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Galicia docemente
está ollando o mar:
ten vales e montañas
e terras para labrar!
Ten portos, mariñeiros,
cidades e labregos
cargados de traballos,
cargados de trafegos!
Galicia é o que vemos:
a terra, o mar, o vento...
¡Pero hai outra Galicia
que vai no sentimento!

IA
C
I
L
GA

Galicia somos nós:
a xente e maila fala
¡Se buscas a Galicia
en ti tes que atopala!
Manuel María

Como podemos aprezar
tras a lectura do poema
de Manuel María...

Ga
Galicia
ten unha paisaxe diversa e contrastada desde o
p
punto de vista tanto físico coma humano e económico.
O resultado desta diversidade queda plasmado
n
nunha chea de paisaxes que teñen características
mo
moi diferentes. Ademais, o ser humano, ao longo dos
anos, foi transformando o medio natural e deulle forma
á paisaxe que habitou ata facela súa. Esta pegada do ser
humano ao longo da historia é o que precisamos coñecer para
tratar de entender como é o territorio no que vivimos; todo iso
sen perder de vista que o que temos entre mans é algo vivo,
cambiante e que, como ben di o autor, deberemos construír
desde o sentimento e desde o coñecemento.
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Riscade cunha cruz os cadros que respondan ao que vós pensades:

1

No vo
cader so
n
activ o de
idade
s

Creo que si
pero non sei
as razóns

Creo que non
pero non sei
o porqué

Non o sei

1. O ser humano tra

e
Claro que si
o
i
ademais se
porqué

nsformou a paisax

2. Existen factores ou

e de Galicia.

causas que facilitar

on os asentamento

s de poboación en
Galicia.
3. Unha chaira, un
territorio de monta
ña e unha paisaxe
distintas.
costeira son espazo
s de características
4. A diversidade da
s paisaxes galegas
depende tanto de
factores físicos com
o dos humanos.
5. O comercio foi m
oi importante para
a aparición das vilas
.
6. Existen razóns po
las que as persoas
buscan vivir nas cida
des.
7. A rede de estrada
s e autoestradas fa
vorece o desenvolve
mento económico
de Galicia.
8. O territorio no qu
e vivimos é resultado
do que nos deixaron
séculos.
os nosos devancei
ros ao longo dos
9. A maioría de nó
s temos relacións fa
miliares ou de amiz
ade con persoas qu
e viven na aldea.
10. A construción ou
destrución da nosa
contorna depende
da nosa responsabi
lidade.

Poñede en común as vosas respostas
comentando cos compañeiros e
compañeiras os vosos puntos de vista.
Analizade entre todos/as as conclusións ás
que cheguedes escribindo no encerado un
resumo do dito.
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Desde sempre estamos afeitos a
ver nos medios de comunicación
(televisión, revistas,...) paisaxes
doutros lugares do mundo.

Ei, rapaces e rapazas! Fixástesvos
algunha vez se eses lugares estaban
poboados ou preguntástesvos o
porqué non o estaban?
Imos botar unha ollada ás
seguintes fotos cun novo xeito de
ver as cousas:

1

2

3

4

5

8
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Mirade ben...
Cada ilustración ten un número.
O voso traballo será repartir cada
número correspondente ás fotos
nunha das dúas táboas seguintes.
Pensade ben un ou varios motivos
para a vosa elección.
Ahhh! Non vale repetir os números.
ser
dicións para
Ten boas con
...
to
aisaxe da fo
p
a
a
d
a
it
b
a
h

4

Porque nela...

3

No voso
e
caderno d
s
actividade

Non ten boas condicións
para ser
habitada a paisaxe da fot
Porque nela...
o...

A
Agora
poñede en común as vosas respostas e así poderedes tirar as
cconclusións enchendo o texto seguinte coas palabras do recadro.
temperado - calor - humidade - costas - auga - altitude altas montañas - suficientes - frío

Os lugares que reúnen boas condicións para seren habitados son os que teñen
un clima ... e con chuvias ... ; os de pouca ..., como os vales e as chairas; as
zonas preto das ... e nas que hai ... abundante.
Pola contra, os espazos onde a xente rexeita vivir son aqueles onde vai moito ...
ou demasiada ...; as zonas das ...; nas que non se pode atopar auga ou, onde a
... tamén poida ser excesiva.

