pena. 

5. O río beneficiou os peixes e o

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIV. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Espacial 2 Observar imaxe, identificar e explicar como é a auga 
que aparece. 

8 Elaborar un cómic que conte a formación dun río e os 
beneficios que supuxo. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

MATEMÁTICAS E 

BÁSICAS EN CIENCIAS 

E TECNOLOXÍA 

Analizar información científica e 
comprendela. 

Observar a imaxe e explicar se a 
auga que aparece é doce ou 
salgada. Act. 2 

DIXITAL Utilizar as Tecnoloxías da In-
formación para aprender. 

Buscar na Internet de onde 
provén a auga dos ríos. Act. 3 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Coñecer e definir conceptos e 
vocabulario relacionado coa 
materia . 

Desenvolver a comprensión 
lectora e analizar o contido dun 
texto. 

Definir a auga, explicando por que 
é importante para a vida das 
persoas. Act. 1 

Ler, comprender a lectura e 
responder as preguntas de 
comprensión lectora. Act. 4-5 

APRENDER A 

APRENDER 
Buscar información relevante so-
bre diversos aspectos da área. 

Consultar e buscar nun atlas en 
que continente está o río peruano 
e onde desemboca. Act. 7 
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 resto dos animais, que estaban
felices pola abundancia de co-
mida. 

O río proporcionoulles alegría e
benestar a todos os poboadores
do val, homes, mulleres e ne-
nos. 

6. Resposta persoal. A modo de
exemplo. Un posible título para
esta lenda podería ser: “A abun-
dancia do río Mantaro”. 

A mensaxe deste relato é que a
auga é fonte de vida para todos
os seres vivos. 

7. O río Mantaro encóntrase en
Perú, polo tanto está situado en
América do Sur. Desemboca no
océano atlántico. 

8. Actividade persoal. 

Actividades de ampliación 

 1.  Os alumnos realizarán unha pe-
quena redacción, na que se respon-
dan as seguintes preguntas. Para
isto deberán consultar na Internet: 

a) Onde nace e onde desemboca
o río Amazonas? 

b) Que países atravesa? 

c) Cal é a súa extensión e o seu
percorrido? 

d) Cita algúns dos seus afluentes.

Solución. 

a), b), c), d) Actividade persoal. 

Educamos en valores 

■ A auga é un ben escaso en
moitas zonas da Terra, por iso é
necesario economizar e racionalizar
o seu uso no Planeta. 

Para crear conciencia deste proble-
ma, entre os alumnos, debateremos
na clase sobre as seguintes cues-
tións:  

a)  Se case tres cuartas partes da
Terra están cubertas por auga.
Por que dicimos que é un ben
escaso? 

b) Sabes que é a desertificación?
Cres que é unha ameaza para o
planeta? 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/727315 – Mostrarémoslles aos alumnos este 
vídeo no que veremos imaxes doutro río importante do continente 
americano, o río Amazonas. 

A observación das imaxes serviranos para reflexionar xuntos sobre a 
diversidade de plantas e animais que se encontran ao seu arredor e a 
importancia da auga para a vida. 

 

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, estudaremos
como se distribúe a totalidade da
auga que hai na Terra (hidrosfera),
en función de se é salgada ou do-
ce. 

■ Falaremos pois de augas ma-
riñas (auga salgada) e augas con-
tinentais (auga doce). 

Solucións das actividades 

1. A auga salgada da Terra en-
cóntrase nos océanos e nos
mares. 

2. Os océanos son grandes ma-
sas de auga que separan os
continentes. 

Os mares tamén son masas de
auga salgada máis máis peque-
nas que os océanos e próximas
aos continentes. 

3. Os océanos que separan o
continente americano dos de-
mais continentes son: 

– Océano Atlántico. 

– Océano Pacífico. 

O océano situado máis ao Sur é
o Océano Glacial Antártico. 

