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“Ti dis: Galiza é ben pequena. Eu dígoche: Galiza é un mundo. Cada
terra é coma se fose o mundo enteiro. Poderala andar en pouco tempo
do Norte para o Sul, do Leste para o Oeste noutro tanto; poderala
volver andar outra vez e máis: non a has dar andado. E de cada vez
que a andes, has atopar cousas novas e outras has botar de menos.
Pode ela ser pequena en extensión; en fondura, en entidade, é tan
grande como queiras, e dende logo, moito meirande de como ti a ves.
[...] Do grandor do teu espírito depende todo; canto máis pequeno
sexa, máis terra precisará. Se o teu pensar é fondo, a túa terra, para
ti, non terá cabo, nela estará o mundo todo con todos os seus climas.
Se o teu pensar se detén na códea das cousas, non digas tampouco:
Galiza é ben pequena; es ti, que endexamais poderás concibir nada
grande.”
LERIA
Vicente Risco (1961)
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Mirador do cruceiro, serra da Capelada

REFLEXIÓNS
PARA O
PROFESORADO

Francisco
Castillo Rodríguez

O termo paisaxe ten unha enorme capacidade evocadora. Empleámolo
coloquialmente en numerosos contextos dadas as súas numerosas
acepcións. Unha polisemia que dificultou o seu encaixe nun determinado
campo de coñecemento ou nunha definición precisa e universal. A paisaxe
existe na medida que alguén a mira e a interpreta. Non hai paisaxes sen
xente. É a fisonomía dos procesos que operan nun territorio e, polo
tanto, unha rica fonte de información que convida á súa interpretación
científica e á súa experimentación emocional. Porque, sen dúbida, a nosa
propia existencia sería dificilmente comprensible sen unhas paisaxes
de referencia. Hai, en palabras de Humboldt, “analoxías misteriosas e
morais harmonías que ligan o home co mundo exterior”.
Estamos, polo tanto, fronte a un concepto que activa procesos cognitivos
de diversa índole desde idades moi temperás. As experiencias vitais
que propician a contemplación da paisaxe e o reto da súa interpretación
constitúen fértiles camiños de ensino-aprendizaxe en calquera etapa
educativa. Por iso, o Convenio Europeo da Paisaxe, ao que dedicamos un
apartado propio polo seu especial protagonismo, defende a importancia
da educación como ferramenta capaz de instaurar o que Agustin Berque
(2009) denominaba as “culturas paisaxeiras”.
As paisaxes que hoxe coñecemos son unha sorte de palimpsestos nos
que, ao longo dos séculos, as diversas culturas deixaron pegadas das
súas formas de relacionarse e intervir na natureza. Son relatos colectivos
apenas murmurados entre as súas manifestacións formais, un produto
cultural, en definitiva, ao que lle outorgamos diversos valores: ecolóxicos,
estéticos, simbólicos, identitarios, etc. Valores cambiantes co devir dos
tempos.
A paisaxe, en tanto que manifestación formal das dinámicas que
conforman un territorio, constitúe a evidencia máis comprensible para o
conxunto da cidadanía de que xestionamos un recurso esencial, escaso
e non renovable. Esta idea da paisaxe como indicador do “estado do
territorio”, como o rostro incapaz de esconder os acertos e os erros na
súa particular biografía, constitúe unha cómoda porta de aceso aos seus
segredos. Un territorio ordenado que non dá as costas ás características
biofísicas e aos equilibrios ecolóxicos que garanten a súa funcionalidade
se expresa a través de paisaxes de alta calidade, alén de consideracións
estéticas conxunturais.
Aldea de Soldón, no Courel

A calidade da paisaxe,
polo tanto, está asociada
á sustentabilidade dos
territorios, á aceptación
nas actuacións humanas dos límites impostos
por natureza, outorgando coherencia aos usos
presentes e proxectados.