Ao longo da Historia da Humanidade, os seres humanos elixiron para
vivir os lugares máis aptos non so para a súa supervivencia senón
tamén aqueles que lles permitiron desenvolver as súas actividades,
en especial, as agropecuarias (agricultura, gandería,...). Deste
xeito, houbo desde sempre na terra lugares onde se concentrou a
poboación e outros pouco ou nada axeitados para seren habitados. A estes
últimos chamámoslles desertos humanos.

5

Que
Q fotos poderían semellarse ás paisaxes de Galicia e cales non se
poderían nunca situar en territorio galego? Indicade algún motivo.
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O territorio
t
galego forma parte dun
a
antigo macizo chamado Macizo
G
Galaico.

1

En calquera viaxe que realicemos
E
por Galicia imos ter a sensación de ir
percorrendo unha sucesión de subidas e
p
baixadas e ante os nosos ollos situaranse
b
ssen interrupción os montes e os vales
combinados con superficies planas, as
c
chairas.
c

2

3

A metade leste de Ourense e Lugo é o
espazo máis montañoso onde se estenden
as Serras Orientais e Surorientais. O resto
de Ourense e Lugo constitúe unha área
de chairas, depresións e vales limitados
ao Norte polas Serras Setentrionais e
a
ao oeste pola Dorsal Galega que serve
p
para separar as provincias de Lugo e
O
Ourense das da Coruña e Pontevedra.
E
Estas dúas provincias son unha sucesión
d
de vales, depresións e serras de pouca
a
altura. As serras costeiras chegan ata
o mar dando lugar a numerosos cabos
o
ou espectaculares cantís como os da
C
Capelada que se alternan coa costa
b
baixa e areenta das praias.
A
Atravesando Galicia de norte a sur hai
u
unha fosa* que vai desde Carballo ata Tui
e que supón a falla* máis importante de
G
Galicia.

4

O litoral presenta unha costa moi recortada
e con multitude de rías. Na metade da
Mariña Lucense e entre Baiona e A Guarda
(en Pontevedra) a costa é rectilínea debido
á existencia dunha rasa*.

LEMBRA:

5

FOSA é un terreo baixo
e alongado co fondo
plano.
FALLA é unha
fractura do terreo cun
desprazamento entre
as dúas partes.
RASA é unha chaira
litoral inundada polo mar.
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6

Coloreade o seguinte mapa de Galicia segundo as cotas de altitude:
C

No voso
e
caderno d
s
actividade

14
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Se comparamos os dous mapas podemos
facernos unha idea máis clara de como é o
relevo de Galicia e a súa disposición.

7

1. Cal é a dirección das cadeas de
montañas (de norte a sur, de leste a
oeste,...)?

2. En que provincias se atopan as montañas máis altas?
3. En que parte de Galicia se atopan as zonas máis
baixas do relevo?
No voso
e
caderno d
s
actividade

1

8

1. Mirade no mapa do relevo d
de G
Galicia
li i
e tratade de ver como os ríos van
adaptándose ás formas do terreo.
2. Por que zona do relevo discorren eses
ríos (polas altas ou polos fondos dos
v
vales)?

2

3. Atrevédesvos a trazar no mapa que
acabades de colorear o curso do río Miño, o
máis importante de Galicia?
Non esquezades facelo con cor azul!

3

4.
4 Que zonas do relevo aproveita para
discorrer
o rio Miño?
d
5.
5 Escribide que dúas importantes cidades
galegas
se asentan ao seu carón.
g

15
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Se miramos o mapa de Galicia seranos doado
ver onde están as principais cidades galegas.

9
1. En que provincias hai máis
asentamentos de poboación?
2. Están máis cara o litoral ou cara o interior?
3. Situade as 7 grandes cidades de Galicia no
mapa de curvas de nivel… Poñede o nome de
cada unha onde corresponda.
Pista!: Podedes mirar polo mapa da derradeira
páxina do caderniño! Pero lembrade que son:
A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra,
Ferrol, Santiago e Vigo.