4. O que permite que flotemos no
mar é a salinidade da auga, po-
lo tanto, canto máis sal ten un
mar máis flotamos nel. 

5. Os ríos son correntes naturais
de auga continua que nacen
nas montañas e van desem-
bocar ao mar. 

Os lagos son masas de auga
rodeadas de terra. 

6. Os acuíferos son capas de au-
ga subterránea. 

Fórmanse cando a auga das
precipitacións se filtra no solo. 

7. Na Terra hai un 3% de auga do-
ce.  

A auga doce que hai na Terra
distribúese do seguinte xeito: 

– O 65% é xeo. 

– O 5% está en ríos e lagos. 

– O 30% provén das augas
subterráneas. 

8. A hidrosfera é o conxunto de
toda a auga que contén a Terra. 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística 8 Definir hidrosfera e averiguar que significa o prefixo 
hidro-. 

Naturalista 10 Responder onde se encontra a reserva de auga doce. 

Espacial 3 Identificar os océanos que separan o continente 
americano e o que está máis ao sur.  

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

Utilizar correctamente o vocabu-
lario específico da área. 

Ler, comprender e responder as 
preguntas de comprensión 
lectora. Acts. 1, 2, 3 e 6 

Definir termos de vocabulario e 
definir o prefixo hidro-. Act. 8 

MATEMÁTICAS E 

BÁSICAS EN CIENCIAS 

E TECNOLOXÍA 

Recoñecer elementos do medio 
natural. 

Recoñecer elementos do medio 
natural. 

Diferenciar os ríos dos lagos. Act. 
5 

Explicar que son os acuíferos e o 
seu proceso de formación. Act. 6 

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

Observar o gráfico e facer o 
cálculo aproximado das 
cantidades de auga. Act. 7 
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O prefixo hidro significa auga. 

9. A auga é imprescindible para os
seres vivos, sen ela ningún ser
vivo pode sobrevivir. É necesa-
ria para a saúde dos seres hu-
manos e para o mantemento do
medioambiente. 

10. Resposta persoal. A modo de
exemplo. 

A maior parte da auga doce que
consumimos vén de fontes na-
turais como, ríos, lagos, manan-
tiais, encoros e augas subterrá-
neas. 

Resposta persoal. 

Actividades de reforzo 

 1.  Averigua máis sobre a auga que
consumimos, para contestar as se-
guintes preguntas: 

a) Que significa potabilizar a au-
ga? Que é unha planta potabi-
lizadora? Como é o proceso
que se realiza nestas estrutu-
ras? 

Solución. 

a) Potabilizar a auga é un pro-
ceso que permite que a auga
sexa apta para o consumo hu-
mano. 

As plantas potabilizadoras son
as estruturas onde se leva a
cabo o proceso de potabilizar a
auga: 

En primeiro lugar, retíranse os
elementos sólidos que poida
conter a auga (areas, pedras,
ramas, etc.). 

A continuación. Realízase un
proceso de sedimentación, no
que se asentan as impurezas
da auga para eliminalas. 

Despois fíltrase a auga, para fi-
nalmente desinfectala con pro-
dutos como o cloro que elimi-
nan virus e bacterias. 

Actividades de ampliación 

 1.  Os alumnos elaborarán unha
pequena redacción, na que expli-
carán como chega a auga ata as
súas casas. 

Solución. Resposta persoal. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/727369 – Visitaremos esta páxina web na que 
encontraremos información sobre como funciona unha depuradora. A 
explicación vai acompañada de imaxes e vídeos. 

A actividad serviranos para reflexionar sobre a necesidade da auga para a 
vida diaria e a importancia de non devolvela sucia á natureza. 

 

LIBRO DIGITAL 

■ 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 

■ Estudaremos que factores pro-
vocan que o mar estea sempre en
movemento. 

