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Que imos facer? 

Como xa sabes, Galicia é un territorio na que 

domina claramente a Paisaxe Natural Oceánica ou 

Atlántica: clima oceánico, vexetación caducifolia 

(carballo, faia, castiñeiro …), matogueiras de toxos e 

xestas, pradarías, montañas xa vellas, desgastadas e con 

formas redondeadas, costa recortada con rías e cantís 

…. No noso país temos gran cantidade de espazos 

naturais de especial relevancia medioambiantal: o 

parque nacional das Illas Atlánticas, Parques Naturais 

como o das Fragas do Eume, a Reserva da Biosfera dos 

Ancares, humedais coma o de Corrubedo, Monumentos Naturais como a Praia das Catedrais e así unha longa 

listaxe de lugares. 

A tarefa consiste en viaxar virtualmente por Galicia, investigando sobre eses espazos naturais e 

capturando imaxes para logo elaborar unha Guía das Paisaxes e Espazos Naturais de Galicia . 

 Os obxectivos finais da guía son: 

 Acadar que resulte clara, ilustrativa, atractiva e creativa. 

 Lograr que o lector da guía obteña unha visión xeral clara sobre as paisaxes naturais de 

Galicia e as súas características máis salientables. 

 Fomentar o respecto polo entorno natural. 

 Aprender a organizar unha pequena xornada de visita a un espazo natural. 

Que proceso seguiremos?  

1º. O primeiro paso será escoller os lugares significativos e ilustrativos das Paisaxes Naturais Galegas que 

formarán parte da guía. Estes mapas axudaránche a tomar a decisión. Ademáis podes botar unha ollada 

nestes enlaces: 

 Parques naturais de Galicia. 

 Espazos protexidos de Galicia (parques e reservas naturais, paisaxes protexidas, humedais…) 

 Espazos naturais de Galicia. 

 Patrimonio natural de Galicia con mapas intercativos. 

 

http://galicianaturaleunica.xunta.gal/gl
http://cmaot.xunta.gal/seccion-organizacion/c/CMAOT_DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_galega/
http://www.turismo.gal/que-visitar/espazos-naturais?langId=gl_ES
http://turismodegalicia.org/info-turismo/espacios-naturales-de-galicia/
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2º. Investigamos. Buscamos información.  

Na táboa anotamos a información que consideremos máis importante 

sobra cada un dos aspectos que se amosan. Debemos tomar decisións sobre que 

imos anotar en cada apartado: 

 Escoller  palabras e ideas clave que resuman as características en cada 

apartado. 

 Decidir que tipo de imaxe vai acompañar á información escrita. Estas 

imaxes deben ser un resume visual do espazo natural. O lector-espectador debería 

indentificar o  lugar a través delas. 

NOME DO ESPAZO 
NATURAL 

 

 Información Imaxes 

Datos Básicos 
(localización, 
superficie …) 

 
 
 

 
 
 

 
Por que é un lugar de 

especial relevancia 
natural? 

 

 
 
 

 
 
 

 
Que ver:  

relevo, hidrografía, 
paisaxe natural, espazos 

de especial interés … 
 

 
 
 

 
 
 

Flora e vexetación 
 
 
 

 
 
 

Fauna 
 
 
 

 
 
 

 
Como chegar 

(desde a túa localidade) 
 

 
 
 

 
 
 

 
Actividades no espazo 

natural (debedes 
propoñer 1 coma 

mínimo e como facela) 
 

  

 
Datos curiosos, 

anécdotas … 
 

  

Fonte(s) de información 
básicas para o posible 

visitante do Parque 
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Coma sempre a biblioteca do instituto pode ser unha excelente fonte de información. Tamén podes 

mirar os seguintes enlaces a internet que te poden axudar; nestes dous enlaces atoparás información máis 

que suficiente: 

 Parques naturais de Galicia. 

 Espazos protexidos de Galicia (parques e reservas naturais, paisaxes protexidas, humedais 

…):  

 Espazos naturais de Galicia. 

 Patrimonio natural de Galicia con mapas intercativos. 

 Modelos de paisaxes naturais galegas na wen do Proxecto Terra. 