Cabe preguntarse hoxe en día, ante a contemplación das intensas
transformacións ás que sometemos nos últimos anos o noso territorio,
que podemos aprender das xeracións que nos precederon. Cuestionarnos
como sociedade sobre en que punto nos desviamos cara intervencións
alleas a o que os ingleses chamaron “o carácter” da paisaxe. Necesitamos,
como señala Jean Cabanel (1995) “re-coñecernos” para sentar as bases
dunha nova “cultura do territorio”, desde as que despregar políticas
eficaces de ordenación, xestión e protección da paisaxe que nos
dignifiquen como sociedade.
O reto de desentranar as claves da paisaxe antóllase, sen dúbida,
apaixonante, non só polo seu valor intrínseco, senón tamén porque
abre as portas a conceptos aos que está intimamente ligado, como a
sustentabilidade ou o bo goberno dos territorios. A paisaxe facilítanos
unha linguaxe fresca e próxima coa que instaurar un diálogo sincero
entre técnicos, administración e sociedade a propósito do futuro do noso
patrimonio paisaxístico.
1

O NACEMENTO DUN CONCEPTO

En Galicia ao longo da época medieval séntanse as bases dunha forma
de organización territorial que perdurará sen apenas cambios ata ben
entrado o século XVIII. Unha organización que propiciará un intenso
arraigo á terra das súas xentes, ata o punto de converterse, como
afirma Zumthor (1994) nunha dimensión “corporal, inamovible e densa,
sometida a un entorno perfectamente personalizado”. Unha vinculación
entre os homes e mulleres co seu territorio que nos fala ao oído doutras
formas de entender un mundo e de relacionarse coa natureza. Dun
tempo no que os labores agrícolas apenas se distinguían dos ciclos
naturais que marcaban os seus ritmos. De xeito que a paisaxe de Galicia
é un apaixonante relato impreso ao longo do que os ingleses chamaban o
“tempo profundo” do territorio. E no que os topónimos exercen de signos
de puntuación para guiarnos na súa lectura. O pouso desa ancestral
memoria orixina un rico patrimonio material e inmaterial -aldeas,
campos de labranza, camiños, valos, cruceiros, contos, lendas...-, un
espazo de arraigo e de experiencia vital profunda, “a patria chica” de cada
un de nós que constrúe a nosa identidade individual e colectiva. Como
sinala Joan Nogué (2011) “a paisaxe foi e é un ingrediente fundamental
do sentido de lugar de moita xente”.
Con todo, na Idade Media a paisaxe como concepto non apareceu
aínda en escena. Nestes séculos, como afirma Gourevitch (1983) “O
home estaba ligado dunha maneira demasiado estreita á natureza que
o rodeaba como para facela obxecto dun xuízo estético”. Pero a Idade
Media acabará dando paso a un novo período no que a burguesía comeza
a facerse cos resortes do poder económico e político, sobre todo nos
países da Europa protestante. E neste novo tempo -a Idade Modernaacúñase un novo vocábulo para referirse expresamente á representación
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pictórica do país, do territorio: a paisaxe. En 1549 o humanista Robert
Estienne empregábao para designar un tipo de obra pictórica na que se
representan os campos de labor e as formas e obxectos que neles se
aprezan. Uns anos máis tarde Hendrick Goltzius (1558-1617) debuxaba
o que, segundo algúns autores, suponse a primeira paisaxe: unha vista
das dunas dos arredores da cidade holandesa de Haarlem. En definitiva,
nos primeiros anos do século XVII xa se pode falar do concepto paisaxe.
E na súa partida de nacemento reza que ve a luz como metáfora cultural
da propia realidade, representándoa, recreándoa e inventándoa a través
de diferentes linguaxes artísticas. Pouco a pouco, o concepto medra e
comeza a ser utilizado para nomear non só o produto pictórico resultante,
senón aquelas partes do territorio dignas da mirada do pintor.
Un retrato do país sen ningunha relación implícita ou explícita con
historias ou relatos relixiosos. Só polo mero interese de recrear os
lugares. Autores como Alain Roger (1995, 2009) ou Javier Maderuelo
(2005) vinculan, precisamente, a orixe da paisaxe a esas novas ideas
compartidas polas clases cultas de Italia, Países Baixos ou Alemaña.
Hendrick Goltzius (1558-1617): Paisaxe de dunas cerca de Haarlem (1603)
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Vista de Delft (1658-1660), Johannes Vermeer