Solucións das actividades 

1. As ondas prodúcense na su-
perficie do mar.  

A inmensa maioría das ondas
fórmanse pola fricción do vento
na superficie da auga. Este a-
rrastra lixeiramente a auga e
fórmanse pequenas ondas, que
cada vez se fan máis grandes. 

Os cambios bruscos de presión
atmosférica provocan unha os-
cilación na superficie do mar
que se propaga dando lugar á
ondaxe. 

2. A fotografía a, amosa unha i-
maxe dunha marea alta ou pre-
amar, que indica que o nivel da
auga subiu. 

A fotografía b amosa a imaxe
dunha marea baixa ou baixa-
mar, que indica que o nivel da
auga do mar descendeu. 

3. Resposta persoal. 

A modo de exemplo: 

Fotografía a. Preamar. 

Fotografía b. Baixamar. 

4. As correntes mariñas son co-
mo grandes ríos que se moven
a través dos océanos. 

As correntes mariñas móvense
fundamentalmente en dúas
direccións: 

1. Por un lado, existen unhas
co-rrentes que desde o Polo a-
rrastran as augas frías ata as
rexións cálidas do Ecuador. 

2. Outras correntes transportan
as augas cálidas das zonas
ecuatoriais ás zonas polares. 

5. As correntes inflúen sobre o cli-
ma porque quentan as zonas
frías da Terra e arrefrían as zo-
nas cálidas. 

As correntes son unha exce-
lente zona para a pesca porque
arrastran nutrientes e osíxeno e

INTELIXENCIA ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística 1 Explicar que son as ondas e como se producen. 

Naturalista 2 Comparar as imaxes e explicar o fenómeno sucedido. 

Intrapersoal 3 Pórlle un nome a cada unha das imaxes que hai. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

MATEMÁTICA E 

BÁSICAS EN CIENCIAS 

E TECNOLOXÍA 

Interpretar cientificamente 
fenómenos naturais. 

Familiarizarse coas correntes 
mariñas e responder as 
preguntas. Acts. 4 e 5 

APRENDER A 

APRENDER 
Analizar situacións e tomar 
decisións. 

Decidir que nome lle daría a cada 
imaxe para diferencialas. Act. 3 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Adquirir o gusto por ampliar os 
coñecementos e investigar. 

Participar nun experimento para 
comprender as ondas do mar e a 
importancia da altura e contestar 
as preguntas. Act. 6 

DIXITAL Utilizar as TIC para obter e 
expresar contidos. 

Consultar o explorador@dixital e 
explicar coas propias palabras 
que son as ondas, que as produce 
e como. Act. 1 
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os bancos de peixes acoden a
elas para se alimentar. 

6. Actividade persoal. 

Actividades de reforzo 

 1.  Imos asentar os coñecementos
contestando as seguintes pregun-
tas: 

a) Cales son os movementos dos
océanos? 

b) Que son as mareas? Onde se
observa mellor este fenómeno?

c) Describe as fotografías a e b. 

d) Que característica distingue a
auga dos mares e océanos das
augas aguas continentais? 

Solución. 

a) Os movementos dos océanos
son:  

− Ondas. 

− Mareas. 

− Correntes mariñas. 

b) As mareas son ascensos e
descensos do nivel das augas
provocados pola atracción da
Lúa e do Sol. 

Este fenómeno obsérvase con
maior claridade nas costas do
océano Atlántico e do océano
Pacífico. 

c) Resposta persoal. 

d) A salinidade. É a cantidade de
sal disolta en mares e océa-
nos. 

Actividades de ampliación 

 1.  Consulta na Internet para res-
ponder estas preguntas, coas que
profundizaremos no tema: 

a) Sabes en que momento do día
se produce a marea baixa? E a
marea alta? 

Solución. 

a) Durante o día prodúcese a
marea baixa ou baixamar, isto
é, o mar retrocede desde a liña
da costa. Durante a noite prodú-
cese a marea alta ou preamar,
o mar avanza desde a liña da
costa. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/727332 – Neste vídeo encontraremos unha 
explicación sobre os movementos do mar: as ondas, as mareas e os 
tsunamis. 