A medida que buscamos información deberiamos ir escollendo as imaxes que necesitaremos para 

ilustrar a guía. Gardamos a imaxe, anotamos a autoría e a web. É importante que fagas referencia a estos 

aspectos nas anotacións finais do traballo ou mesmo no pé das imaxes. Ademáis dos enlaces anteriores nos 

que podes atopar imaxes de libre uso (sempre mencionando a procedencia), nestes outros tedes imaxes 

libres de dereitos ou con licenza Creative Common (fai Ctrl+clic no enlace): 

 Imaxes libres de dereitos: Pixabay. 

 Imaxes con licenza Creative Commons.  

 Banco de imaxes do Intef. 

 Visor de mapas da Xunta de Galicia na que pode obter imaxes de calquera lugar do 

noso país. 

 Buscador de imaxes, vídeos e música. 

Mención especial require o apartado de Cómo 

chegar. Trátase de cómo organizar o transporte da  viaxe  

desde a túa localidade, facer a ruta da viaxe coas 

indicacións precisas. 

Como podemos atopar esta información? Simple, xa 

que só temos que decir que medio de transporte temos que 

usar onde collelo ou reservalo, e en tal caso a estrada ou 

estradas polas que temos que ir. Os seguintes enlace poden 

axudarte: 

 Google Maps ou OpenStreetMap, nos que podes facer itinerarios. 

 Usando o buscador Google coa pregunta  Como chegar a….?,  

 

3º. Con toda a información recolllida ata o de agora, organizamola nun esquema – mapa conceptual 

sinxelo, tomando como guía a táboa anterior. Cmap pode ser unha boa ferramenta. 

4º. Coa información recollida e  partir deste esquema-mapa conceptual, redactamos o texto que queremos 

poñer na guía. Non é necesario que sexa moi longo e que conteña moita información, que debería ser a 

básica, xunto con algunha máis que consideredes de importancia ou interés.  Podemos usar o 

LibreOffice. Podes acceder a unha guía de uso aquí. 

5º. Escollemos un título e un subtítulo para o tema, o máis orixinal e suxerente posible, que conecte coa 

esencia da paisaxe natural que lle corresponda. Exemplo? “Illas Atlánticas. A porta das Rías”, “Fragas do 

Eume. O bosque encantado” 

http://galicianaturaleunica.xunta.gal/gl
http://cmaot.xunta.gal/seccion-organizacion/c/CMAOT_DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_galega/
http://www.turismo.gal/que-visitar/espazos-naturais?langId=gl_ES
http://turismodegalicia.org/info-turismo/espacios-naturales-de-galicia/
http://proxectoterra.coag.es/paisaxe/
https://pixabay.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Portada_galega%20e%20https:/gl.wikipedia.org/wiki/Portada
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://mapas.xunta.gal/visores/imaxespaisaxe/
http://search.creativecommons.org/
https://www.google.es/maps
https://www.openstreetmap.org/
http://google.es/
https://cmap.ihmc.us/
https://gl.libreoffice.org/
https://help.libreoffice.org/latest/gl/text/swriter/main0000.html


 

Xeo. e Hist. 2º ESO -O medio físico de España e Galicia - Guía das paisaxes naturais de Galicia CC BY SA  6 
 

 

O traballo final  

Temos 3 opcións para presentar o proxecto de traballo: 

1. Un documento elaborado con LibreOffice Writer, no que xunto coa 

información escrita achegamos as imaxes que ilustren o texto. O traballo 

deberá ter unha presentación e formato esmerados, seguindo estas 

indicacións: 
 Utilizar encabezamentos e,como mínimo, pés 

de páxina, nas que indiques o título do traballo 
e o número de páxina (preferentemente na 
parte inferior dereita) 
 

 Diferenciar e destacar os elementos relevantes 
(títulos dos apartados e subapartados) con letra 
grosa, subliñado e distintos tamaños de letras 
(10-12 do tipo Arial, Calibri, Times New Roman 
ou Verdana para texto e maior para os títulos) 

 

 A aliñación estará xustificada e as marxes serán 
amplas, tanto nos laterias coma na parte 
superior e inferior (2,5 estaría ben) 

 

 

 Todos os parágrafos deben ter sangría (comenzar a redacción na 1ª línea do parágrafo uns 
centímetros máis adentro da marxe esquerda).  
 

 Entre os diferentes apartados e subapartados do trabajo débese deixar unha separación máis 
ancha que o interliñado normal.  