2

O CONVENIO EUROPEO DA PAISAXE. TEMPOS DE RENOVACIÓN

Durante moito tempo o termo paisaxe tivo ese significado meramente
escenográfico que, como sinalabamos anteriormente, comezou a
acuñarse nos albores do século XVII nos países protestantes do norte
de Europa, que comezaban a desacralizar os motivos das súas obras
pictóricas, en apenas outros contidos que os seus referentes estéticos.
Desde estas orixes do termo, vinculados estreitamente ao mundo
da arte, o vocábulo medrou ata desbordar esta acepción prístina. E a
ciencia xeográfica, a ecolóxica ou a arquitectura, por citar só algunhas,
convertérono en obxecto de coñecemento, enchéndoo de contidos e
referentes propios. Aínda que sen desprenderse completamente do seu
marchamo estético.
Nos últimos trinta anos, como afirma George Bertrand (2008), “o concepto
de paisaxe como obxecto de coñecemento cambiou radicalmente de
estatus, de fins e de contidos, desbordando dita lectura estética, ata
construír un novo armazón cognitivo que nos permite interpretar mellor
a realidade territorial”.
Un cambio no que colaborou, dende o plano lexislativo, o Convenio
Europeo da Paisaxe (de agora en diante, CEP). En efecto, todos os
autores coinciden en recoñecer que esta Carta europea constitúe un
cambio radical na concepción normativa da paisaxe. É verdade que a
paisaxe está presente nos textos lexislativos internacionais e españois
desde datas moi temperás, pero sempre poñendo o acento “no excelso,
no belo e singular”, tanto no marco de iniciativas de protección da
natureza, como da lexislación urbanística. O CEP distánciase deste
tratamento e outórgalle natureza xurídica propia, converténdoo nun “ben
público obxecto de dereito” que abrangue a totalidade dos territorios.
No Convenio fálase do dereito da cidadanía a “gozar da paisaxe como
compoñente do seu benestar e calidade de vida”. Como sinalaba o
profesor Florencio Zoido (2003), esta relación entre paisaxe e calidade
de vida é o principal argumento do Convenio: a idea de que a paisaxe
forma parte do marco vital de toda persoa e sociedade. E que como todo
dereito recoñecido pola lexislación europea, require de políticas efectivas
que garantan o seu exercicio. Este recoñecemento xurídico de rango
internacional, ratificado polo Estado Español permitiu, ao amparo das
competencias dalgunhas Comunidades Autónomas, a aprobación de leis
como a de protección da paisaxe de Galicia (Lei 7/2008, do 7 de xullo).
Este aldabonazo xurídico revitalizou o interese pola paisaxe non só a
nivel normativo, senón tamén no plano académico e cidadán. A paisaxe
comeza a espertar de novo o interese, baixo a súa recén estreada
condición de dereito.
Vista da ría de Vigo desde o monte do Castro

Hoxe en día, a paisaxe é un ben xurídico tutelado, ao
considerarse un factor relevante para a identidade e calidade
de vida das sociedades.

2.1

A territorialidade das paisaxes

Desta formulación xurídica derívase un dos principios renovadores do
Convenio, no que todo territorio é paisaxe. É dicir, insta a desprazar a
mirada desde os espazos singulares recoñecidos polas leis ambientais e
de protección da natureza, ou desde dos amparados polas leis culturais
e urbanística, cara aos “ordinarios”. Cara a eses paisaxes comúns que
conforman, en última instancia, os escenarios de vida da maioría da
poboación (Dewarrat et al., 2003).
Esta “territorialidade” da paisaxe compromete tanto aquelas disciplinas
que centran os seus esforzos na realidade material e tanxible que
conforma todo territorio como as que inciden na súa dimensión social e
histórica. É dicir, aquelas que entenden a paisaxe coma unha construción
colectiva, como a “memoria dos territorios”, na que é posible rastrexar
o legado cultural das xeracións que nos precederon. E todo iso sen
esquecernos que todos nós -de maneira individual e colectiva- tomamos
consciencia de dita realidade material -somos parte dela-. De tal sorte,
que a través da nosa experiencia estética e intelectual outorgamos un
conxunto de valores á nosa contorna. Apropiámonos dela, conformando
a nosa identidade persoal e social.

