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ACTIVIDADE 1: adquirindo hábitos sostibles

4

OBXECTIVOS
 » Sensibilizar sobre o mal uso da auga e fomentar prácticas de aforro en fogares e 
centros educativos.

 » Reflexionar sobre hábitos e comportamentos sostibles.

UN POUCO DE TEORÍA
A auga non se distribúe do mesmo xeito por todo o planeta, un 80% dos habitantes 
non ten auga corrente, polo tanto, unha acción tan habitual como abrir a billa e obter 
auga limpa é, para millóns de persoas, un luxo ou un imposible.

Así mesmo, a auga tal e como se atopa na natureza non pode ser empregada 
directamente para beber. Para que sexa apta para o consumo humano ten que ter 
garantía sanitaria. Isto, conséguese realizando un tratamento de POTABILIZACIÓN, 
que se leva a cabo en estacións de tratamento de auga potable (ETAP).

Debemos evitar malgastar a cantidade de auga que utilizamos diariamente, parándonos 
a pensar que a choiva é o único repoñedor de auga doce. Por outro lado, debemos 
pensar no gasto enerxético que supón a potabilización e bombeo desa auga para 
poder consumila nos fogares e na industria.

Unha vez que facemos uso desa auga, debémola devolver á natureza o máis limpa 
posible e libre de contaminación. O tratamento para reducir a maior cantidade de 
contaminantes, e obter unha auga o máis inocua posible para o medio ambiente 
coñécese como DEPURACIÓN, e lévase a cabo nas estacións depuradoras de augas 
residuais (EDAR) empregando distintos tipos de tratamento.

NOTAS PARA O PROFESORADO
A finalidade desta actividade é analizar se se fai un uso axeitado dos recursos, 
neste caso concreto da auga, e propoñer unha serie de ideas para realizar un uso 
responsable.  Esta actividade dividirase en dúas sesións: 
 » Unha primeira sesión, na que o alumnado realizará unha enquisa para coñecer os 
seus hábitos cotiás relacionados co uso da auga e os coñecementos que teñen sobre 
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a auga, tanto no noso planeta como na súa contorna (importancia, dispoñibilidade, 
usos, ciclo hidrolóxico).

 » Unha segunda sesión, na que se fará unha posta en común das respostas e 
debaterase na clase sobre a importancia da auga no noso planeta, os hábitos 
cotiás, boas prácticas de aforro; coa finalidade de sensibilizar e concienciar sobre 
a importancia de coidar este recurso.

COMO PARTICIPAR NO COIDADO DA AUGA
1. Cres que todas as persoas que hai no mundo dispoñen de auga potable coma ti?

Si, creo que todas as persoas teñen auga potable para beber e tan só teñen que 
abrir a billa.

Non, hai moitas persoas que non teñen auga potable porque hai escaseza de 
auga xa que cada vez se consome máis, se malgasta ou está contaminada.

2. Que pensas sobre a dispoñibilidade de auga no noso planeta? Sinala a resposta 
que se corresponda co que ti pensas.

A auga é un recurso limitado e por iso creo que é moi importante aforrala e 
facer un uso axeitado dela.

Creo que hai auga suficiente e non é tan necesario aforrala.

3. Sabes de que espazo natural vén a auga que chega á billa da túa casa?

   Si      Non

Se o sabes, indica de onde vén 
(quizais esta ilustración che sirva de axuda):
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4. Unha vez que usas a auga na túa casa… sabes a onde vai esa auga e que se fai 
con ela?

   Si      Non

Se o sabes, indica de forma breve a onde cres que vai e que pasa con ela unha vez 
a usamos (aquí tes unha pequena pista):  

5. Sabes o que é unha estación de tratamento de auga potable ou ETAP?

   Si      

   Non

6. Sabes o que é unha estación depuradora de augas residuais ou EDAR?

   Si      

   Non



7. As billas da túa casa teñen algún sistema de aforro de auga?

   Si      Non

En caso afirmativo, cales?
 
  Aireadores   Limitadores de caudal   Outros
  
8. Están os canos da auga quente illados para que se acade antes a temperatura 
desexada, aforrando así auga e enerxía?

   Si   Non   Non o sei

9. Canta auga consomes ao día?. Para axudarche a facer este cálculo podes tomar 
coma referencia os seguintes datos:

   

 

        TOTAL      litros

10. Cal destes hábitos que permiten aforrar auga realizas na túa vida cotiá?

Ducharse en lugar de bañarse.

Cerrar a billa mentres lavas os dentes.

Non usar o váter como unha papeleira.

Pechar a billa mentres enxaboas a louza.

Recoller auga de choiva nun recipiente e empregala para regar as plantas.

Pechar ben a billa cando rematas de usar a auga para evitar que quede pingando.

Darse un baño 200 litros

Darse una ducha (menos de 10 minutos) 100 litros

Lavar os dentes coa billa aberta 15 litros

Lavar os dentes coa billa pechada 1 litro
Tirar da cisterna (se ten un só botón ou tirador de cadea) 10 litros

Tirar da cisterna (con botón de dobre descarga) 5 litros
Fregar a louza á man coa billa aberta 100 litros

Empregar no lavalouza a carga completa 40 litros

Poñer a lavadora 80 litros

Cociñar e beber, por persoa 4-7 litros
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11. Tendo en conta a cantidade de auga que consomes ao día, le con atención a 
seguinte frase:
“Tres de cada catro persoas que viven no planeta dispoñen de só 50 litros de auga 

ao día; mentres que a cantidade de auga que necesita unha persoa ao día para 
levar unha calidade de vida adecuada son 100 litros”.

Se comparas os datos que aparecen nesta frase coa cantidade de auga que conso-
mes ti ao día, segundo os datos da pregunta 9… que conclusións podes sacar?
 

12. Que outras cousas pensas que se poderían facer para aforrar auga, ou facer un 
bo uso dela? 
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13. Exercicio para reflexionar. Que NON se debe botar polo desaugadoiro ou polo 
váter?

  Aceite das latas      Aceite de cociñar

  Tiras adhesivas e fío dental   Bastóns dos oídos

  Toalliñas húmidas     Restos de comida

  Plásticos      Pintura e disolventes

  Pilas       Medicamentos
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ACTIVIDADE 2: ecoauditoría escolar

OBXECTIVOS
 » Investigar hábitos e comportamentos sostibles.
 » Reflexionar sobre a responsabilidade individual do alumnado en canto ao consumo 
responsable dos recursos.

 » Analizar os datos obtidos e propoñer accións para mellorar a contribución de cada 
persoa no seu entorno familiar contra o malgasto de auga e enerxía.

UN POUCO DE TEORÍA
As fontes de enerxía son os recursos existentes na natureza, dos que o ser humano 
pode obter enerxía utilizable nas súas actividades. As fontes de enerxía clasifícanse 
en dous grandes grupos: renovables e non renovables.

As fontes de enerxía non renovables son os combustibles fósiles, como o gas natural, 
o carbón ou o petróleo, ou a enerxía nuclear que se xera a partir do uranio.
As fontes de enerxía non renovables: 
 » Son limitadas, é dicir, non se rexeneran e rematan esgotándose.
 » Contaminan o medio ambiente. Os combustibles fósiles, cando se queiman, emiten 
CO

2
 á atmosfera. Trátase dun gas de efecto invernadoiro que contribúe ao cambio 

climático, causando graves consecuencias medioambientais no planeta.
 » Dependemos moito delas, o que pode derivar en conflitos e catástrofes.
 » Actualmente en España, case o 80% da electricidade procede de combustibles 
fósiles e da enerxía nuclear.

Os recursos naturais a partir dos cales se poden xerar enerxías renovables son a auga, 
o vento e o sol. Estas enerxías, cun bo uso:
 » Non contaminan.
 » Non se esgotan.
 » Non emiten contaminantes atmosféricos nin residuos tóxicos, polo que non 
contribúen ao cambio climático.

 » As enerxías renovables resultan ser unha boa alternativa ás enerxías convencionais, 
polo que é necesario potenciar o seu emprego.
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A eficiencia enerxética defínese como o uso eficiente da enerxía. Busca protexer o 
ambiente mediante a redución da intensidade enerxética, habituando ás persoas a 
consumir o necesario e non máis. 

NOTAS PARA O PROFESORADO
A finalidade desta actividade é coñecer se facemos un uso axeitado dos recursos 
enerxéticos no centro educativo, facer un diagnóstico da situación actual e propoñer 
accións para mellorala.

Isto permitirá ver que condutas se poden e queren cambiar, para que despois o 
alumnado as poida aplicar nas súas casas.

Para realizar esta actividade, dividirase a clase en grupos e farase unha recollida de 
datos por equipos, rexistrando cada equipo información sobre un bloque concreto 
(instalacións e uso da auga, iluminación e electricidade, calefacción e temperatura 
do centro, alimentación e hábitos persoais do alumnado).