O vídeo combina imaxes reais con animacións explicativas nas que se 
reproducen claramente estes fenómenos. 

 

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. 

 



 
2-8 

  Orientacións didácticas 

■ Nesta dobre páxina traba-llare-
mos a partir da ilustración para: 

● Definir como se forma un río. 

● Analizar as características das
distintas partes dun río, e explicar
as estruturas que poden xurdir a-
rredor del. 

Solucións das actividades 

1. O cauce dun río é o terreo polo
que flúe. 

O caudal é a cantidade de auga
que leva o río. 

O curso dun río é o percorrido
que fai desde o seu nacemento
ata a súa desembocadura. 

2. No pecorrido dun río podemos
distinguir 3 tramos: 

– Curso alto: é o percorrido do
río no seu nacemento. 

– Curso medio: é o tramo in-
termedio do río, ao seu paso
polas terras chairas. 

– Curso baixo: é o final do per-
corrido do río. 

3. No debuxo podemos observar o
seguinte: 

– O río nace nas montañas.
Neste caso parece que o río
é froito do desxeo, xa que as
altas cumes das montañas
están nevadas. 

Neste tramo, o curso alto, a
auga baixa moi rápido e a
súa forza arranca rochas e
terra, e arrástraas cara a a-
baixo. 

– O curso medio. Se miramos
o debuxo, encóntrase antes
do encoro, no centro da ilus-
tración. 

O río crece coa auga da chu-
via ou a que achegan outros
ríos (afluentes), polo que o
cauce é máis ancho e leva
moita auga. 

Un meandro é a curva pro-
nunciada que describe o río
no seu curso medio e baixo. 

– A auga do río almacénase
no encoro. 
A presa é unha estrutura
constituída por un groso mu-

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Espacial 3 Observar, ler, asimilar e contestar as preguntas de 
comprensión lectora e visual. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

DIXITAL Obtener información de imaxes 
e fotografías. 

Interpretar o debuxo do río e 
localizar as súas partes. Act. 3 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Utilizar correctamente o vocabu-
lario específico da área. 

Coñecer, distinguir e explicar as 
partes e as características dun río. 
Act. 1 

APRENDER A 

APRENDER 
Recoñecer que se aprendeu e 
que falta por aprender. 

Observar o debuxo e responder 
as preguntas relacionadas ca 
comprensión do texto e das 
imaxes explicativas. Act. 3 

MATEMÁTICAS, E 

BÁSICAS EN CIENCIAS 

E TECNOLOXÍA 

Recoñecer elementos do medio 
natural. 

Recoñecer elementos do medio 
natural. 

Recoñecer elementos do medio 
natural. 

Recoñecer que é o leito, o caudal 
e o curso dun río. Act. 1 

Distinguir las partes ou tramos do 
curso dun río. Act. 2 

Localizar no debuxo as partes do 
río. Act. 3 
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ro de pedra, que regula o
caudal do río. 

A auga encorada utilízase
para o abastecemento de
auga á poboación, para o
regadío, para a produción
hidroélectrica, etc. 

– No tramo seguinte ao
encoro, o río circula lenta-
mente, formando meandros. 

– O curso baixo, a zona que se
aproxima á desembocadura
do río, está na parte inferior
do debuxo. 

A desembocadura é a parte
final do río, onde verte as
súas augas ao mar. Aquí o
río deposita os materiais que
arrastrou ao longo do seu
percorrido. 

Actividades de reforzo 

 1.  Os alumnos dirán a que concep-
tos se refiren as seguintes defi-
nicións: 

a) Percorrido dun río desde o
nacemento deste ata a súa
desembocadura. 

b) Río menor ou secundario que
desemboca noutro principal. 

c) Curva pronunciada, que des-
cribe o río, por onde a auga
discorre lentamente. 

d) Parte do río onde verte as súas
augas ao mar. 