Pero en Galicia non só hai cidades importantes.
As vilas de tamaño medio teñen moita relevancia
xa que actúan como centros de referencia dentro
das comarcas. Ollade ben e respondede:
oso e
v
No rno d
e
es
cad ividad
act

10

1. As cidades e vilas
galegas, sitúanse nas
zonas altas ou baixas do
relevo?

2. En que provincias predominan?
3. Unha vez que teñades localizadas
as grandes cidades e as vilas de
tamaño medio, podedes dicir que
zonas de Galicia contan con menos
poboación?
4. Con que unidades do relevo as
identificariades?
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Como podedes ver
nas imaxes 1 e 2, os
asentamentos de poboación
comunícanse entre si
por unha ampla rede de
estradas e camiños.

1

11
Observade no mapa do relevo de Galicia,
cia a rede de
autoestradas e das principais estradas que percorren
o territorio galego e debatede entre todos:

2

1. Cales son os lugares máis axeitados para trazar
unha estrada (as zonas baixas, as de pouco desnivel,
as altas montañas, o traxecto máis rectilíneo,…?
Mirade o mapa f ísico de Galicia. Como observaredes, un caso
insólito é o da Autoestrada AP-9 no tramo que vai desde Santiago a Vigo.
2. Con que elemento f ísico, único en Galicia, coincide case exactamente?
vías de
A construción das
ompa ñada
comun icación estivo ac
ntes pa ra
pola creación de po
utos pa ra
atravesa r ríos, de viad
terreos, de
sa lvar os desn iveis dos
onta ñas…
túneles pa ra atravesa r m

Fixádevos nestas
fotos… Nelas
podedes ver dúas
pontes construídas
en épocas
diferentes.

3

4

c No
ac ad v
ti ern oso
v o
id
ad de
es

1. Cal é a máis antiga?
2. Que tipo de transporte
se utilizaría cando se
construíu a ponte vella?
Poderían percorrerse
longas distancias con
el en pouco tempo??
Tentade explicar o
porqué.

12

3. Por que se tivo que
ue
facer unha nova ponte?
Credes que puideron
influír os medios de
transporte actuais?

17
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2
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As anteriores imaxes mostran
diferentes intervencións humanas
na paisaxe.

Fíxádevos nelas e…

No vo
cader so
n
activ o de
idade
s

Riscade cunha cruz onde se cumpra:

3

13

s anos.

de hai moito
1. É unha obra

la.

ndar a pé por e

2. Só se pode a

un medio
3. Pode usarse
ito
4. Cambiou mo

ela.

de transporte n
nal.

a paisaxe orixi

o.

rse en bo estad

s para mante
randes coidado

5. Necesita g

quinaria para a

técnicos e ma
moitos medios

súa

6. Usaron
construción.

14
Mirade de novo as fotos e o cadro que cubríchedes e explicade coas vosas
palabras en que medida a construción das vías de comunicación afecta á
paisaxe natural.
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Observade detidamente estas seis fotografías e
identificade a cal dos tres tipos de paisaxe que
existen en Galicia pertence cada unha delas.

No voso
e
caderno d
s
actividade

E
Escribide:
costeira, de chaira
ou de montaña debaixo da
o
iimaxe que corresponda.

15

2

1

4
3

6
5

22
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16

Explicade que elemento ou elementos da paisaxe vos levaron a tomar
a decisión:
NA PAISAXE DE
COSTA

NA PAISAXE DE
CHAIRA

NA PAISAXE DE
MONTAÑA

A paisaxe é o resultado da interrelación
dos elementos vivos (os bióticos), dos non
vivos (os abióticos) e dos introducidos
polos seres humanos (os antrópicos).
Sabendo isto ...
so
vo de
o
N rno
e
es
cad ividad
act

17

Poñédevos por parellas e enchede o cadro seguinte.