A actividade dividirase en tres sesións separadas, co fin de que o alumnado dispoña 
de tempo para buscar a información que necesitan.

Durante a primeira sesión explicaráselle ao alumnado en que consiste a actividade, 
orientando sobre a investigación que deben realizar e os datos que deben recadar.
Nunha segunda sesión realizarase a posta en común, análise e debate da información 
recollida.

Na terceira sesión, darase un tempo para poñer en común as accións que non se 
están a facer ben e buscar posibles solucións. Farase a posta en común destas 
propostas e quen sería o responsable delas. Finalmente, elaborarase unha listaxe coas 
propostas de mellora e, unha vez decidida a súa prioridade, trasladarllas á persoa 
responsable do centro.
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CUESTIONARIO PARA A DIAGNOSE DO CENTRO ESCOLAR

BLOQUE INSTALACIÓNS E USO DE AUGA

1. Cal é o consumo e o custo de auga no centro anualmente

 Consumo total anual:                m3 Custo total anual:                €

2. Consómese o mesmo todos os meses do ano?

  Si  Non  Cales se consome máis?

3. As billas e as cisternas dos baños

  Pingan/perden auga  Funcionan correctamente

 Estado das billas e cisternas   Número  Porcentaxe (%)

 Que pingan/perden auga  

 Que funcionan correctamente

4. As billas teñen algún sistema de aforro de auga?

  Sensor de movemento

  Pulsador de peche automático

  Outros

  Non, hai que abrir e pechar á man

5. As cisternas do váter, incorporan mecanismos de aforro de auga?

  Dobre pulsador 

  Ecolóxico (menos de 15 litros cada descarga) 

  Normal (máis de 15 litros cada descarga)

6. Atopaches nos baños cisternas que perdían auga ou váteres atascados por papel?

  Si    %   Non
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7. Hai papeleiras ou contedores hixiénicos nos baños?

   Si    %   Non

8. Hai moitas zonas verdes no colexio que necesiten ser regadas?

   Si  Non   Superficie:                       m2

9. Hai bidóns nos que se recolle a auga da choiva para logo regar con ela?

   Si  Non

10. Atopaches no patio billas abertas/pingando ou mangueiras con fugas?

   Si  Non

11. Como se regan as zonas verdes que hai no colexio?

   Rega manual (empregando mangueiras ou regadeiras).

   Rega automática:

    Por goteo

    Por aspersión

BLOQUE ILUMINACIÓN E ELECTRICIDADE

1. Cal é o consumo e o custo de electricidade no centro ao ano

  Consumo anual:                      kW Custo anual:                      €

2. Consómese o mesmo todos os meses do ano?

   Si  Non  Cales se consome máis?

3. Que tipos de bombillas se empregan no centro?

 
Tipo de bombilla utilizada

 Aulas Corredores  Baños    Sala de   Laboratorios
  (%)   (%) (%) Profesores (%)    (%) 

Bombillas de filamento  

Bombillas de baixo consumo

Fluorescentes

Outras (halóxenas, LED)



4. Nos baños e nos corredores, as luces teñen sensor de presenza ou temporizador?

    Si     Non

5. Atopaches luces acendidas en aulas baleiras ou en lugares onde non era necesario 
durante o día?

    Si     Non

6. Na aula de informática, atopaches ordenadores acendidos cando non estaban sendo 
utilizados polo alumnado ou profesorado?

    Si     Non

7. As fotocopiadoras, teñen interruptores de parada automática?

    Si     Non

8. A wifi do centro, apágase polas noites?

    Si     Non

BLOQUE CALEFACCIÓN E TEMPERATURA DO CENTRO

1. Con que funciona a calefacción do voso colexio?

 Gasóleo    Electricidade      Gas natural  Outros

2. Investigar a temperatura das aulas nos meses de inverno

Temperatura media?       oC

3. Hai algún termómetro dentro do colexio que indique a temperatura?

    Si     Non

4. A temperatura media óptima debe estar entre os 18 e 200C, tendo en conta este dato 
e comparándoo coa temperatura media nas aulas do voso colexio…

 A temperatura nas aulas é óptima.

 A temperatura nas aulas non é óptima. Neste caso:

   está por arriba

   está por debaixo
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4. Existen termóstatos para regular a temperatura?

    Si     Non

En caso afirmativo, a que temperatura se poñen?    oC

5. Pechan ben as portas e ventás do colexio, ou entra aire?

   Si, pechan ben  Non, entra aire por un                    % delas

6. Hai dobre ventá ou as ventás teñen cristais dobres?

    Si     Non

7. Atopaches ventás abertas en aulas baleiras ou en lugares onde estaba a calefacción 
posta?

    Si     Non

En caso afirmativo, cal foi o motivo de que estiveran abertas?

BLOQUE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

1. Trátase nas aulas o tema da nutrición e os hábitos alimenticios?

    Si     Non

2. O centro dispón de comedor escolar?

    Si     Non

3. Quen se ocupa da xestión do comedor escolar?

  Equipo directivo do centro

  Nais e pais do alumnado (ANPA)

  Administración pública (Xunta de Galicia)

  Empresa privada 
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4. Os menús que se elaboran no centro, están supervisados por unha persoa especialista 
en nutrición?

    Si     Non

5. Tedes no centro un horto escolar?

    Si     Non

6. Inclúense no menú alimentos crus (froitas, ensaladas)?

    Si     Non

7. De onde proceden as froitas e verduras que se inclúen no menú?

 Horto escolar                           %

 Agricultores locais                     %

 Grandes superficies (supermercados, hipermercados)                    %

8. Óptase por alimentos ecolóxicos á hora de elaborar os menús?

 Froitas                    %

 Verduras, hortalizas                     %

 Carne                    %

9. Á hora de realizar a compra, óptase por mercar produtos o menos envasados posible?

    Si     Non

10. Empréganse pratos, vasos e cubertos desbotables?

    Si     Non

11. Durante a comida, consómese auga da billa en lugar de auga embotellada?

    Si   Non    Ás veces

12. Axústase a cantidade de comida servida co fin de evitar as sobras?

    Si     Non

13. Sepárase o aceite de cociña e lévase a un punto limpo?

    Si     Non

14. Hai no centro un composteiro que permita tratar os restos de comida?

    Si     Non
16



BLOQUE HÁBITOS PERSOAIS DO ALUMNADO

1. Consideras que fas un uso responsable da auga no día a día?

    Si    Non    Ás veces

2. Pechas as billas cando acabas de usalas, se as atopas abertas ou pingando?

    Si    Non    Ás veces 

3. Cando atopas billas ou cisternas avariadas, avisas á persoa responsable de mantemento 
do colexio?

    Si    Non    Ás veces 

4. Acostumas a usar o váter como papeleira?

    Si    Non    Ás veces

5. Cando vas ao colexio, levas unha botella reutilizable con auga que poidas volver a encher 
de auga da traída cada vez que o precises?

    Si    Non    Ás veces 

6. Pensas que no colexio se deberían realizar campañas para sensibilizar ao alumnado 
sobre non malgastar auga?

    Si    Non    Non o sei

7. Que cousas proporías para aforrar auga no colexio e na casa?

    Aforrar auga no colexio    Aforrar auga na casa

 

8. Apagas as luces cando es o/a último/a en saír da clase ou cando as atopas acendidas 
sen ser necesario?

    Si    Non    Ás veces 
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9. Utilizas cadernos ou folios de papel reciclado no teu día a día?

    Si    Non    Ás veces 

10. Na túa vida diaria, separas o lixo e intentas reutilizar?

    Si    Non    Ás veces

11. Normalmente, como vas ao colexio?

   Andando  En coche  En bus escolar  En bus público

   En bicicleta   En coche con outros compañeiros

BLOQUE PROPOSTAS DE MELLORA

1. Bloque para o que se fai a proposta

  AUGA   ILUMINACIÓN E ENERXÍA   CALEFACCIÓN

  HÁBITOS  ALIMENTACIÓN

2. Problema detectado
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3. Solución proposta

4. Para resolver o problema detectado, é preciso realizar un investimento económico?

     Si     Non

En caso afirmativo, canto pensades que habería que investir para solucionar o 
problema:      €.

Cantos anos se tardaría en recuperar este investimento: 

5. Quen pensas que sería o responsable de levar a cabo a proposta de mellora?

    Alumnado    Dirección do centro educativo

    Profesorado    Persoal non docente

    Pais/nais do alumnado  Administración pública

    Outros  
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ACTIVIDADE 3: ca lcu la a túa pegada de CO2

OBXECTIVOS
 » Investigar hábitos e comportamentos sostibles.
 » Reflexionar sobre a responsabilidade individual do alumnado fronte ao cambio 
climático.