 

 Utiliza o corrector ortográfico, ainda que  ¡Coidado! non corrixe todas as faltas.Podes usar o 
corrector online da Universidade de Vigo.  

 

 Na última páxina poñemos a bibliografía (libros, páxinas web …) utilizada. 
 

 Finalmente, gardamos o arquivo en formato pdf para entregalo e envialo por email. 

http://sli.uvigo.es/corrector/
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2. Unha presentación dixital A presentación dixital será un apoio á 

presentación oral que o equipo terá que facer ao resto da clase. Polo 

tanto, debes seguir estas indicacións: 

 Podes usa o en LibreOffice Impress . Tes axuda aquí. 

 Unha presentación dixital debe ser simple, coa información xusta, sen elementos 

superfluos. 

 Debemos seguir unha orde lóxica: o mapa conceptual e o documento final xa elaborados 

deben ser a guía. 

 Portada: 

o  Parte central e superior: Título e subtítulo do traballo acompañado dunha imaxe 

o Parte inferior dereita: nome dos compoñentes do grupo de traballo, centro 

educativo e curso escolar. 

 Contido: Segue a regla  “Unha diapositiva, unha idea, unha imaxe” 

 O texto:  

o Elixe ben o tamaño de letra para poder ler ben: mínimo un tamaño 24. nos tipos 

de letra máis comúns coma Arial, Verdana, Calibri…  

o Usa sempre o mesmo tipo de letra (como máximo 3 e das comúns: Arial, 

Verdana, calibri …). Dalle uniformidade á presentación.  

o Non abuses de diferentes e chamativas cores, nen de letras estrañas e 

rebuscadas.” Ensuciarás” a presentación. 

 As imaxes deben… 

o … ter boa resolución. 

o … acompañar perfectamente ao texto, completalo e ilustralo. 

 O fondo: 

o Sempre igual en todas as diapositivas. 

o Usa unha cor uniforme ou condegradado, pero non moi chamativa e estridente. 

Dificultaría a visión e atención do espectador. 

 O final: 

o Relación das imaxes e a súa autoría. 

 

 

 

 

https://help.libreoffice.org/latest/gl/text/simpress/main0000.html)
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3.Un vídeo.  
Utilizando por exemplo Openshot  ou unha aplicación de móbil coma Quik  

Seguindo a estrutura da presentación dixital podes facer rápida e facilmente un vídeo sobre as 

paisaxes naturais. No vídeo pode prescindir da maioría do texto (usa só palabras clave e directas: paisaxe 

Subtropical, Drago, Timanfaya, Volcáns ….) e así será máis atractivo: imaxe, pouco que ler, visual e con 

música de fondo (podes usar Jamendo para conseguir música de libre uso)  

Sé creativo e déixate levar na produción do vídeo, sorprende! 

 

Finalmente, presentámoslles o traballo ás vosas compañeiras e 

compañeiros: 
.... Explicándolles como o fixestes. 

…. Usando a pfresentación dixital e o vídeo como apoio. 

…. Expoñendo o contido de xeito ordenado, claro e usando o vocabulario adecuado. 

 

…. Estando preparado para calquera pregunta ou comentario que os vosos compañeiros ( ou 

o voso profesor ) vos fagan. 

https://www.openshot.org/es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stupeflix.replay&hl=es
https://www.jamendo.com/?language=e
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Rúbrica de avaliación Guía dos Parques Naturais de Galicia 

Aspecto á avaliar 
4 

Excelente!! 
3 

Moi ben!! 

2 
Suficiente pero 

mellorable 

1 
Insuficiente 

Traballo en equipo 
Traballamos moito e moi 

organizados. 

Esforzámonos en facelo 
ben pero tivemos algún 
erro de organización e 

coordinación. 

Traballamos e tentamos 
rematar ben as tarefas 
pero con erros e lagoas 

na organización e 
coordinación. 

Fallou a organización e 
coordinación do grupo. 

Busca de información 

Usamos as ferramentas 
propostas e atopamos 
información dabondo, 
facendo unha escolla e 
organización correcta. 
Ademáis conseguimos 
información adicional. 

Usamos a maioría das 
ferramentas propostas e 
escollemos organizamos 

bastante ben. 

Usamos só algunhas da 
ferramentas propostas , 

coa información 
incompleta pero 

ordenada. 