material, e obxectiva da paisaxe. Non discute, polo tanto, a necesidade
de que os estudos da paisaxe aborden a análise dos compoñentes
e dinámicas de devandita configuración física, da súa materialidade
e temporalidade concretas, composta de elementos e procesos
mensurables, de paisaxes cartografiables. Sobre todo na súa deriva
máis operativa de xestión territorial. Agora ben, esta obxectividade,
imprescindible para cimentar un corpus sólido de coñecemento, debe
complementarse coa decodificación dos símbolos e significados que
impregnan esa realidade material, ligados ás culturas que ao longo do
tempo os produciron. Porque todo iso tamén é paisaxe, que pode chegar
a ser obxectivado a través das disciplinas científicas axeitadas.
Este novo tempo debe substanciarse nunha participación efectiva de
todos os axentes concernidos. Haberá que ensaiar, iso si, que fórmulas
garanten esta implicación cidadá alén dos protocolos administrativos ao
uso. Esta vía antóllase a máis axeitada para que os estudos da paisaxe
ingresen con bo pé no ámbito da ordenación e xestión do territorio, desde
os postulados do goberno e a corresponsabilidade.
Prados de montaña en Penamá, Allariz

Castro Viladonga, Castro de Rei
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A Carta Europea da Paisaxe
logrou activar en moitos
países europeos políticas e
actuacións en materia de
protección e xestión das
súas paisaxes.

As paisaxes constitúen a memoria dos territorios. Nelas
atopamos o ADN da nosa cultura.

2.2

A converxencia de miradas

No informe da Fundación Europea da Ciencia, emitido no décimo
aniversario do Convenio Europeo da Paisaxe (2010), afirmábase que este
posuía un enorme potencial como concepto unificador para a investigación
en materia de medio ambiente e territorio. Os especialistas europeos
que participaron no desenvolvemento do Convenio Europeo da Paisaxe
afirman rotundamente que este documento internacional alenta un tempo
novo, presidido pola creatividade e o pensamento lateral. Un tempo que
convida a unha praxis compartida de todas as olladas -as das artes, as
ciencias da terra ou a arquitectura, entre outras moitas. Unha necesaria
polifonía nos estudos da paisaxe a través de proxectos interdisciplinares
que senten os rudimentos dunha “ciencia diagonal”, capaz de garantir o
exercicio dese novo dereito a gozar dunha paisaxe de calidade.

O novo escenario derivado da Carta de Florencia, ao noso entender,
non debería abrir máis debates conceptuais. Moi ao contrario, tería que
sentar as bases desde as que superar barreiras disciplinares, evitando
disputas estériles sobre a subxectividade versus obxectividade da paisaxe,
por exemplo. O holístico non admite aproximacións parciais. A paisaxe
está suxeita á pluralidade de sentidos e escalas, xa que o conxunto de
elementos que o integran son o reflexo dun sutil equilibrio entre unha
serie de factores naturais e culturais que interactúan a escalas espazotemporais diversas. A paisaxe, polo tanto, reclama a converxencia de
olladas para poder transitar por esa franxa fronteiriza especialmente
fértil e produtiva da interdisciplinariedade. Como sinala o profesor Torres
Santomé (2006), a interdisciplinariedade é un “proceso e unha filosofía
de traballo que entra en acción á hora de enfrontarse aos problemas”.

O Convenio Europeo da Paisaxe comeza o seu articulado expresando
que entende por paisaxe:
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“calquera parte do territorio, tal e como é percibida polas poboacións,
cuxo carácter resulta da acción de factores naturais e humanos
e das súas interrelacións”
Unha definición que nace cunha calculada vocación conciliadora para
dar cabida a todas as miradas. A definición non nega a dimensión física,

A PAISAXE COMO OBXECTO DE ENSINO-APRENDIZAXE.
O DESENVOLVEMENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS

Pregúntase Joan Manuel del Pozo (2011) na introdución á obra sobre
paisaxe e cidadanía, se a capacidade de mirar, imprescindible para
aprender a paisaxe, é innata no ser humano. E el respóndese dicindo,
que na longa etapa de inmadurez do neno esta destreza está en potencia.
E afirma a continuación “é necesario cultivar ese estado potencial.