 » Analizar os datos obtidos e propoñer accións para mellorar a contribución de cada 
alumno/a e a súa contorna familiar para mitigar o cambio climático e os seus 
efectos.

UN POUCO DE TEORÍA
O cambio climático é a variación global do clima da Terra, debido a causas naturais así como 
á acción do ser humano, que modifican a composición atmosférica. Estas variacións teñen 
lugar en períodos de tempo determinados, e teñen efectos sobre a biosfera. 

Cada vez que acendemos a luz, nos damos unha ducha ou viaxamos en coche, ademais 
de consumir enerxía estamos liberando á atmosfera gases que se acumulan e impiden 
que a calor que hai no noso planeta e recibimos do sol saia ao espazo, o que provoca 
unha suba da temperatura na Terra. Isto coñécese como efecto invernadoiro. 

De por si, o efecto invernadoiro é algo natural, de feito é un mecanismo que fai que a 
temperatura da Terra sexa adecuada para a vida, mantendo a temperatura media do planeta 
nuns 150 C. De non existir este efecto a temperatura media sería uns 300 C máis baixa.

                 (Fonte: VOA)
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Os gases de efecto invernadoiro, en diante GEI, son os responsables deste quecemento global, 
debido a que a súa concentración na atmosfera foi aumentando rapidamente nos últimos 20 
anos debido ao uso intensivo de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural).

Os principais GEI son: CO
2
, metano, óxido de nitróxeno e vapor de auga, sendo o CO

2
 

o máximo responsable da actual intensificación do efecto invernadoiro. 

As causas do aumento das emisións á atmosfera dos distintos gases de efecto 
invernadoiro son moi diversas, así:
 » Dióxido de carbono (CO

2
): prodúcese fundamentalmente pola queima de combustibles 

fósiles e biomasa na industria, transporte e actividades domésticas. Os incendios 
forestais tamén son unha fonte importante de emisións de CO

2
 á atmosfera.

 » Metano (CH
4
): prodúcese principalmente polas actividades agrícolas, aínda que tamén 

aparece na fermentación do lixo, nos procesos de dixestión animais (principalmente 
gando) e na produción e distribución de gas e combustibles. 

 » Dióxido de nitróxeno (NO
2
): fórmase nos vehículos de combustión interna e nas 

plantas eléctricas. O seu aumento na atmosfera débese tamén ao uso de fertilizantes 
nitroxenados na agricultura.

E, cales son as consecuencias deste cambio climático?:
En primeiro lugar, e relacionado co aumento de temperatura media global, haberá 
un aumento da frecuencia e intensidade dos fenómenos climáticos extremos (secas, 
choivas fortes, inundacións, períodos de frío e calor…).

Estes cambios no clima terán efectos extremos moi variados, sobre a biodiversidade, 
a diferentes escalas. 

Consecuencias sobre a saúde humana: o aumento das temperaturas favorecerán que 
determinadas enfermidades se estendan cara a zonas onde hoxe non se producen 
(exemplo da malaria, dengue, zika). 

O aumento da contaminación atmosférica provocará problemas respiratorios e de alerxias.

Un aumento da variabilidade das precipitacións pode poñer en risco a dispoñibilidade 
de auga doce.

Consecuencias económicas: na agricultura haberá unha diminución do rendemento 
dos cultivos coa conseguinte redución da produción, o que provocará un aumento do 
custe dos alimentos. 
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Na industria haberá tamén consecuencias debido ao incremento da demanda eléctrica 
e ao consumo de combustibles fósiles. 

A variabilidade do clima afectará tamén ao sector turístico, provocando un cambio 
nos tipos de demanda e nos movementos turísticos.

Que podemos facer?
A día de hoxe existe a certeza de que o cambio climático é unha das maiores ameazas 
para a vida no noso planeta. Ante esta realidade chegouse a diversos acordos para 
conter as causas que o provocan -na maior parte, a emisión de gases de efecto 
invernadoiro- e mitigar os seus efectos. Algunha destas medidas son:

 » Facer presión para que se cumpra o Acordo de París que entrou en vigor o 4 
de novembro de 2016, o cal propón manter o aumento da temperatura media 
do planeta por debaixo dos 20 C con respecto aos niveis preindustriais, e que as 
emisións mundiais de gases de efecto invernadoiro alcancen o seu máximo o 
antes posible, e a partir dese momento, reducir rapidamente estas emisións de 
conformidade coa mellor información científica dispoñible. 

 » Incrementar a eficiencia enerxética e diminuír a demanda de enerxía, dándolle 
prioridade a fontes de enerxía limpas e sostibles.

 » Combater a deforestación e aplicar prácticas sostibles na agricultura.
 » Acadar unha mobilidade máis sostible.
 » Reducir o consumo e adquirir hábitos máis sostibles e respectuosos co ambiente.
 » A Unión Europea estableceu como obxectivos para o ano 2030 a redución das 
emisións de gases de efecto invernadoiro, polo menos nun 40% con respecto aos 
niveis de 1990; impulsar que as enerxías renovables representen polo menos o 
27% do consumo de enerxía da Unión Europea; e aprobar un obxectivo de aforro 
enerxético do 27%. 

Iniciativas contra o cambio climático
 #FridaysForFuture
Esta iniciativa Venres polo futuro está inspirada na acción dunha adolescente sueca 
nacida en 2003 e chamada Greta Thunberg, que un venres de agosto do 2018 
se sentou soa ás portas do Parlamento en Estocolmo para protestar pola falta de 
accións, por parte dos gobernantes, en relación co cambio climático. Especificamente, 
Greta tiña como obxectivo que o seu país cumprise co Acordo de París.
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Dende entón, Greta Thunberg continuou protestando 
cada venres, o cal chamou a atención a nivel 
internacional e inspirou a outros estudantes de todo 
o mundo para preocuparse polo cambio climático.

En poucos meses esta acción converteuse en viral 
nas redes sociais baixo o cancelo  #FridaysForFuture. 
Actualmente, representa un movemento xuvenil 
internacional de loita contra o cambio climático.

       @gretathunbergsweden         @GretaThunberg

NOTAS PARA O PROFESORADO
Para realizar esta actividade empregarase unha ferramenta creada polo Departamento 
de Medio Ambiente do Goberno de Aragón. Esta ferramenta permite calcular de forma 
sinxela as emisións de CO2 producidas polas actividades e consumos domésticos máis 
habituais (electricidade, calefacción, butano, gas natural) e polo uso dos distintos 
medios de transporte que se poden empregar para desprazarnos na nosa vida cotiá 
(coche, autobús, tren, avión). Para acceder á páxina web e usar esta ferramenta 
chega con ir ao seguinte enlace: http://calcarbono.servicios4.aragon.es/index.html

A actividade organizarase en dúas sesións separadas, para que o alumnado teña 
tempo de buscar a información que precisa para realizar esta actividade.

Durante a primeira sesión explicaráselle ao alumnado en que consiste a actividade, 
orientándoo sobre a investigación que deben realizar e os datos que deben recompilar. 
Dado que algúns dos datos inclúen as emisións de actividades compartidas por todas 
as persoas que viven na casa, o alumnado poderá realizar os cálculos por vivenda en 
lugar de facelo de xeito individual.
Nunha segunda sesión realizarase a posta en común, analizando e debatendo sobre 
a información obtida.

Na ficha que se xunta a esta actividade, proponse un modelo de exemplo que permitirá 
traballar coa ferramenta informática ata que o alumnado recolla a información que 
precisa.
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Instrucións de uso da aplicación:
Para introducir na aplicación os datos recollidos por cada persoa, débense seguir os 
seguintes pasos:
 » Premer sobre o icono correspondente á actividade da que queremos calcular as 
emisións de CO

2
.

 » Cando apareza a ventá emerxente, introducir o dato que nos pide na caixa superior 
e pulsar o botón CALCULAR. 

 » Irase completando deste xeito cada un dos diferentes ámbitos. Non é preciso 
cubrir os datos de todas as actividades que aparecen, ao mellor hai algunhas que 
non realizamos.
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 » A aplicación irá calculando os kg de CO
2
 que xera cada actividade. Na parte inferior 

da pantalla hai un contador que vai sumando os kg de CO
2
 acumulados por cada 

persoa.
 » Pulsando o botón RESET, situado na parte inferior da pantalla, o contador poñerase 
a cero permitindo realizar un novo cálculo.

Despois de que o alumnado calcule os kg de CO
2
 xerados ao cabo do mes, farase 

unha posta en común dos datos obtidos, analizando as actividades que producen 
maior cantidade de emisións (electricidade, uso do coche, etc.), propoñendo en grupo 
o que se podería facer de xeito individual ou colectivo para reducir estas emisións 
de CO

2
.