NA COSTA

NA CHAIRA
INTERIOR

NA MONTAÑA

Elemento

s ABIÓTIC
OS

Elemento

s BIÓTICO
S

18

Elemento

s ANTRÓP
IC

OS

Comentade as vosas
conclusións. Cales son os
elementos comúns que se
repiten?

A pesar de se presentar dúas fotografías por cada tipo de paisaxe, podemos
observar claras diferenzas entre as parellas. Como vedes, as dúas paisaxes
costeiras teñen características diferentes entre si do mesmo xeito que as teñen
as de chaira e as da montaña.

23
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Observádeas fixándovos agora en cada
parella por separado.

19
1. Como é a costa en cada unha das fotos de paisaxe
axe
costeira?
2. As aldeas das paisaxes de chaira teñen a mesma
forma?
3. Como se distribúen as casas en cada unha delas? E as
estradas?
4. Nas dúas paisaxes de montaña adican as terras de
labor a producir o mesmo?
Mira de novo as paisaxes. Pensa, pecha
os ollos. Voa. Imaxina que estades
dentro de cada unha delas...

20

Percibe e identifica...

NAS PAISAXES
COSTEIRAS

NAS PAISAXES
DE CHAIRA

NAS PAISAXES
DE MONTAÑA
an?

min
es predo
r
o
c
e
u
Q
1.

oso e
v
No rno d
e
es
cad ividad
act

oitar
erían esc
d
o
p
e
s
ns
2. Que so sidade?
ten
maior in
laxaría
áis me re
m
e
u
q
3. O

con

sería...

a...
ta sería
o
n
e
s
is
á
o que m
4. O ulid
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21

Cada unha das fotos da páxina 22 ten un número. Todas son
localidades galegas. Atrevédesvos a dicir onde poderían estar? Non é
tan difícil porque xa vos damos o mapa e seis pistas. As pistas son os
círculos do mapa, védelos? O que tedes que facer é poñer o número
da foto dentro do círculo que creades.
TRUCO!!. Podedes mirar polos
outros mapas deste caderno…
Shhhhhhh!!
Non llo digades a ninguén.

oso e
v
No rno d
e
es
cad ividad
act

22

Aseméllase algunha imaxe ao lugar no que vives?
A

25
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SA

QUE BEN O A
P

M
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A maioría de todos nós se
non vivimos nunha aldea,
temos unha de referencia
onde pasamos as vacacións,
temos familia (tíos, avós,...)
e amigos que vemos a fin
de semana ou nosos pais
nos teñen falado de onde
proveñen.

1. Como se chama a túa aldea?

Esa é a nosa aldea
presente ou pasada.
so
vo de
o
N rno
e
es
cad ividad
act

23

2. Sabes a que parroquia pertence??
3. E o nome do concello onde está situada?
Os asentamentos rurais tradicionais de Galicia son as aldeas e os
lugares, pequenos núcleos de poboación habitados que se espallan
por todo o territorio. Pero estes núcleos non están illados entre si
senón que se organizan en parroquias.
Esta é a foto dunha aldea galega. Coma ela, atopamos miles na nosa xeografía.
Todas presentan uns elementos comúns moi doados de identificar. Imos
por partes: Míradea con atención tratando de recoñecer as cousas que che
resulten familiares.

28
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24

Coloreade a lenda do voso caderno e logo coloreade o esbozo.

oso e
v
No rno d
e
es
cad ividad
act

leiras
casas
estradas e camiños
río
bosque

29
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Mirade o mapa topográfico correspondente a esta zona:
1. En que terreo está situada a aldea: nunha zona baixa,
a,
nunha montañosa,…?
2. Ten moitas casas?

25

Esta aldea galega presenta dous tipos de asentamentos: un compacto coas
casas xuntas formando un rueiro, que é a aldea orixinal, e un segundo
conxunto de casas máis moderno que se sitúan ao longo da estrada principal.
Buscade no esbozo os dous tipos de asentamento e rodeade de marrón
o núcleo compacto e de laranxa o asentamento lineal ao longo da vía de
comunicación.