Solución. 

a) Curso. 

b) Afluente. 

c) Meandro. 

d) Desembocadura. 

Actividades de ampliación 

 1.  O alumnado deberá investigar
sobre a súa localidade para res-
ponder as seguintes preguntas: 

a) Cal é o río máis importante da
túa localidade? Por que é
importante este río? 

b) É un afluente ou é o río máis
importante da zona? Hai algún
encoro preto? Para que se
utilizan as súas reservas? 

Solución. Actividade persoal. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/729624 – Podemos visualizar a seguinte pre-
sentación que recolle unha serie de imaxes do río Texo desde o seu na-
cemento ata a súa desembocadura. A continuación preguntaremos: 

– Como é o nacemento deste río? E a súa desembocadura? Que diferenza 
hai? 

– Que elementos encontramos ao longo do transcurso do río? 

 

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

■ Caracterizaremos algúns dos
ríos máis importantes da Península
Ibérica e, con axuda do mapa, lo-
calizarémolos. 

Solucións das actividades 

1. Os ríos españois son moi va-
riados. Atendendo ao seu per-
corrido podemos dividilos en
curtos e longos. 

– Curtos: son os que nacen en
montañas próximas ao mar
como o Nervión e o Nalón. 

– Longos: son os que nacen
en montañas afastadas do
mar como o Texo ou o Dou-
ro. 

Por outra banda, podémolos
dividir en función do seu cau-
dal. 

– Con moito caudal: son aque-
les que circulan por zonas
onde chove moito como o
Ebro e o Miño. 

– Con pouco caudal: son a-
queles que pasan por zonas
pouco chuviosas e sofren es-
tiaxes en verán como o Turia
e o Segura. 

2. Resposta persoal. A modo de e-
xemplo. Elixiremos un dos ríos
máis importantes da Península,
o Texo. 

– O río Texo nace nos Montes
Universais, na Serra de Al-
barracín (Teruel), a unha
altitude de 1.593 m de altura. 

Os afluentes do Texo son: 

Pola súa marxe dereita, Ta-
xueña, Henares, Xarama,
Guadarrama, Alberche, Tiétar,
Alagón, Arrago, Zerere e Ma-
jor, estes dous últimos xa en
Portugal. 

Pola marxe esquerda, Gua-
diela, Algodor, Cedena, Tor-
cón, Pusa, Sangrera, Xéba-
lo, Huso, Ivor, Almonte, Sa-
lor, Sever e Sorraia, este últi-
mo en Portugal. 

– O río Texo desemboca no
océano Atlántico. 

– O río Texo ten unha
lonxitude aproximada de
1.007 quilómetros. 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Intrapersoal 2 Escoller un río e buscar información para completar un 
cadro que resuma as súas características principais. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

MATEMÁTICAS E 

BÁSICAS EN CIENCIAS 

E TECNOLOXÍA 

Aproximarse ao método cien-
tífico observando procesos natu-
rais e recollendo a información. 

Coñecer e familiarizarse cos ríos 
de España, a situación, 
desembocadura e percorrido. 
Acts. 1 e 2 

DIXITAL Utilizar as Tecnoloxías da In-
formación para aprender 

Buscar información na Internet 
dun río que aparece e completar 
unha táboa coa información e 
características básicas. Act. 2 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Utilizar diferentes variantes do 
discurso, en especial a descri-
ción e a argumentación. 

Explicar as características que 
presentan os ríos españois e 
describilas. Act. 1 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Adquirir o gusto por ampliar os 
coñecementos e investigar 

Completar a procura de forma 
autónoma para adquirir novos 
coñecementos. Act. 2 
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– As cidades máis importan-
tes que atravesa son: Aran-
xuez, Toledo, Talavera da
Raíña e Alcántara en Espa-
ña; Abrantes, Santarém e
Lisboa en Portugal. 