A CALCULADORA DE CO
2

1. Exemplo práctico
Mónica é unha rapaza de 11 anos que vive cos seus pais e a súa irmá pequena nun piso 
de 100 m2, nun edificio de vivendas de 6 plantas. A súa casa conta con calefacción 
de gas natural, que ten un consumo mensual de 950 m3 e un gasto de electricidade 
de 2.375 kWh ao mes.

Durante todo o curso escolar, Mónica vai ao colexio en autobús, percorrendo unha distancia 
de 8 km en cada traxecto. Este percorrido faino 2 veces ao día de luns a venres.

No seu tempo libre, Mónica práctica natación 3 días á semana. Para iso ten que 
desprazarse á piscina municipal que se atopa a 4 km da súa casa. O seu pai é o 
encargado de levala en coche, que emprega gasóleo como combustible.
 
Unha vez ao mes, Mónica e a súa familia van visitar aos seus avós que viven noutra 
cidade a 100 km da súa casa, en lugar de empregar o coche para realizar esta viaxe 
deciden coller o tren e ir máis tranquilos.

Cantos kg de CO
2
 emiten Mónica e a súa familia con estas actividades ao cabo do mes?

2. Anota os datos do consumo enerxético no teu fogar ao mes:

 » Electricidade:                       kWh

 » Gas Natural:                         m3
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 » Butano/propano:                        kg

 » Gasóleo (calefacción, auga quente):                       litros

 » Autobús (km percorridos, por pasaxeiro):                       km

 » Coche diésel (km percorridos):                       km

 » Coche gasolina (km percorridos):                       km

 » Tren (km percorridos, por pasaxeiro):                       km

 » Avión (km percorridos, por pasaxeiro):                       km

3. Cantos kg de CO
2
 xeras ao mes?

                                             
    kg de CO

2

4. Cales son as principais fontes de emisións de CO
2
 que realizades ti e a túa familia na 

vosa vida cotiá?
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5. Que medidas ou pautas te comprometes a tomar para diminuír as túas emisións de CO
2
?

6. Fixación de CO
2
. Aquí che deixamos información sobre a cantidade de CO

2
 que son 

capaces de fixar distintas especies de árbores

Árbore             Absorción de CO
2

            (kg CO
2
/árbore) aos 30 anos

Carballo
Quercus robur

Castiñeiro
Castanea sativa

Cerdeira
Prunus spp.

Bidueiro
Betula spp.

Pino
Pinus pinaster ssp. atlantica 
Zona Norte costeira

190

190

220

690

90
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ACTIVIDADE 4: o mal uso dos plásticos 

OBXECTIVOS
 » Darlle visibilidade ao abuso no uso dos plásticos na vida cotiá e da escasa reciclaxe 
que se fai deste material.

 » Determinar as consecuencias do uso indiscriminado dos plásticos no medio natural.
 » Sensibilizar sobre a importancia da reciclaxe

UN POUCO DE TEORÍA
O plástico é un material inventado a finais 
do século XIX, e dada a súa versatilidade, 
comezou a empregarse a mediados do século 
XX pasando a formar parte de numerosas 
estruturas e produtos, dende a fuselaxe dos 
avións, ata as botellas de auga ou as bolsas 
que empregamos nos supermercados.
                                         (Fonte: www.change.org)

O uso do plástico xeneralizouse en practicamente todas as industrias (envases de alimentos, 
produtos de hixiene e cosmética, industria téxtil, 
materiais de construción, etc.), e converteuse 
nun perigo para o medio natural e para a saúde 
humana, posto que este material unha vez 
desbotado non é un material biodegradable, 
e acumúlase de forma perigosa en grandes 
vertedoiros e chegando aos ríos e mares, de 
forma que os converte nun enorme vertedoiro.  
          (Autor: Frantisek Czanner)

No ano 2017, estimouse que máis de 6.300 millóns de toneladas de plásticos remataran 
a súa vida útil pasando a residuos, dos cales 5.700 millóns de toneladas eran residuos 
sen someter a ningún proceso de reciclaxe.

Cada ano chegan aos mares e océanos uns 12 millóns de toneladas de lixo prexudicando 
enormemente os ecosistemas e ás especies que viven neles. Existe constancia de que 
hai máis de 700 especies afectadas, algunha delas en perigo de extinción. 
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        (Fonte: National Geographic)

Especialmente perigosos son os chamados microplásticos, 
partículas de plástico inferiores aos 5 mm que se 
orixinan da rotura de anacos máis grandes de plástico 
(microplásticos primarios) ou ben son fabricados para 
o seu emprego en artigos de hixiene (pasta de dentes, 
xeles de baño, etc.), produtos de limpeza do fogar ou 
nas fibras sintéticas da roupa (microplásticos secundarios). O seu pequeno tamaño fai 
que poidan atravesar os sistemas de depuración das augas, polo que chegan aos ríos e 
mares e son inxeridos por peixes, aves e outras especies mariñas, acumulándose no seu 
interior e provocando alteracións alimenticias e na reprodución.
 
Deste xeito, os microplásticos estanse introducindo na cadea alimentaria.

Existen diferentes tipos de plásticos segundo a súa composición, sendo máis comúns 
uns tipos ou outros dependendo da industria que os empregue, por exemplo: o PETE 
(1) é co que se fabrican a meirande parte das botellas de auga e envases de aceites; 
o V (3) emprégase na fabricación de cables eléctricos, tubaxes ou os envases dos 
deterxentes; ou o PS (6) emprégase nos vasos de iogur e xeados ou para fabricar os 
vasos e pratos desbotables.
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      (Fonte: Ecoembes)

Exceptuando os envases marcados co número 7, todos os demais poden ser reciclados 
para darlle outro uso e fabricar artigos diferentes.

(Fonte: Ecoembes)

Deste xeito, cando desbotamos os plásticos no contedor amarelo para a súa reciclaxe:
 » Protexemos os recursos naturais e o ambiente.
 » Reducimos a contaminación e combatemos os efectos do cambio climático.
 » Permitimos a creación de novos produtos e xeramos fontes de emprego.
 » Aforramos diñeiro e recursos, por exemplo, por cada botella de plástico que se 
recicla aforramos a enerxía necesaria para manter aceso un foco de 100W durante 
4 horas.

NOTAS PARA O PROFESORADO

Esta actividade divídese en dúas partes: 
 » Unha primeira de estudo da contorna para localizar os plásticos que se empregan 
de xeito cotiá e buscar alternativas a estes (tela, madeira, metal), realizando a 
tarefa de xeito individual, e despois facendo unha posta en común para comparar 
as distintas alternativas propostas.

 » Na segunda, preténdese fomentar a reciclaxe do plástico.

1
PETE

2
HDPE

3
V

4
LDPE

5
PP

6
PS

Polietileno
Tereftalato

Polietileno
de baixa
densidade

Polipropileno Poliestireno OutrosPolietileno
de alta
densidade

Policloruro
de vinilo

CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE RESINAS DE PLÁSTICO

22 x

22 botellas de plástico = camiseta

40 x

40 botellas de PET = forro polar
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RODEADOS DE PLÁSTICOS

1. Que tipos de plásticos podes atopar na túa casa?. (Exemplo: cociña –envases de 
alimentos, bolsas de compra, botes de produtos de limpeza, etc.).

2. No material escolar que empregas día a día ou entre os teus xoguetes, atopas 
plásticos?

    Si     Non

1
PETE

2
HDPE

3
V

4
LDPE

5
PP

6
PS

Polietileno Tereftalato

Polietileno
de baixa densidade

Polipropileno

Poliestireno

Outros

Polietileno
de alta densidade

Policloruro de vinilo

 TIPO DE PLÁSTICO      NA COCIÑA         NO BAÑO           NAS HABITACIÓNS
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1
PETE

2
HDPE

3
V

4
LDPE

5
PP

6
PS

TIPO DE
PLÁSTICO

MATERIAL
ESCOLAR

XOGUETES

3. Que alternativas ao uso do plástico suxires en cada un dos artigos que figuran na 
túa lista?

UNHA SEGUNDA VIDA PARA OS PLÁSTICOS
A reciclaxe non só é a nivel xeral e industrial, pois nós tamén podemos participar na 
reutilización nas nosas casas, dándolle un segundo uso aos envases de plástico que 
desbotamos de xeito cotiá.

1. Facendo os nosos propios maceteiros
Non é preciso estar no campo para ter un pequeno horto ou xardín na túa casa, 
balcón ou terraza. Despois de facer a listaxe seguro que atopaches que na casa tes 
envases de plástico cos que podes fabricar as túas macetas onde poñer plantas 
ornamentais, aromáticas ou hortícolas.
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Materiais que precisamos: 

 » Vasos de iogur 

 » Botellas de refresco de 2 litros 

 » Punzón 

 » Tesoiras 

 » Cordón de fío

 » Substrato para as plantas 

 » Sementes de tomate, xudías, alfábega,
   perexil, ourego, etc. 