Non usamos a maioría 
das ferramentas 
propostas e non 

conseguimos 
información dabondo 

nen a organizamos. 

Esquema – mapa 
conceptual do contido 

Aparecen todos os 
contidos organizados e 

conectados entre si, 
engadindo algúns 

adicionais. 

Aparecen todos os 
contidos, cunha boa 

organización. 

Aparecen a maior parte 
dos contidos e 

organizados, pero con 
erros. 

Faltan moitos contidos 
(máis dunha terceira 

parte) e non están 
correctamente 
organizados. 

Redacción da 
información escrita 

Texto correctamente 
redactado, claro e ben 

estruturado, ordeado,  e 
sen faltas de gramática, 

ortografía ou 
puntuación. 

Texto ben redactado, 
bastante claro. Boa 
organización e con 

algunha falta de 
gramática, ortografía ou 

puntuación. 

Fáltalle claridade e 
organización. Moitas 
faltas de gramática, 

ortografía ou 
puntuación. 

Texto desorganizado, 
falto de contidos, a 

expresión é deficiente e 
ten moitos erros de 

gramática, ortografía ou 
puntuación. 

Título e subtítulo 

Título moi creativo, 
suxerente, chamativo e 

resume perfectamente o 
contido da guía. 

Título  chamativo e 
suxerente. Resume ben 

o contido da guía. 

O título ten relación 
clara co contido da guía. 

O título non ten relación 
clara co contido da guía. 

Busqueda e escolla de 
imaxes 

Imaxes moi apropiadas, 
ilustrativas e 

complementarias ao 
contido da guía. 

Imaxes apropiadas e 
ilustrativas ao contido da 

guía. 

Algunha das imaxes non 
ten relación co contido 
da guía ou con algunha 

das súas partes. 

As imaxes non teñen 
relación directa ao texto 

que ilustran. 

Elaboración dixital en 
procesador de textos 

Uso correcto do 
procesador de texto, 
integrando moi ben 
texto e imaxes nun 

formato adecuado ao 
contido. 

Bo uso do procesador de 
textos, integrando 

correctamente imases e 
texto. 

O formato e a 
integración entre texto e 
imaxes presenta erros. 

Uso dun formato 
claramente inadecuado 

sen integrar texto e 
imaxes, facendo difícil a 

lectuira da guía. 

Elaboración 
presentación dixital 

Uso correcto do 
programa, cunha 
exposisón clara e 

ordenada das ideas 
clave, seguindo as 

indicacións de 
elaboración. 

Bo uso do programa, 
cunha boa exposisón das 
ideas clave, seguindo as 

indicacións de 
elaboración. 

Erros no na estrutura e 
formato de exposisón 

das ideas clave, seguindo 
só parte das indicacións 

de elaboración. 

Non presenta 
estrutura,o formato é 

inadecuado, sen seguir 
as indicacións de 

elaboración. 

Vídeo 
Creativo, amosa visual e 
claramente as paisaxes 

naturais; divirte. 

Amosa visual e 
claramente as paisaxes 

naturais. 

Erros de montaxe e 
estrutura que dificulta a 

comunicación da 
mensaxe. 

Nada creativo, sen 
estrutura, unha mera 
exposisicón de imaxes 

sen sentido. 

Producións adicionais 
Preséntanse todos os 
contidos e produtos 

adicionais voluntarios. 

Preséntanse case todos 
os contidos e produtos 
adicionais voluntarios. 

Preséntanse un dos 
contiidos e/ou produtos 
adicionais voluntarios. 

Non se presentan 
produtos adicionais 

voluntarios. 

Presentación pública 

Falan de xeito claro, cun 
volume e claridade 

adecuados, amosando 
un coñecemento claro 

do contido. O reparto do 
contido a presentar é 

moi equitativo. 

Falan de xeito bastante 
claro, cun volume e 

claridade suficientes, 
amosando o 

coñecemento do 
contido. O reparto do 
contido a presentar é 

equitativo. 

En xeral, presentan a 
guía  con claridade, pero 
cun volume que sube e 

baixa, e sen amosar 
coñecemento de todo o 

contido. O reparto da 
exposisicón non é 

desigual. 

Prexsentación nada 
clara, sen apenas oirse e 

sen amosar 
coñecemento do 

contido. O reparto da 
exposisición e moi 

desigual. 

 


