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Exposición itinerante “Recursos naturais de Galicia” 

 
A Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas creou unha exposición didáctica e itinerante 
para os centros preuniversitarios da nosa contorna que pon de manifesto a importancia dos 
recursos naturais de Galicia e a súa relación coas tarefas investigadoras e profesionais que 
levan a cabo os titulados deste centro: Enxeñaría de Minas, Enxeñaría da Enerxía e Enxeñaría 
dos Recursos Mineiros e Enerxéticos. Esta exposición reforza ao mesmo tempo as mexases da 
importancia do noso patrimonio natural próximo e a necesidade do seu emprego sustentable 
xunto coa valorización do traballo que se leva a cabo nas universidades.  
 
O recurso interpretativo desenvolvido está formado por cinco paneis facilmente 
transportables onde cada un dos paneis contén unha breve descrición técnica do recurso con 
textos escritos a través de lendas, material gráfico (fotografías, esquemas e mapas...), 
definición, usos e aplicacións, sistemas de explotación, datos de produción, aproveitamento 
actual e a situación dos principais xacementos no noso pais. O deseño da exposición pretende 
levar ao medio preuniversitario unha mexase comprensible, breve, artisticamente agradable e 
organizada pensando en que se os obxectivos se cumpren o seu público desexa buscar máis 
información motivados polo coñecemento novo. Neste proceso é fundamental o traballo do 
profesorado do centro receptor que pode empregar a información que se presenta como un 
complemento a contidos do curriculum de diversas materias relacionadas con recursos a nivel 
do noso pais como por exemplo as fontes de enerxía alternativas; as fontes de riqueza 
mineral (granito, áridos e lousa); as augas minerais; a importancia dos materiais; e 
finalmente información sobre os imprescindibles procesos de restauración. 
 
En particular estes conceptos poden ser tratados actualmente de forma directa polo menos 
nos seguintes bloques das seguintes materias: Bioloxía e Xeoloxía de 1º ESO (materiais 
terrestres; transformacións xeolóxicas debidas á enerxía interna da Terra); Bioloxía e 
Xeoloxía de 2º ESO (materia e enerxía); en Bioloxía e Xeoloxía de 3º ESO (as persoas e o 
medio ambiente; transformacións xeolóxicas debidas á enerxía externa); Bioloxía e Xeoloxía 
de 4º ESO (as transformacións nos ecosistemas); Física e Química de 4º ESO (afondamento 
no estudo dos cambios); Física e Química de 4º ESO (estrutura e propiedades das sustancias; 
iniciación ao estudo da química orgánica); Física e Química de 4º ESO (a contribución da 
ciencia a un futuro sostible); Bioloxía e Xeoloxía 1º Bach. (orixe e estrutura da Terra; 
xeodinámica interna; a tectónica de placas; xeodinámica externa e historia da Terra); Física e 
Química de 1º Bach. (a enerxía e a súa transferencia; traballo e calor; introdución á química 
orgánica); Xeoloxía de 2º Bach. (a Terra como sistema; xeoloxía de España e de Galicia); etc. 
 
A Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas centro ofrece de balde a posibilidade de 
albergar durante unha semana esta exposición a todos os centros de ensino medio e 
bacharelato de Galicia. O envío e recollida do material realízase por SEUR e cuns gastos 
asumidos por a Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas. Reservas e solicitudes:  

Mª Carmen Romo Pérez-Teléfono: 986 812 205 email: xnaxm@uvigo.es  
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