 » Esgallos ou sementes de plantas ornamentais 
   (margarida, roseira, etc.) 

Pasos a seguir
 » Encher os vasos de iogur con substrato 
ata aproximadamente 3/4 partes da súa 
capacidade. 

 » Colocar as sementes seleccionadas (perexil, 
ourego, alfábega). 

 » Tapar as sementes cun pouco de substrato 
(non se debe botar unha capa moi grosa de 
substrato enriba das sementes xa que de 
facelo as sementes custaralles máis xerminar).

 » Poñer os vasos sobre unha bandexa con auga 
para manter a humidade e colocar a bandexa 
nun lugar soleado.
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 » Coas botellas de refresco de dous litros, e tras seguir os pasos que se indican a 
continuación, terás o teu maceteiro:

 » Unha vez acondicionada a botella, 
plantar as sementes ou as plantas 
seleccionadas. Para isto podes seguir as 
instrucións do apartado anterior.

 » Colocar as nosas botellamacetas nun 
lugar con luz natural coma o noso 
balcón, terraza ou preto dunha fiestra.
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Paso 1: 
Facer 3 
buratos 
co punzón

Paso 2: 
Cortar a
botella
pola
metade

Paso 4: 
Encher a 
parte superior 
da botella con 
terra

Paso 5: 
Botar auga na 
parte inferior 
da botella

O cordel 
absorberá 
a auga que 
pasará á 
terra e o 
exceso de 
auga caerá 
polos 
buratos

Paso 3: 
Facer un 

burato no 
tapón e 

pasar un 
cordel

(Fonte: www.recreoviral.com)
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2. Comedeiros para paxaros
Non só podemos aplicar a reutilización para aledar con plantas o xardín ou terraza, 
tamén podemos dispoñer dun comedeiro para que os paxaros nos visiten, aumentando 
así a biodiversidade da nosa contorna.

Materiais que precisamos: 
 » Botella de plástico de 

   tamaño medio
 » 2 culleres de madeira
 » Arame e cordel 
 » Punzón e tesoiras
 » Funil
 » Alpiste

Pasos a seguir
 » Coa axuda do punzón e das tesoiras, facer catro buratos na parede da botella de 
tal xeito que queden enfrontados dous a dous.

 » Meter polos buratos as culleres de madeira.  
 » Empregar o arame para facer un gancho con esta forma:

 » Colocar o gancho no tapón. Para iso débese 
   facer un burato que atravese o tapón, 
   empregando o punzón. Metemos o 
   gancho polo burato e dobrámolo pola 
   parte interna para evitar que se solte.

 » Empregando o funil encher a botella co 
   alpiste e pechala co seu tapón. 
 » Colgar o comedeiro, coa axuda do cordel, 

   nun lugar elevado.

(Autora: Sharon Agee)
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3. Un estoxo moi orixinal
Coas botellas de plástico que desbotamos ao lixo podemos facer multitude de estoxos 
de diferentes tamaños para levar os nosos bolígrafos e lapiseiros de xeito ordenado 
e divertido..

Materiais que precisamos: 
 » 2 botellas de plástico do mesmo 

   tamaño                            

 » 1 cremalleira de tamaño igual ao 
   diámetro da botella 

 » Pegamento líquido instantáneo

 » Fío e agulla 

 » Tesoiras 

 » 1 lixa fina

 » Cintas adhesivas de cores 
   (tipo Washi tape) ou pinturas 
 » Unha regra ou cinta de medir 

Pasos a seguir
 » As botellas que seleccionemos ademais de ser do mesmo tamaño, non deben ter 
partes curvas en toda a súa lonxitude, deste xeito aproveitaremos mellor as botellas.

 » Medimos as botellas para comprobar que nos collan os lapis e os bolígrafos.
 » Coa axuda das tesoiras cortamos as dúas botellas á mesma altura e desbotamos 
a parte superior onde se atopa o tapón. Outra posibilidade é cortar as botellas a 
diferente altura (de xeito que a botella cortada máis grande sirva para meter os 
lapiseiros, e a botella cortada máis pequena actúe só de tapa).

 » Alisar os bordes das botellas, que seguramente ao cortar nos quedaron irregulares, 
empregando as tesoiras e lixándoos un pouco.
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 » Debemos asegurarnos que as botellas estean ben secas no seu interior, senón 
podemos empregar un pano de cociña para secalas.

 » Antes de colocar a cremalleira débese comprobar de novo se os lapis, bolígrafos, 
pinceis collen dentro do estoxo sen problema.

 » Pegar a cremalleira empregando o pegamento líquido instantáneo no borde das 
botellas cortadas, colocando cada unha das partes da cremalleira nunha botella 
distinta. Tamén podemos reforzar a cremalleira coséndoa toda ao redor da botella 
con fío.

 » A cremalleira débese pegar pola parte interna de cada unha das botellas, este é un 
punto crítico e bastante laborioso, tómate o teu tempo para realizar esta operación.

 » Xa para rematar, as botellas (estoxos) pódense pintar ou decorar con cinta adhesiva 
de cores para personalizalas ao gusto.

(Fonte: MakeitLoveit)



ACTIVIDADE 5: coñece a túa contorna 
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OBXECTIVOS
 » Identificar especies de flora e fauna cando saímos á natureza.
 » Sensibilizar sobre os valores e a importancia dos espazos naturais.
 » Fomentar as boas prácticas referentes ao coidado da natureza

UN POUCO DE TEORÍA
Coñecer a nosa contorna é o primeiro paso para aprender a coidar o que temos. 
Independentemente de se os espazos naturais que nos rodean teñan ou non algunha 
figura de protección, temos que ser conscientes da súa importancia e facer todo o 
posible por coidalos.

No ano 2013, o territorio das Mariñas (formado por 17 concellos da área da Coruña) 
foi declarado pola UNESCO como Reserva de Biosfera. Este territorio abrangue unha 
importante diversidade de hábitats e especies, tanto de flora como de fauna.

Con todo, a figura de Reserva de Biosfera non é unha figura de protección en si mesma. 
Para asegurar a conservación de diferentes espazos debido ao seu interese natural, 
cultural, científico, educativo ou paisaxístico, existen diferentes figuras de protección de 
carácter legal.
 
En Galicia, a Lei 9/2001, do 21 de agosto, de Conservación da Natureza e a Lei 42/2007, 
do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade (modificada pola Lei 
33/2015), establecen as normas encamiñadas á protección, conservación, restauración e 
mellora dos recursos naturais así como á xestión dos espazos naturais. 

A Rede Natura 2000, é unha rede europea de espazos naturais protexidos que ten 
como meta conservar a biodiversidade e a supervivencia das especies e dos hábitats da 
Unión Europea. Esta rede inclúe as Zonas de Especial Conservación (ZEC) e as Zonas 
de Especial Protección de Aves (ZEPA). Estas zonas abranguen gran variedade de 
ecosistemas e biodiversidade.

Os ecosistemas e a biodiversidade son imprescindibles como soporte vital, dependemos 
deles para o aire que respiramos, a comida que comemos e a auga que bebemos. 
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Os humidais e os bosques de ribeira axudan a filtrar os contaminantes da auga; as 
plantas e as árbores reducen o quecemento global absorbendo o dióxido de carbono; 
os microorganismos descompoñen a materia orgánica e fertilizan o chan, para prover 
alimentos, a biodiversidade axuda á polinización das flores e dos cultivos, e tamén prové 
alimentos e medicinas para o noso benestar.

Un dos principais problemas ao que se enfrontan os espazos naturais é a perda de 
biodiversidade. A segunda causa a nivel mundial, por detrás da destrución do hábitat, 
desta perda de biodiversidade é a chegada de especies exóticas invasoras, que son 
aquelas que se atopan fora da súa área natural de distribución e que proliferan causando 
danos a outras especies, e tamén ás actividades humanas. 

A súa chegada pode ser fortuíta, intencionada ou por dispersión dende outras rexións. 
Son difíciles de erradicar e combater, e débese de tentar evitar a súa introdución e 
expansión.

No Plan Estratéxico de Xestión de Especies Exóticas Invasoras en Galicia, elaborado 
pola Consellería de Medio Ambiente, figuran un total de 192 especies, das que o 60% 
(112) son plantas. Polo que respecta á fauna, inclúe 23 invertebrados, 11 peixes, 5 réptiles 
e anfibios, 25 aves e 4 mamíferos.