27

Se
S volvemos ao esbozo podemos analizar como se
organiza
o espazo da aldea:
o

Normalmente adóitanse deixar as partes máis baixas e máis
achegadas ás vivendas para os labores agrícolas e para prados
para o gando e as máis altas para a explotación forestal pola súa
situación e pola calidade do solo. É por iso que, ao redor das casas
sitúanse ... e máis lonxe rodeando as leiras está ....

Escribide dentro de cada círculo os nomes
de: aldea, leiras e monte segundo o lugar
onde estean localizados no esbozo.

oso e
v
No rno d
e
es
cad ividad
act

30
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1. Saberiades dicir en que lugar da aldea poderían
estar situadas cada unha destas dúas fotos?
2. Poñede en común as vosas razóns.

28

1
oso e
v
No rno d
e
es
cad ividad
act

2
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A
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CHEA

DE VILAS
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As vilas son asentamentos de poboación
máis grandes que as aldeas e máis
pequenos que as cidades.

Esta que vedes aquí é a
foto dunha vila galega.

34
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Si, xa o sabemos, pero ademais teñen
moitos comercios e servizos.
Aos que vai a xente da vila e dos
lugares da contorna.

35
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29

Coloreade a lenda do voso caderno e logo coloreade o esbozo.
Co

parte
ocupada
polas
vivendas
espazo
construído
pero que
non está
dedicado ás
vivendas

oso e
v
No rno d
e
es
cad ividad
act

espazos
verdes
río
estradas

1. Podedes identificar a antiga muralla? Píntádea de marrón. Que forma ten?
2. Cal vos parece que será a parte máis antiga da vila: a que está dentro ou
fóra da muralla? Por que?
Situade no esbozo do voso caderno de actividades:
O número 1 na parte máis antiga desta vila.
O número 2 na zona máis nova.

36

31

30
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As vías de
comunicación son
esenciais para o
funcionamento das
vilas. Non credes?

As principais estradas desta vila
conflúen cara un lugar central.

32

1. Píntádeo de laranxa no esbozo
o do
voso caderno de actividades. Está
dentro ou fóra do recinto histórico?
2. Que uso pode ter ese lugar?
Moitas vilas naceron na
Idade Media. Fíxadevos
nesta historia

Afonso X fundou, no ano 1308, a vila de Pontedeume,
á que dotou de privilexios para os moradores que alí
a
acudisen.
““E Nós por facerlles ben, e porque a terra sexa mellor
p
poboada e se manteña máis en xustiza, dámoslles todos os dereitos
que temos e debemos para sempre xamais.
E estes dereitos dámolos de tal xeito que a xente poboe o lugar que chaman
Pontedeume, e que fagan alí vila, e todos os que a poboasen teñan alí as súas
casas e encerren alí o seu pan e o seu viño. E así mesmo outorgámoslles
que fagan alí feiras cada mes, e que todos os que alí fosen, vaian e veñan
seguros así como todos os demais mercadores do noso reino”.

33

1. Quen funda a vila de Pontedeume? Saberiades dicir de que século é
este documento? Que dous privilexios lles outorga o rei aos habitantes?
2. Por que credes que terían tanta importancia os mercados para que
sexa un rei o que os conceda? Que lles garante o rei aos mercadores?

34

E que sitio da vila situariades
En
ccada unha destas vivendas, na
zzona vella ou na nova?

1
2

37
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GRAN

CIDADE

39
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Ei, amigos e amigas!... Cando chegades á cidade na que
vivides ou que queda preto do voso lugar de residencia...
1. Que é o que máis vos chama a atención?
2. Entrades nela por unha rúa estreita ou por unha gran
n
avenida?
3. Os edificios que vedes son altos ou baixos?

35

4. Podedes ver algunha industria ou polígono industrial??
5. E algún centro comercial?
As cidades son asentamentos de poboación
de grandes dimensións.
Teñen moitos edificios construídos e de gran
altura, todos moi xuntos.
A maioría das persoas
residen nos barrios e
traballan na industria
e nos servizos.

oso e
v
No rno d
e
es
cad ividad
act

Mentres a orixe da cidade
data de hai centos de anos,
moitos dos barrios que
forman parte dela son
máis recentes. A maioría
construíronse nos anos
1950-1960. Por aquel entón,
a instalación de fábricas
fi xo que moita xente que
ata entón vivía nas aldeas
decidise marchar a vivir e
traballar ás cidades.
Imaxínate a cantidade de
vivendas que se tiveron
que construír para toda esa
xente!

