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Punto de partida

Segundo Ortega y Gasset, somos nós e
as nosas circunstancias. Este é o noso
punto de partida, cremos que a
identidade vén definida en gran medida
polo que nos rodea, como é o caso dos
milleiros de especies que existen no
noso planeta. Coñecer e respectar a
nosa contorna e o resto de seres vivos
que nela se atopan é fundamental para
construír a nosa identidade.



A nosa proposta

01

02

Elaboración de guías dixitais
ecolóxicas contextualizadas en dous
ambientes:

A contorna do centro

A aula bosque situada na
carballeira de San Lourenzo



Participantes

Temporalización

Alumnado de 1º ESO e 4º ESO
da materia de Bioloxía e
Xeoloxía.

2º Trimestre
14 sesións por curso
1 sesión na biblioteca
1 sesión na aula de informática



Produto final

Elaboración dunha páxina web na que se
recollan imaxes en 360º, vídeos,
información e a situación das distintas
especies vexetais dos principais parques da
contona do centro.



Contidos curriculares que desenvolve

1ºESO

Clasificación e nomenclatura dos seres vivos. Grandes grupos taxonómicos.
Concepto de Biodiversidade.
Características dos dominios e dos reinos dos seres vivos.
Factores xeolóxicos e biolóxicos que inflúen na distribución dos seres vivos.
Ecosistemas de Galicia.
Importancia biolóxica e causas da perda de biodiversidade.

4ºESO

Método científico. Elboración de hipóteses, e comprobación e argumentación a
partir da experimentación ou a observación.
Compoñentes e estrutura do ecosistema: comunidade e biotopo.
Relacións interespecíficas e intraespecíficas.
Dinámica do ecosistema. Ciclo da materia e fluxo da enerxía. Pirámides ecolóxicas.
Ciclos bioxeoquímicos e sucesións ecolóxicas.
Os residuos e a súa xestión.
Clasificación e nomenclatura dos seres vivos. Grandes grupos taxonómicos.
Concepto de biodiversidade.



Avaliación

A nota deste traballo supoñerá
o 20% da nota da 3ª avaliación