Algunhas destas especies invasoras son: 

Especie  Herba da Pampa; plumacho  
Nome científico Cortaderia selloana 
Orixe   America do Sur 
Efecto  Modifica a dispoñibilidade dos recursos 
   hídricos. Favorece a propagación de 
   incendios e a posterior colonización

Especie  Visón americano
Nome científico Mustela vison
Orixe   Estados Unidos, importado para peletería
Efecto  Especie moi agresiva, desprazamento 
   de especies autóctonas coma o visón 
   europeo ou a lontra
 



Especie  Cangrexo vermello americano
Nome científico Procambarus clarkii
Orixe   Estados Unidos, repoboación 
   con fins económicos
Efecto  Transmisor de enfermidades e 
   depredador doutras especies

Especie  Avespa asiática; avespa velutina
Nome científico Vespa velutina
Orixe   Sueste de Asia, chegada accidental
Efecto  Esta avespa depreda moitos insectos
   autóctonos, sobre todo abellas, e 
   despraza a outras especies de 
   avespas autóctonas

Á hora de visitar un espazo natural, ou simplemente facer unha excursión pola natureza 
debemos de lembrar estas 10 cousas: 

1.  Informarse das características da contorna e da flora e fauna. É importante 
 coñecer e respectar a normativa aplicable dos espazos que visites. 

2. Utilizar os roteiros e itinerarios marcados. Non invadir terreos privados nin afastarse  
 dos camiños. 

3. Ir preparados con roupa cómoda, calzado axeitado, auga e comida. 

4. Procurar non interferir na contorna. Gozar da paisaxe sen afectar aos elementos 
 patrimoniais, abandonando o lugar tan devagar como se entrou. 

5. Aprender: facer anotacións no caderno de campo e consultar as dúbidas ou 
 empregar guías especializadas.

6. Ter en conta as previsións meteorolóxicas e actuar en consecuencia. 
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7. Utilizar material de apoio que nos permita optimizar as saídas de campo: guías, 
 ópticas (prismáticos e telescopios) e cámaras fotográficas. 

8. Poñerse en contacto coas autoridades competentes no caso de atopar  
 circunstancias salientables. 
9. Se imos ir ao campo coa nosa mascota, procurar mantela coa correa posta. 
 Facer  compatible o seu lecer coa conservación da natureza. 
10. Levar unha bolsa para recoller o lixo que atopes.

NOTAS PARA O PROFESORADO
Na natureza podemos atopar unha gran variedade de animais. Moitos deles son difíciles 
de observar debido, por unha banda ao medo que lle teñen ao ser humano, e por outra 
porque moitos deles teñen hábitos nocturnos, o que dificulta podelos ver.

Os métodos baseados na observación directa da fauna, consisten en permanecer  en 
agochos durante horas en silencio, o que resulta pouco práctico. 

Durante o desenvolvemento da súa actividade biolóxica, os animais deixan diferentes 
tipos de sinais,  excrementos, rastros, pegadas que se poden observar con facilidade 
e que nos proporcionan unha valiosa información sobre os animais que habitan nunha 
determinada zona, os seus hábitos e a súa forma de vida.

Esta actividade está proposta para realizar durante unha saída a un espazo natural co 
alumnado. Non obstante, o profesorado pode adaptar esta actividade e facela na aula, 
para o cal deberá realizar unha preparación previa de material. Para poder desenvolver 
esta actividade en aula necesítase ter unha pegada a partir da cal o alumnado poida 
realizar o molde. Esta pegada pode ser dunha mascota (can, gato, furón, etc.), ou feita 
a partir do negativo dunha pegada atopada na natureza.

Recollendo pegadas na Natureza
Nesta actividade imos aprender como facer o molde dunha pegada que podemos 
atopar na natureza. A pegada obtida desta maneira, corresponderíase co pé do animal 
e coñécese como negativo da pegada. Para obter a pegada tal e como a atopamos 
no chan (o que se coñece como positivo), necesitaremos arxila e empregando a nosa 
pegada como molde, obteremos a pegada orixinal.
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Pasos a seguir
 » Escolleremos a pegada que estea máis definida, 
que estea ben marcada e limparémola de restos 
que poida haber (follas, pólas).

 » Se a pegada está moi húmida débese secar o 
exceso de auga para que a escaiola fragüe mellor.

 » Medir a pegada para ver o diámetro que debe ter 
o molde. 

 » Cortar unha tira duns 5 cm de ancho de cartón 
ou cartolina e facer un cilindro, cerrar con cinta 
adhesiva para evitar que se abra.

 » Colocar o cilindro rodeando toda a pegada e 
lixeiramente cravado no chan, de xeito que a 
pegada quede no centro e de forma que deixe 
unha marxe respecto á pegada.

Materiais que precisamos: 

 » Escaiola                            

 » 1 botella dun litro con auga

 » 1 recipiente de boca ancha para 
   facer a mestura

 » 1 culler ou outro utensilio para
   remover

 » Cinta adhesiva

 » 1 cartón ou cartolina non poroso

 » Tesoiras ou cúter

 » Regra ou cinta de medir

 » Arxila

(Autora: Esmeralda Ramos)
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 » Elaborar a mestura de escaiola e auga. Mesturar ata 
que quede unha consistencia similar a unhas papas. 
Debemos remover moi ben para evitar que queden 
grumos.

Se empregamos unha botella de 
plástico de 2 litros, cortaremos a base e 
empregarémola de recipiente para facer 
a mestura, e o corpo da botella aproveitariámolo para usar como molde 

en lugar do cartón, co que reducimos a lista de materiais que precisamos. 

 » Verter a mestura sobre a pegada de xeito que se 
estenda ben, con 2 cm aproximadamente de grosor 
será suficiente para que a pegada quede perfecta.

 » Deixar endurecer a escaiola durante 15 - 20 minutos 
aproximadamente.

 » Retirar o molde, nunca tirar del, para iso é preferible 
escavar un pouco por debaixo do molde, deste xeito 
asegurámonos de sacar a pegada completa e aínda 
que levemos pegada un pouco de terra non pasa 
nada.

 
 » Pasadas unhas 4 horas, ou ao día seguinte, unha vez que se vexa que a escaiola 
está totalmente endurecida, retirar o cartón ou a botella que está arredor da 
pegada.

 » Limpar a pegada empregando auga e un pequeno cepilliño, tentando non romper 
ningún detalle. Para que quede mellor podemos lixala un pouco, dándolle unha 
forma bonita e eliminando imperfeccións.

O profesorado poderá elaborar varias pegadas para que use o alumnado, empregando 
arxila e seguindo os seguintes pasos:

 » Coller unha bola de arxila dun tamaño aproximado ao da palma da man e traballala 
ata que tome a forma dunha lámina duns 2 cm de espesor.

(Autora: Esmeralda Ramos)
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 » Colocar a arxila aplanada sobre un cartón e coa axuda dun segundo anaco de 
cartón, presionar por encima para alisar a superficie.

 » Quitar a lámina superior de cartón e colocar con suavidade unha das patas da 
mascota, dianteira ou traseira, sobre a arxila. Presionar con coidado toda a pata 
para obter unha pegada completa. 

Se temos un negativo dunha pegada atopada na natureza, este proceso sería moito 
máis sinxelo e non se necesitaría a colaboración da mascota.
 
 » Prequentar o forno a 275 0C.

 » Retirar do cartón a arxila coa pegada e metela no forno nunha bandexa durante 
15 minutos.

 » Sacar do forno o molde da pegada, e deixalo arrefriar.

Este procedemento pódeselle explicar ao alumnado para que aprendan a realizar moldes 
de pegadas e completar a actividade proposta.

Exemplos de pegadas que podes atopar na natureza 
Na fotografía das pegadas: a pegada da esquerda correspóndese co negativo e a da 
dereita co positivo.. 

 » Pegada 1: Corzo (Capreolus capreolus)
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 » Pegada 2: Lontra (Lutra lutra)

 » Pegada 3: Xabarín (Sus scrofa)

 » Pegada 4: Raposo (Vulpes vulpes)

 » Pegada 5: Teixugo (Meles meles)



 » Pegada 6: Bilurico das rochas (Actitis hypoleucos)

 » Vista xenérica de conxunto de pegadas (negativos: N e positivos: P) 

(Fonte das pegadas: Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo; 
Fonte das imaxes dos animais: Naturaleza de Galicia).
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ACTIVIDADE 6: a contaminación da auga 

OBXECTIVOS
 » Replicar de xeito sinxelo e a pequena escala o funcionamento dunha Estación de 
Tratamento de Auga Potable (ETAP).

 » Crear un filtro caseiro que permita a purificación da auga da choiva.