Actividades de reforzo 

 1.  Observa o mapa da Península
que hai neste apartado: 

a)  Elabora unha listaxe cos ríos
máis importantes de España e
algúns dos seus afluyentes. 

Solución. 

a) No mar Cantábrico están os
ríos Nalón; e Nervión. 

No Océano Atlántico están os
ríos Miño, co seu afluente Sil;
Ulla; Tambre; Eume; Eo; Douro;
Texo; Guadiana; y Guadalquivir.

No mar Mediterráneo están os
ríos Segura; Xúcar; Turia; e
Ebro. 

Actividades de ampliación 

 1.  Consulta na Internet para con-
testar a seguinte pregunta: 

a) Hai ríos nas Illas Baleares?
Como se chaman? 

b) Hai ríos nas illas Canarias?
Como se chaman? 

Solución. 

a) Non hai ríos nas illas Baleares.
Existen cursos de auga de curto
percorrido e caudal irregular
chamados torrents. 

b) Non hai ríos nas illas Canarias.
Existen cursos de auga de curto
percorrido, caudal irregular e de
aparición temporal chamados
barrancos. 

 2.  Busca información sobre os
encoros de Galicia e responde a
seguinte pregunta: 

a) Cal é o principal encoro da nosa
Comunidade? En que río se
encontra? 

Solución. 

a) O principal encoro da nosa
Comunidade é o de Belesar.
Este encoro encóntrase no río
Miño. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/727334 – Miraremos este vídeo no que 
encontraremos unha explicación xeral sobre os ríos de España. 

Mediante unhas animacións poderemos observar como as cuncas fluviais 
determinan a lonxitude e a extensión dos ríos así como a variedade climática 
condiciona o seu caudal e a súa regularidade. 

 

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 

■ Estudaremos como se contami-
nan as augas de ríos e mares e que
medidas se deben tomar para evitar
este proceso. 

■ Analizaremos o fenómeno das
mareas negras, a partir do desas-
tre do Prestige en 2002. 

Solucións das actividades 

1. As situacións que contaminan a
auga son as seguintes: 

1. Observamos camións que
están botando lixo e obxectos
sólidos directamente ás augas
do río. 

2. O debuxo amosa unha gran
canle por onde unha fábrica bo-
ta moitos produtos químicos e
residuos tóxicos que produce,
como resultado da súa activi-
dade industrial. 

4. Aquí vemos dúas grandes
tuberías que proveñen dos su-
midoiros da cidade e que levan
augas residuais das vivendas.
Estas augas conteñen restos de
produtos químicos ou tóxicos
(deterxentes, pinturas, aceites,
etc.). 

2. Resposta persoal. 

3. Unha marea negra é unha ma-
sa de aceite que se xera cando
se derraman hidro-carburos no
medio mariño. 

É unha das formas de contami-
nación do medio ambiente máis
grave que hai, posto que lle a-
fecta á fauna, á pesca, ás cos-
tas e praias. Destrúe ou altera a
vida das distintas especies. 

O 13 de novembro de 2002 un
petroleiro procedente de San
Petesburgo, o Prestige, que
transportaba unha carga de
77.000 toneladas de fuel ruso,
accidentouse tras un temporal.
Posteriormente partiuse en
dous nas costas galegas. 

Tras varios intentos de levar o
buque mar adentro para reducir
os danos medioambientais, o
barco afundiuse a 250 quilóme-
tros da costa galega. 

Como consecuencia chegaron

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TARERA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística 4 Explicar qué é unha planta depuradora e como é o seu 
funcionamento. 

Intrapersoal 5 Informarse sobre plantas depuradoras próximas e se 
tratan as augas de varias localidades. 