Coloreade o esbozo
do voso caderno de
actividades segundo
esta lenda.
casco histórico
casco histórico
ensanche
barrios
zona industrial

40

ensanche
barrios
zona industrial
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Nas cidades existen unhas rúas nas que
se concentran os principais monumentos
e edificios: catedral, teatros, sedes dos
bancos, museos,…
Si, ese é o centro,
conformado polo casco
histórico e o ensanche.

37

1. De todas as partes que
pintáchedes no plano da cidade, cal
ou cales serían o centro para vos?
so
vo de
o
N rno
e
es
cad ividad
act

2. Poñede en común as vosas
opinións e rodeade de verde a zona
que decidistes entre todos.

1. Escribide debaixo de cada imaxe a parte da cidade que representa
usando as palabras do cadro seguinte:
- CASCO HISTÓRICO
2. Credes que poderiades atopar algún
destes edificios nas aldeas? E nas vilas?
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- ENSANCHE
- BARRIOS
- POLÍGONO INDUSTRIAL
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Na cidade, as edificacións
non son todas iguais.

2
1
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1 Destas
1.
t dú
dúas ffotografías,
t
fí call llocalizariades
li i des no casco
histórico da cidade? E nun barrio?
h
2. Que diferenzas atopades entre os edificios das dúas
2
ffotografías (materiais, forma, altura, tellados, fiestras….)?

No vo
cader so
n
activ o de
idade
s

3

Ollade estas imaxes
dunha cidade.

4
6

5

7
8

42

9

PROXECTOTERRA

1. Predominan os edificios altos ou os baixos? Están moi pegados ou hai
espazo entre eles? Son todos da mesma altura? Cantos pisos contas no
edificio máis alto? E no máis baixo?
2. Por que credes que nas cidades se fan os edificios tan altos?
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3. Que forma teñen os edificios?
4. Que é o primeiro que atoparedes cando saiades á rúa desta cidade?
5. Mirando os baixos dos edificios, escribide o que hai neles.

Que vos parece esta rúa? Rodeade as opcións que a definan:
ANCHA - SEGURA - RUIDOSA - PERIGOSA - SILENCIOSA TRANQUILA - CHEIRENTA - AGOBIANTE - RECENDENTE - ESTREITA

No vo
cader so
n
activ o de
idade
s
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As vías de comunicación nas cidades
non teñen o mesmo tamaño.
As máis anchas serven para comunicar
distintas partes da cidade dun xeito
rápido. As pequenas comunican o interior
dos barrios e organizan as mazás de
casas. As de circunvalación permítennos
movernos dun extremo ao outro da cidade
sen ter que atravesala, co que se aforra
moito tempo.

1
2

1. Cal das dúas podería funcionar
uncionar de entrada e saída da cidade?
2. Cal pode acoller máis tráfico?
3. Que partes da cidade comunica a primeira? E a segunda?
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4. Hai coches aparcados nas dúas? A que se deberá iso?
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Ép
posible que os romanos establecesen un asentamento estable no val
ssituado entre os ríos Sar e Sarela. Este asentamento romano situábase
á beira dun camiño chamado Vía Loca Marítima. Preto del, pero
n
nunha
zona máis elevada, achábanse os restos dun antigo castro.
“A principios do século IX un ermitán
chamado Paio viu unhas luces
misteriosas nunha fraga. Avisou
ao bispo de Iria Flavia (Padrón),
Teodomiro, e este ordenou unha
investigación. Naquel lugar misterioso
atoparon un pequeno cemiterio e nel un
sartego de mármore que identificaron
como a tumba de Santiago. A este lugar
chamáronlle Compostela.

Unha antiga historia
conta que…

Arredor do sartego fi xeron unha
pequena igrexa que axiña foi famosa
en toda Europa e o rei decidiu ampliala.
Comezou a chegar xente de todas as
partes e tiveron que construír moitos
novos edificios.”