Poderiamos dicir que a educación é a clave coa que a cidadanía, titular
e depositaria do dereito á paisaxe, pode acceder ao pleno uso e gozo do
seu ben, do seu valor”.

Paga a pena insistir no potencial que encerra a paisaxe como eixo
vertebrador do currículo para o desenvolvemento das competencias
clave prescritas nestes niveis do ensino. Un potencial equiparable ao de
outros eixos como a convivencia ou a paz, xa que permite derivadas de
aprendizaxe cara á sustentabilidade, a toma de consciencia ambiental
ou o exercicio responsable da cidadanía, entre outras.
As orientacións do CEP defenden que os procesos de identificación,
caracterización e cualificación de paisaxes deben acadar os seguintes
obxectivos (CM/Rec, 2008)3:

-“A comprensión e descrición das características materiais no
eu estado actual, mostrando as trazas dos procesos naturais e
antrópicos, recoñecendo que as características das paisaxes son o
resultado da acción de factores naturais e/o humanos e das súas
interrelacións”.
-“A análise dos procesos evolutivos e a constatación das dinámicas
temporais pasadas, presentes e previsibles derivadas de factores
humanos ou naturais e, doutra, das presións ou ausencia de
presións exercidas sobre eles”.
-“O recoñecemento das características e dos sistemas de
valores, analizados polos expertos e a través do coñecemento
das percepcións sociais da paisaxe e da súa distribución espacial:
participación pública”.

A paisaxe constrúese coas diferentes miradas das súas
xentes, que buscan o deleite estético e intelectual nun
exercicio constante de emoción e de razón.
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O Convenio Europeo da Paisaxe dedica o seu Capítulo II a unha serie
de medidas específicas que deberán ser implementadas polas partes
asinantes do mesmo. Entre elas queremos destacar as dedicadas á
Sensibilización, Formación e Educación. No seu artigo, afírmase que
“Cada parte comprométese a promover a formación de especialistas
na valoración das paisaxes e na intervención nos mesmos; así como
programas pluridisciplinares de formación en política, protección,
xestión e ordenación das paisaxes con destino aos profesionais dos
sectores privado e público e as asociacións interesadas. E cursos
escolares e universitarios que nas disciplinas correspondentes aborden
os valores relacionados coas paisaxes e as cuestións relativas á súa
protección, xestión e ordenación”. Un mandato que aspira acadar nos
países asinantes esas “culturas paisaxeiras” das que falaba na súa obra
Agustín Berque (2009).
A paisaxe estivo presente durante moito tempo no ámbito escolar,
máis como recurso que como un “obxecto de ensino-aprendizaxe” con
entidade propia. Hoxe día acadou esta última categoría, ao entender
que a súa inclusión curricular favorece unha mellor comprensión da
realidade xeográfica. Este recoñecemento vese reforzado, ademais,
pola súa propia natureza fronteiriza, ao exercer de punto de encontro
de non poucas competencias clave, a saber, as competencias sociais e
cívicas, aprender a aprender, competencia matemática e competencias
básicas en ciencias e tecnoloxía, consciencia e expresións culturais,
comunicación lingüística, etc. Esta presenza da paisaxe brinda a
oportunidade de repensar a nosa práctica docente no ámbito da
educación ambiental. É unha excelente ocasión para transitar por novos
camiños de experimentación metodolóxica e de novas propostas de aula
a partir de proxectos interdisciplinares, nos que intuímos que se atopan
as súas claves interpretativas.
A presenza da paisaxe nos currícula oficiais da ESO é profusa nos
criterios de avaliación definidos para as materias de Ciencias Sociais,
Xeografía e Historia, xunto a de Bioloxía e Xeoloxía recollidos no Real
Decreto 1105/2014 de 26 de decembro, polo que se establece o Currículo
Básico de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato.