Espacial 1 Observar a ilustración e identificar que accións 
contaminan as augas. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Expresarse por escrito con 
corrección ortográfica, sintáctica 
e gramatical 

Describir as situacións da 
ilustración que contaminan as 
augas. Act. 1 

APRENDER A 

APRENDER 
Relacionar elementos diversos 
establecendo paralelismos 

Explicar as accións que se levan a 
cabo no debuxo. Act.2 

SOCIAIS E CIVICAS Participar en actividades 
colectivas de forma colaborativa.

Elaborar un mural sobre a 
contaminación das augas con 
fotografías e explicacións. Act. 6 

DIXITAL Utilizar as Tecnoloxías da In-
formación para aprender 

Buscar que é unha marea negra, 
os efectos contaminantes e 
investigar que pasou na costa 
galega en 2002. Act. 3 
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ás costas galegas miles de 
toneladas de fuel oil “chapa-
pote”, que posteriormente se 
extenderon por toda a costa 
cantábrica e o sur de Francia. 

Foi unha das catástrofes medio-
ambientais máis graves da his-
toria da navegación. 

4. Unha planta depuradora é o lu-
gar onde se tratan as augas 
residuais procedentes do con-
sumo humano, para limpalas 
antes de vertelas aos ríos e aos 
mares. 

As augas sucias límpanse me-
diante a depuración. Este é un 
proceso que elimina os conta-
minantes da auga utilizada nos 
fogares e nas industrias. Realí-
zase mediante un sistema de 
piscinas que filtran a auga. 

É necesario limpar a auga antes 
de devolvela á natureza. Se non 
existisen as plantas depura-
doras, o nivel de contaminación 
das augas de ríos e mares, po-
rían en perigo a saúde das per-
soas e do resto dos seres vivos.

5. Resposta persoal. 

6. Actividade de grupo. 

Actividades de reforzo 

 1.   Investiga sobre o afundimento 
do Prestige para contestar a se-
guinte pregunta: 

a) Como reaccionou a cidadanía 
ante a contaminación das cos-
tas galegas, provocada polo de-
rramamento do petroleiro? 

Solución. 

a) Miles de voluntarios traballaron 
de forma desinteresada nos la-
bores de limpeza das praias. 

Actividades de ampliación 

 1.   Cita algunhas medidas que no 
ámbito das Administraciones e a 
nivel particular, poidan evitar a con-
taminación das augas. 

Solución. 

Resposta persoal. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/727370  

■ http://www.tiching.com/727371  

Estes recursos conteñen unha actividade para coñecer as causas directas e 
indirectas de contaminación da auga mediante teoría, exercicios prácticos e 
un test de avaliación. 

 

LIBRO DIGITAL 

■ 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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Solucións das actividades 

Repaso o aprendido 

1. Actividade persoal. 

 Antes de que os alumnos em-
pecen a copiar nos seus cader-
nos, aproveitaremos a actividade 
para repasar brevemente os 
conceptos que aparecen no ma-
pa.  

 Animaremos todos os alumnos a 
participar. 

2. As frases completas son as que 
indicamos a continuación: 

● A hidrosfera é o conxunto de au-
ga que contén a Terra. 

● As augas salgadas constitúenas 
os océanos e os mares. 

● As augas doces son aquelas 
que encontramos nos ríos, nos 
lagos, nos acuíferos, en forma 
de xeo e neve, e nas nubes e na 
néboa. 

● A auga dos océanos e dos 
mares sempre está en move-
mento pola acción das ondas, 
das mareas e das correntes 
mariñas. 

● As ondas son ondas formadas 
na superficie do mar a causa do 
vento. 

● As mareas son ascensos e des-
censos do nivel do mar. Se o 
nivel da auga do mar sobe hai 
marea alta, se o nivel descende 
hai marea baixa. 

● As correntes mariñas son como 
grandes ríos que se moven a tra-
vés dos océanos. Estas poden 
ser frías ou cálidas. 

3. Definicións relacionadas coas 
partes dun río. 

● Leito ou canal polo que circula 
un río (cauce). 