UN POUCO DE TEORÍA
A contaminación da auga ten unha serie de consecuencias. En primeiro lugar, a desaparición 
da biodiversidade e os ecosistemas acuáticos. Tamén o ser humano se ve moi prexudicado 
a causa das enfermidades asociadas ao consumo de auga en mal estado.
Resulta necesario tratar a auga para que sexa apta para o consumo humano. A filtración 
é un dos métodos máis eficaces. 

As Estacións de Tratamento de Auga Potable (ETAP), son as instalacións onde se realiza 
a potabilización da auga para o seu posterior consumo. Segundo a calidade da auga 
bruta precísanse diversos procesos para conseguir que a auga sexa apta para consumo. 

Estes procesos son:

1. Coagulación e floculación: forzar a sedimentación.
A auga ten partículas en suspensión con idéntica carga eléctrica que de maneira natural 
se repelen e non sedimentan. A adición de substancias como sulfato de alúmina ou 
polielectrolitos fai que estas partículas se desestabilicen, coagulen e formen flóculos 
capaces de sedimentar.

2. Decantación: un mecanismo sinxelo.
Separa por gravidade as partículas en suspensión que transporta a auga, a través dun 
fluxo de auga coa menor turbulencia posible, de xeito que as partículas máis densas 
sedimenten no fondo e as menos densas floten e vaian parar á superficie de onde se 
eliminan.

3. Filtración: quedar atrapados.
Tras o proceso de decantación a auga farase pasar por un medio poroso, de xeito que as 
partículas sólidas en suspensión queden retidas polo seu tamaño diminuíndo a turbidez 
da auga.



Os filtros máis empregados na filtración son os de area e os de carbón activado 
(estes últimos poden eliminar diversos contaminantes por un proceso químico chamado 
adsorción). 

4. Desinfección: eliminar os organismos patóxenos.
Esta é a fase máis importante, xa que garante a eliminación de microorganismos 
patóxenos causantes de enfermidades.

Existen diferentes métodos de desinfección: físicos (calor) e químicos (cloro, ozono), 
sendo o máis empregado a cloración, pois é un método barato, sinxelo, eficaz e de fácil 
determinación.

Ás veces é necesario investir grandes sumas de diñeiro en infraestruturas de tratamento 
de auga, no entanto, existen alternativas sinxelas e económicas para facer un filtro 
de auga caseiro que permita obter auga de calidade e que podemos empregar para 
determinados usos. 

NOTAS PARA O PROFESORADO
Resultaría interesante comprobar como funcionan os filtros realizados polo alumnado 
empregando auga  con distintos niveis de turbidez que se poden crear na mesma aula 
mesturando auga da billa con diferentes cantidades de terra, cemento ou cinzas. Isto 
permitiralle ao alumnado replicar diferentes situacións que se poden dar na natureza 
como é o arrastre de terras cara ás canles de auga provocado por choivas torrenciais, 
ou o arrastre de cinzas que se produce cando chove tras producirse un incendio forestal. 
Estas situacións imprevistas poden alterar e dificultar os procesos de potabilización da 
auga.  

CONSTRUÍNDO UN FILTRO DE AUGA CASEIRO  

Dependendo da finalidade para a que se constrúa o filtro poderase adaptar a escala 
deste. Se queremos empregalo para recoller, purificar e aproveitar a auga da choiva 
ou dun regato, usaremos un barril de plástico de aproximadamente 1,5 m de altura. Se 
queremos realizar un experimento na aula chegará cunha botella de plástico de 2 litros. 
A orde das capas de materiais que actuarán de filtro será a mesma nos dous casos, 
con todo, a cantidade de materiais e o grosor das capas deberanse calcular segundo a 
medida do recipiente. 
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Pasos a seguir para construír un filtro cunha botella
 » Coller unha botella de plástico de 2 litros (aproximadamente 36 cm de alto).
 » Cortar pola parte inferior creando unha tapa que se poida abrir e cerrar.
 » Colocar a boca da botella, co seu tapón, cara a abaixo. 
 » Engadir as capas de material, empezando dende a inferior e seguir ata a superior, 
na seguinte orde:

 » 9. Pedras tamaño pequeno (4 cm) 
 » 8. Grava (2,5 cm)
 » 7. Area fina (2,5 cm)
 » 6. Grava (1 cm) 
 » 5. Carbón activado (1,5 cm)
 » 4. Grava (1,5 cm)
 » 3. Pedras tamaño pequeno (4 cm)
 » 2. Pedras tamaño mediano (9 cm)
 » 1. Algodón (2 cm)

Materiais que precisamos: 

 » Botella de plástico de 2 litros                            

 » Area fina

 » Grava

 » Pedras de diferentes tamaños 
   (pequenas, medianas)
 » Carbón activado en po, pódese

   conseguir nunha ferretería
 » 1 coador 
 » Recipiente fondo de plástico ou

   cristal
 » Tesoiras ou cúter
 » Algodón natural



NOTA: tamaño aproximado das pedras que forman as diferentes capas de materiais
 » Grava: 2 - 64 mm
 » Pedras tamaño pequeno: máis de 64 mm 
 » Pedras tamaño mediano: cantos rodados

Materiais filtro: 
De esquerda a dereita parte superior: area fina, grava, carbón activado.
De esquerda a dereita parte inferior: pedras tamaño mediano, pedras tamaño pequeno.

 » Comprobar que as capas queden o máis homoxéneas posible para evitar que se 
mesturen.

 » Colocar un recipiente fondo de plástico ou de 
cristal sobre unha superficie plana, debaixo do 
noso filtro.

 » Colocar un coador na parte superior do filtro.
 » Comezar a verter a auga pola parte superior e 
deixar que vaia atravesando as diferentes capas 
de materiais, ata que chegue á parte inferior da 
botella. Para iso debemos deixar o filtro sempre 
en posición vertical.

 » Deixar repousar a auga polo menos durante 15 
minutos.

 » Ao finalizar o tempo requirido, sacar o tapón da 
parte inferior da botella e deixar que a auga xa 
filtrada se deposite no recipiente fondo.

(Fonte: EcoCircuit Distributors)
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ACTIVIDADE 7: aumentando a biodiversidade 
na contorna

OBXECTIVOS
 » Replicar de xeito sinxelo e a pequena escala como funciona un ecosistema.
 » Estudar a fauna (aves, anfibios, invertebrados, etc.) da contorna, fomentando o 
respecto polas especies biolóxicas.

 » Coñecer que é a biodiversidade, para que serve, e as accións que se poden 
emprender para protexela.

UN POUCO DE TEORÍA
A biodiversidade ou diversidade biolóxica defínese como a variabilidade de organismos 
vivos de todas as clases, incluída a diversidade dentro das especies, entre as especies 
e dos ecosistemas. 

Aínda que explicado dunha forma máis sinxela sería a ampla variedade de plantas, 
animais e microorganismos, así como as interaccións que establecen entre si nun 
determinado lugar, como pode ser un bosque, un río ou unha charca. 

A importancia da biodiversidade pódese resumir en dous conceptos, por un lado é o 
resultado de millóns de anos de traballo da natureza, polo que o seu valor é incalculable e 
irremprazable e por outro lado, é unha garantía para o bo funcionamento dos ecosistemas.

A biodiversidade das especies achega recursos tan necesarios coma o osíxeno, os 
alimentos, proporciona materias primas que favorecen o desenvolvemento económico, 
produce enerxía, é a orixe dalgúns medicamentos, e ofrece unha gran variedade de 
paisaxes que o ser humano pode desfrutar.

Hai diferentes razóns polas que a biodiversidade pode estar en perigo. A combinación 
das actividades humanas co modelo de desenvolvemento actual son as maiores ameazas:
 » Fragmentación e perda dos hábitats naturais.
 » Introdución de especies exóticas invasoras.
 » Contaminación ambiental.
 » Cambio climático.
 » Sobreexplotación de especies e recursos.



NOTAS PARA O PROFESORADO
Previamente á realización das actividades propostas, recoméndase facer unha pequena 
investigación sobre “A biodiversidade, o seu significado e importancia”.

A continuación, e aproveitando o que o alumnado poida observar facendo un seguimento 
do número e tipos de especies que se conseguiron observar, xerar un debate na aula 
reflexionando en que medida estas actividades contribuíron a mellorar a biodiversidade.

Para conservar a biodiversidade, ademais dos diferentes instrumentos, normativas e 
institucións públicas destinadas a tal finalidade é importante preguntarse de que xeito 
o profesorado, como educador ou cidadá, pode axudar a este fin:
 » Autoxestión de espazos públicos: organizarse coa comunidade escolar para realizar 
actividades como construír unha charca, caixas niño, plantar árbores, ou limpar 
áreas de lixo e escombros; estes son algúns exemplos de traballos que permitirán 
mellorar o entorno, facilitar a chegada de diversos animais, ou osixenar o aire, entre 
outros múltiples beneficios.