Desde esta formulación de partida, dispoñémonos a realizar unha serie
de consideracións respecto á incorporación da paisaxe como obxecto
de ensino -aprendizaxe. Asumindo que a nosa aproximación á paisaxe
require de modelos que sexan quen de sintetizar a súa complexidade.
Seguindo o presuposto teórico de Rosnay (1977), trataríase de combinar
métodos e técnicas de estudo de diferentes disciplinas para filtrar os
detalles e destacar o que relaciona uns compoñentes da paisaxe con
outros, máis que os compoñentes mesmos.
3.1

Educación na paisaxe. A dimensión afectivo-motivacional

A experiencia primixenia, puramente emocional, da contemplación dunha
paisaxe activa procesos cognitivos de enorme riqueza e nos empurra a
recorrer a algunhas das categorías estéticas coas que aprendemos a
describir o mundo: o fermoso, o feo, o sublime, etc. (Trías, 1982). A
experiencia perceptiva tórnase así nun manancial de sentimentos que
poetas e pintores sublimaron nas súas obras, ao atraparen a esencia
mesma das paisaxes que as inspiraron. Pero deseguido a razón esixe
coñecer que hai detrás desta experiencia estética. E nese intre, emerxe
unha mirada curiosa que nos sitúa no albor do mundo oculto das
cousas. Unha convida a desvelar esa realidade transcendente que, como
dicía o Principiño, “non se ve cos ollos”. Esta outra experiencia, na que
o intelecto se impón aos sentidos, soña con comprender a urdidoira
invisible da paisaxe.
Estas olladas sobre a paisaxe, a da infancia que descobre o mundo en
cada recuncho, a que recrea o artista e a que arela desvelar os seus
segredos; poden axudarnos a construír un itinerario de aprendizaxe
coherente. Levar a paisaxe á aula é unha invitación á lectura dun
marabilloso libro escrito entre todos os seres humanos.
Deixarse atrapar pola experiencia emocional da paisaxe, procurando
que afloren os sentimentos que experimentamos nel, é o punto de

partida. Quizais sirva de exemplo a marabillosa escena que Manuel
Rivas recrea na Lingua das bolboretas, cando o vello profesor consegue
parar o mundo e os seus alumnos, cos ollos ben abertos, descobren os
misterios da natureza. Todo empeza aquí. Este bautismo coa natureza
servirá despois para inocular o afán por coñecer, o desexo de descorrer
a cortina e mirar detrás das cousas. Iso chegará despois.

obxectivo explícito: poder responder a pregunta de que se sente. Narra
Tilden (2006) na súa obra A interpretación do noso patrimonio que “outra
característica moi pronunciada nos nenos pequenos, quizais pola súa
falta de inhibición, pero que se mantén durante toda a vida, é o gusto
polo exame persoal mediante os sentidos, ademais da vista e do oído. O
máis notable é a necesidade de coñecer qué se sente”.
3.2

A paisaxe dános a medida do que somos, conforma a nosa
identidade a través dos valores afectivos que lles outorgamos
a aqueles lugares que son parte íntima das nosas vidas.

A aprendizaxe emocional que se produce a partir da paisaxe vivida e
experimentada constitúe, pois, o noso punto de partida. A paisaxe cotiá
como espazo de ensino dálle significatividade ás aprendizaxes, xa que
opera en contextos reais e coñecidos para o alumnado.