● Lugar no que as augas se verten 
ao mar (curso baixo).  

● Parte do río na que a auga di-
sourre por zonas chairas e a-
rrastra os materiais arrincados 
(curso medio). 

● Lugar no que se inicia un río 
(curso alto). 

● Desembocadura na que o mar se 
adentra no río. (esteiro). 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Espacial 4 Observar o gráfico e analizar o consumo de auga. 

Intrapersoal 5 Analizar as imaxes e propor solucións para evitar a 
contaminación das augas. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Organizar, memorizar e recupe-
rar a información obtida 

Copiar o mapa conceptual para 
comprender e tamén asimilar os 
contidos da área de coñecemento. 
Act. 1 

MATEMÁTICAS, 
CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 

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

Analizar o grafico do consumo de 
auga e contestar as preguntas 
relacionadas. Act. 4 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Autoavaliar os resultados dos 
procesos de aprendizaxe e 
creación persoal 

Participar de forma activa en 
actividades colaborativas. 

Completar os espazos baleiros 
coa información relacionada cos 
conceptos aprendidos na unidade. 
Act. 2 

Ler as definicións sobre quen é 
quen e buscar as palabras na 
sopa de letras en forma de xogo. 
Act. 6 
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● Diminución considerable do 
caudal dun río que se produce 
normalmente en verán (estia-
xe). 

● Parte do río na que a auga cir-
cula moi ás présas e con moita 
forza e arrinca rochas e terras 
do solo (curso alto). 

● Curva que se forma no cauce 
dun río ( meandro). 

● Parte dun río próxima á de-
sembocadura na que a velo-
cidade da auga diminúe e se 
depositan os materiais trans-
portados (curso baixo). 

4. Resposta persoal. 

5. a. Tírase aceite usado da tixola 
ao vertedoiro. O aceite debe 
levarse a un punto limpo de re-
collida. 

b. Vertido de fuel no mar que 
provoca unha marea negra que 
contamina as augas. As auto-
ridades deben velar pola segu-
ridade medioambiental do mar, 
controlando o transporte deste 
tipo de mercadorías. 

c. Unha roda no mar. Nunca 
debe lanzarse lixo ao mar se-
nón que debe levarse a un cen-
tro de recollida. 

d. Augas residuais ou sucias. 
Antes de ser vertidas, deben 
pasar por una planta depura-
dora.  

e. Botar lixo a un río. Hai que 
levala a un vertedoiro. 

6. a. Miño 

b. Douro 

c. Ebro 

d. Texo 

e. Guadalquivir 

f. Guadiana 

ANOTACIÓNS 

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

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………...

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/727368 – Miraremos esta presentación sobre a 
hidrosfera que nos servirá para repasar os contidos traballados neste tema:  

Mediante esquemas e imaxes recordaremos o que aprendemos nos 
seguintes apartados: as augas mariñas (océanos e mares), as augas 
continentais (ríos) e tamén os glaciares, os lagos e os acuíferos. 

 

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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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 
 

http://www.tiching.com/727315 https://www.youtube.com/watch?v=pNJSWlMsQ58 

http://www.tiching.com/727332 https://www.youtube.com/watch?v=17exOZv81vU 

http://www.tiching.com/727334 https://www.youtube.com/watch?v=3AAkazW4rVg 

http://www.tiching.com/727368 http://es.slideshare.net/pacogeohistoria/tema-3-la-hidrosfera 

http://www.tiching.com/727369 
http://elauladelapradera.blogspot.com.es/2010/03/como-funciona-una-
depuradora.html 

http://www.tiching.com/727370 http://wikisaber.es/Contenidos/LObjects/water_pollution/index.html 

http://www.tiching.com/727371 http://wikisaber.es/Contenidos/LObjects/inwaterpol/index.html 

http://www.tiching.com/729624 https://www.youtube.com/watch?v=MhcDAlSUGfk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