...como se recolle nos
documentos antigos.
D
Durante
a Idade Media convértese
tese no principal
p
c
centro
económico e de poder de Galicia grazas
aos
a
miles de peregrinos procedentes de toda
E
Europa
a través dos Camiños de Santiago.
No século XII constrúese a catedral e unha muralla. O
espazo intramuros inclúe igrexas, vivendas, tendas e
pousadas ao longo dunha trama de rúas estreitas que
se dirixen cara a catedral...

“Detrás da fonte está o adro,
pavimentado de pedra, no que entre
os emblemas de Santiago, se venden as
cunchas aos peregrinos. Véndense alí
tamén botas de viño, zapatos, mochilas
de pel de cervo, bolsas, correas, cintos
e herbas medicinais de todo tipo e
demais especias, así como outros
moitos produtos. Os cambiadores,
pousadeiros e outros mercadores
están na rúa Francíxena. A extensión
do adro é dun tiro de pedra por cada
lado.”
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S. XI

Estes tres planos representan a cidade
de Santiago de Compostela ao longo
do tempo. Imos ver como foi a súa
evolución.
Para iso é preciso
que vos fixedes nos
seguintes aspectos.
No voso
e
caderno d
s
actividade

S. XIII

1. Entre que dous elementos naturais se
asenta a cidade de Santiago?
2. Arredor de que edificio se
organiza a cidade?
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3. Que edificios se localizan noss bordos
da muralla?
4. En cal dos planos hai máis casas?
5. En que plano aparece a muralla? En
que século se construíu?
6. Cantos camiños chegaban ata as
portas da muralla de Santiago? Mirade
polo mapa do século XIII.
S. XIX

7. Con que ruta antiga coincide o
camiño do norte que vai cara á
Catedral?
8. A pesar de que no século XIX
Santiago xa non tiña muralla, sodes
quen de identificala no plano deste
século? Pintade no voso caderno de
actividades por onde iría.
9. Santiago pasou de ter unha forma
de améndoa no século XIII a semellar
unha araña no século XIX. Para chegar
a ter esta forma, que se construíu ao
longo das "patas da araña"? Que
serían, entón, as "patas da araña"?
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Esta foto representa a cidade de Santiago na actualidade.

N século XX a cidade de Santiago medrou coma nunca o fi xera grazas
No
á Universidade, ao Hospital pero sobre todo porque se converteu na
sede
s
da Xunta de Galicia e do Parlamento.
Os barrios medraron rapidamente para acoller aos estudantes,
funcionarios e ás persoas que ían traballar na industria e nos servizos.
Ao final do século XX edificáronse, máis no exterior, os novos barrios.
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Montade o quebracabezas.
oso e
v
No rno d
e
es
cad ividad
act

44
Recortade as p
partes da cidade de
Santiago, que atoparedes na última
páxina do voso caderno de actividades,
e compoñedeas mirando pola fotografía
anterior. Pintádeas segundo a lenda.

núcleos orixinarios
cidade medieval
ensanche
barrios recentes

1

2

11. En que etapa da súa historia medrou máis a cidade de Santiago?
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2. Arredor de que medrou a cidade de Santiago entre os séculos XIX e XX?
2
3. Onde se atopan os novos barrios?
3
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MANA
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Observade o paso do tempo na
seguinte paisaxe:

1º

2º

3º
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Indicade dentro dos recadros do voso
caderno de actividades, os elementos que
podedes ver en cada unha das paisaxes da
páxina anterior
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Marcade cunha cruz o feito que sucede en cada momento:

1ª PAISAXE

2ª PAISAXE

3ª PAISAXE

stelo
1. Abandono do ca

ndas
bor para facer vive
la
de
as
rr
te
s
da
2. Ocupación

so
vo de
o
N rno
e
es
cad ividad
act

árbores
3. Eliminación de
uír
terras para constr
4. Movemento de
a altura
5. Vivendas de pouc
dustria
6. Aparición da in
castelo
7. Rehabilitación do
catedral
8. Construción da
9. Edificios altos