 » Visitar áreas protexidas: dado que son zonas que manteñen condicións excepcionais 
de biodiversidade, é importante coñecelas e valoralas. Isto lógrase a través dunha 
visita en terreo.

 » Respecto e coidado da flora e fauna silvestre: non fomentar a compra e introdución 
de especies exóticas.

UNHA CHARCA CHEA DE VIDA
Onde hai auga xurde a vida. As charcas ou pozas son ambientes que acollen unha 
gran variedade de animais e plantas. No entanto, pode resultar caro e complexo ter 
unha gran zona húmida, pero crear e manter pequenas charcas é doado e ten grande 
interese para a biodiversidade. 

A mellor opción para ter unha pequena zona húmida é recuperar unha xa existente, 
aínda que no caso de non contar con zonas húmidas previas, pódese crear unha de 
maneira sinxela. Á hora de construír unha charca débense ter en conta varias cousas:
 » Situación: é importante saber que as plantas acuáticas precisan entre 4 – 6 horas 
de sol directo ao día, polo que se deberá evitar que a charca estea próxima a 
árbores, xa que por un lado poden proxectar sombra e por outro a caída das follas 
pode xerar a proliferación de algas, degradando a calidade da auga. 
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 » Achega de auga: a auga ten que ser de boa calidade e debe estar garantida 
durante todo o ano, pero sobre todo nos períodos de seca. No entanto, é mellor 
construír unha charca aínda que seque a finais do verán, que non facer ningunha.

 » Tipo de solo: permeable ou impermeable. Canto máis impermeable sexa, mellor se 
acumulará a auga. Isto tamén será importante á hora de elixir o lugar onde se vai 
situar.

 » Tamaño: o tamaño da charca dependerá do espazo dispoñible. É importante saber 
que existe unha forte relación entre o tamaño da charca e a súa profundidade, 
sendo máis doado manter o equilibrio biolóxico nunha charca dun bo tamaño que 
nunha demasiado pequena.

Para unha charca de 2 metros de diámetro, a profundidade ideal 
estaría entre 60 – 70 centímetros. Unha proposta é ter diferentes 
profundidades dentro da charca, sendo o borde a parte menos 
profunda, para ir aumentando cara ao centro. Deste xeito poderemos 

ter diferentes tipos de plantas, con necesidades diferentes.

Durante o inverno, a temperatura do fondo da charca tende a manterse estable, 
mentres que na superficie pode conxelarse.

Materiais que precisamos: 

 » Ferramenta diversa 
   (pico, pa, sacho, angazo)

 » Area fina

 » Lona de plástico

 » Pedras de diferentes tamaños 
   (grandes, pequenas, medianas)

 » Tesoiras ou cúter

 » Grampadora

 » Carreta

 » Unha corda
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Pasos a seguir para a construción da charca
 » Logo de elixir o lugar axeitado, formar a silueta da charca que se quere construír 
cunha corda longa. Deixala aí para que sirva de guía unha vez se comece a cavar.

 » Á hora de facer o burato a súa profundidade deberá estar entre 50 cm e 1 m, 
creando diferentes alturas.

 » Comezar a cavar dende o centro cara a fóra, deste xeito daráselle profundidade á 
parte central e irase facendo un graduado do terreo a medida que nos acerquemos 
aos laterais.

 » Un dos lados da charca debe ter unha pendente gradual, para favorecer a saída dos 
animais que se vaian refrescar a 
ela.

 » Unha vez rematado o burato, 
eliminar as pedras e alisar o terreo, 
con vistas de protexer o plástico 
ou lona que empregaremos para 
impermeabilizar a charca.

 » Estender, unha capa de area duns 10 cm de grosor por toda a superficie. Compactar 
ben esta capa de area e deixala o máis plana posible.

 » Estender a lona para que cubra o diámetro do buraco, deixando un sobrante por 
fóra. Axustar a lona dende o centro da charca cara o exterior.

Se a lona que se elixiu é moi ríxida, pódese estender unhas horas 
antes e deixala ao sol para que se abrande e se amolde mellor.

 » Fixar a lona. Para iso, deberase cavar un pequeno rego ao redor do perfil da charca 
e cubrir a lona con terra. Tamén se poden empregar pedras grandes para suxeitar 
a lona e que servirán de adorno.

 » Despois de fixar ben a lona, encherase a charca de auga para que a lona asente 
mellor e colla forma.

 » Colocar algunhas pedras dentro da charca e nas beiras, así como algunhas plantas 
da zona para que dea unha sensación de espazo aínda máis natural.
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Observar a vida na charca: a charca irá cambiando co tempo, atraendo insectos e 
outros pequenos animais a medida que madura o ecosistema.

UNHA CAIXA NIÑO PARA PAXAROS
Son moitas as aves que utilizan as caixas niño. 
Dependendo da especie, o tipo e as dimensións 
da caixa serán diferentes. Neste caso vaise 
construír unha caixa niño para algunhas das 
especies de aves insectívoras máis típicas 
do noso entorno (ferreiriño común, ferreiriño 
abelleiro, paporrubio, lavandeira).

A caixa tipo para estas especies de aves 
sería unha caixa de 25 – 30 cm de alto, 
cunha base cadrada ou rectangular de entre 
10 – 15 cm de lado. A base da caixa debe 
ter  varios orificios de pequeno tamaño que 
sirvan de drenaxe en caso de que entre 
auga.

A parte interna deberá ser rugosa pola parte do burato de entrada para facilitar a 
saída dos polos ao exterior. O burato de entrada terá unhas dimensións acordes co 
tamaño das especies que pretendemos que ocupen a caixa (aproximadamente 35 mm 
de diámetro).

(Fonte: www.recreoviral.com)

Materiais que precisamos: 

 » Varias táboas de madeira 
   maciza de 1,5 cm de grosor
 » Serra (manual ou eléctrica)
 » Trade
 » Brocas da madeira

 » Coroa para o trade de 
   35 mm de diámetro
 » Parafusos de diferentes 

   tamaños
 » 2 bisagras pequenas
 » Desaparafusador
 » Martelo
 » Punta para a madeira
 » Arame groso e flexible
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Pasos a seguir para a construción da caixa niño
 » Cortar as táboas de madeira de xeito que se adecúen ao seguinte plano:

 Todas as medidas están expresadas en cm.
O plano está adaptado a madeira de  2 cm de grosor

 » Realizar  en cada lateral 6 orificios para meter os parafusos e así poder unir as 
diferentes pezas. Así mesmo, farase tamén un orificio para meter o arame que 
servirá para colgar a caixa unha vez rematada.

TRASEIRA TEITO

CHAN LATERAL 1

FRONTE LATERAL 2

20,0 22,0

22,019,0

10,5
17,0

16,5

16,5

10,5

10,5

14,5

19,0

19,022,0

(Fonte: elaboración propia)
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 » Na peza frontal, realizar un burato de 35 mm de diámetro empregando o trade 
coa coroa, de xeito que a parte superior do orificio quede a 1 cm do borde superior 
da táboa. 

 » Ensamblar as diferentes pezas que forman o corpo da caixa.

1,0
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 » Colocar o teito da caixa. Esta peza irá unida á parte traseira con dúas bisagras, 
deste xeito poderase abrir e pechar a caixa cando se queira.

 » Colocar o arame nos orificios 
correspondentes e dobrar 
os extremos que quedan no 
interior da caixa para evitar 
que os paxaros se fagan dano. 
Ao mesmo tempo, o arame 
dobrarase facendo unha especie 
de asa que permita enganchar a 
caixa na póla dunha árbore.
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 » Cravar a punta no lateral do teito 
de forma que ao mesmo tempo 
se crave na parte superior da 
peza que forma o lateral da 
caixa. Deste xeito evitarase que 
se poida abrir polo vento

Cando se deben instalar as caixas niño
As caixas niño débense instalar antes da época de cría, en febreiro ou marzo como moi 
tarde. Instalándoas nestas datas conseguirase que os paxaros xa estean acostumados 
a velas no momento que empecen a buscar onde aniñar.

Onde colocar as caixas niño
Débense colocar nunha situación libre de depredadores ou polo menos inaccesible 
para eles. O lugar máis habitual son as árbores, no entanto, desaconséllase cravalas á 
árbore xa que se favorecería a entrada de humidades e fungos que poden prexudicar 
a árbore.

O mellor é colgar a caixa dunha póla, de xeito que quede totalmente suspendida 
no aire; ou colgala na base dunha póla ou algunha irregularidade da árbore de xeito 
que a parte traseira da caixa quede apoiada no tronco, facilitando a súa estabilidade 
fronte ao vento.

(Imaxes da construción da caixa niño cedidas pola
Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”)
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