Volvede mirar as tres
paisaxes e contestade:
1. Cal é o elemento que máis sobresae nas tres paisaxes? Que lle
ocorre ao longo do tempo?
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2. En que cambia o núcleo de poboación entre a primeira e a segunda ilustración?
3. A que se dedicarían os habitantes do primeiro núcleo de poboación? E os do
segundo?
4. Que actividades económicas son as que predominan na última ilustración?
5. Por que na última ilustración a xente elixe para vivir a parte da esquerda en vez
da parte dereita?
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Poñede en común as vosas conclusións.
P
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Co paso do tempo o ser humano vai deixando a súa pegada nos
espazos que ocupa. Deste xeito, os lugares nos que vivimos son unha
mestura de construcións, formas e gustos propios das épocas nas
que se deseñaron. Todos eles conviven no noso territorio.

Mirade con
atención:

1

2
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50

En cada fotografía aparecen polo menos dous edificios de
características moi diferentes.
1. Credes que pertencen á mesma época?
2. Teñen a mesma forma? E a mesma altura?
3. Como son as ventás en cada un deles?
4. Que sensación vos produce velos xuntos?

so
vo de
o
N rno
e
es
cad ividad
act

3

4
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EU VI
VO
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Imos analizar máis polo miúdo como é o lugar
onde vivimos e polo que nos movemos a cotío.

Respondede ás preguntas enchendo o cadro.
Logo poñedeas en común con toda a clase.
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nha vila ou nunha cidade?

1. Onde vives? Nunha aldea, nu

rque se chama así?

2. Cal é o seu nome? Sabes po

3. Cal é o momento aproximado
histórica,...)

no que apareceu? (é recente, é

unha vila

a chaira,
no que vives. Está nun val, nunh
ar
lug
o
pa
ato
se
de
on
ate
Fíx
4.
car os
a ao teu redor e trata de identifi
na aba dun monte,... para iso mir
ña, unha chaira, un río,...
elementos do relevo: unha monta
familiar entre os habitantes
5. Hai unha relación próxima ou

que viven onda ti?
tórico?

his
túa casa, hai algún monumento
da
to
pre
ou
s
vive
de
on
ar
lug
6. No
ica pertence?
Que é? Sabes a que época histór

ificios) cos
anse os espazos construídos (ed
7. No lugar no que vives combín
is?
xardíns). Cales predominan má
s,
rúa
,
zas
pra
os,
mp
(ca
s
ído
non constru
espazos
baixas, separadas, xuntas, con
as,
(alt
s
ión
cac
ifi
ed
as
son
mo
Co
rectas, con
chas, estreitas, con varios carrís,
verdes entre elas...) E as rúas (an
irarrúas)?
curvas, con moito tráfico, con be
ulares ou o
Predominan os vehículos partic
?
hes
coc
itos
mo
i
ha
s,
vive
de
8. On
s de aparcamento?
trasporte público? Hai problema
he para
or? A túa familia precisa do coc
9. Tes moitas tendas ao teu red
tro
tenda da beira da porta, ao cen
á
er:
fac
vai
as
de
On
s?
pra
facer as com
comercial,…)?
s
ou abandonados? Ves fachada
los
vel
s
cio
ifi
ed
ou
as
cas
i
Ha
10.
sación che
da sen xeito, grafites? Que sen
despintadas, propaganda espalla
que o
algún edificio moi diferente dos
ves
ar,
lug
ou
rúa
túa
Na
?
cen
produ
os moi parecidos?
rodean ou, pola contra, son tod

O lugar onde
vivo
gústame porq
ue ...
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Do lugar no q
ue vivo
non me gusta
....

No lugar ond
e vivo
gustaríame q
ue ...

oso e
v
No rno d
e
es
cad ividad
act
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Se non vos aclarades coa actividade
44, aquí tedes unha pista. As vosas
pezas deberían quedar coma estas.

oso e
v
No rno d
e
es
cad ividad
act
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Mapa 03: Relevo, Encoros e Ríos

Mapa 07: Relevo e Vías de Comunicación

Mapa 04: Provincias e Comarcas

Mapa 06: Vías de Comunicación
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