Educación sobre a paisaxe. A dimensión cognitivo-ético-estética

Desde a plataforma de saída que a experiencia perceptiva e estética da
paisaxe nos ofrece, podemos internarnos na súa hermenéutica, é dicir,
na lectura e decodificación dos seus sinais. Na procura das relaciones
causais. Esta é unha das principais vías de traballo da paisaxe na aula,
tal e como sinala Orlandini (2007). Para iso, aproveitarémonos das
ferramentas de análise e das metodoloxías propias das disciplinas
directamente emparentadas coa paisaxe -ciencias da terra, xeografía,
arquitectura, etc. A procura de explicacións á realidade formal que
conforma o noso escenario de vida. E, xunto a ela, a súa dimensión
social. Aquela que nos permitirá mergullarse no sentido de lugar, na
construción de identidades a través dunha mirada retrospectiva ás
nosas paisaxes e dunha mirada curiosa a paisaxes alleas. Finalmente,
existe unha lectura transcendente, de carácter propositivo que nos abre
o camiño á reflexión ética entorno á paisaxe. Ao compromiso social
ineludible en relación ao territorio. Esta deriva permitiranos sacar
a colación os conceptos de sustentabilidade, de compromiso, do bo
goberno dun recurso patrimonial colectivo como é a paisaxe.
Vista desde o monte da Pena de Francia, O Deza
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A paisaxe, como todos sabemos, abre unha porta á creatividade a través
do debuxo xa desde idades temperás. E, no entanto, esquécesenos con
demasiada frecuencia exercitar esa capacidade expresiva conforme
avanzamos ata os cursos altos. Habería que preguntarse por que. Pero
tamén a través da literatura, a linguaxe cartográfica espontánea, a imaxe
ou a linguaxe multimedia.
Esta proposta de “sentir a paisaxe” facilitaranos a través da lectura de
imaxes traballar na aula e fóra dela a dimensión afectivo-emocional
e o recoñecemento daqueles valores paisaxísticos que lle permitan
ao estudante incorporar actitudes e comportamentos sensibles e
respectuosos coa súa contorna.
A clave é proporcionar unha experiencia directa das diferentes paisaxes
que conforman o particular universo de vida a estas idades, ben a
través do traballo de campo, ben a través da imaxe e as tecnoloxías da
información e da comunicación. A primeira etapa será a que facilite a
experiencia primixenia da percepción da diversidade de compoñentes
que integran unha escena paisaxística e a súa valoración estética. O
seguinte paso será mostrarlles os vínculos e relacións que se establecen
entre eles e os patróns espaciais que reflicten. Un exercicio de lectura
básica que lles adestre na descrición dos elementos constitutivos dos
diferentes tipos de paisaxes.
Trátase, en definitiva, de traballar coa mirada espontánea, ofrecendo
experiencias sensoriais a través de estratexias que conviden a plasmar
as súas impresións mediante a expresión gráfica ou o relato. Cun

Desvelar as claves das dinámicas que constrúen cada
territorio é un reto apaixonante ao que debemos enfrontarnos
como sociedade.

3.3

A interdisciplinariedade como vía de acceso

Estamos persuadidos de que a creatividade e o coñecemento xermolan en
espazos de intersección, como o que formula a paisaxe. A súa versatilidade
como obxecto de coñecemento facilita a interdisciplinariedade. Non
obstante, a posta en marcha de proxectos interdisciplinares nos nosos
centros educativos comporta algunhas dificultades que convén non
esquecer. A natureza mestiza da paisaxe como obxecto de ensinoaprendizaxe, a cabalo entre as disciplinas que chamamos científicas
e as artísticas, entre os contidos xenuínos das “ciencias da terra”
e aqueles propios das “ciencias sociais”, constitúe unha enorme
oportunidade de experimentar o traballo en equipo. En caso contrario,
o potencial de desenvolvemento de competencias que ofrece a paisaxe
quedará sen dúbida infrautilizado. A paisaxe é o suficientemente
rica en matices como para admitir aproximacións desde campos do
coñecemento aparentemente alleos a ela. Só aparentemente. Por iso,

aínda que o protagonismo recaia nas disciplinas que máis achegaron
ao seu coñecemento -a xeografía ou as ciencias naturais-, calquera
campo disciplinar pode converterse nunha vía axeitada para internarse
na aventura do saber que propón a paisaxe.
3.4

A multiescalaridade. Unha exixencia de análise

A paisaxe, en tanto que realidade territorial, ten escalas diferentes que
afectan directamente o seu estudo. Desde a escala de detalle, onde
o foco ilumina as variables textuais de gran fino, así como aquelas
dinámicas de ciclo curto altamente reactivas -como as que operan no
plano socioeconómico-, ata a escala territorial de menor detalle, no que
o protagonismo recae, case en exclusiva, nos elementos estruturais, é
dicir, en aqueles compoñentes que evolucionan a tempos da Terra.
En definitiva, da escala dependen a selección dos elementos constitutivos
da paisaxe que queiramos abordar na nosa proposta de aprendizaxe, así
como a intensidade da análise sobre coma estes se xerarquizan e se
relacionan. Ao xogar co “zoom” podemos comprobar como toda paisaxe,
a unha determinada escala, forma parte dunha realidade superior, á
vez que conten outras paisaxes. Decidir a que escalas traballaremos
constitúe, como se pode deducir, un feito transcendente no deseño das
nosas experiencias de aprendizaxe.
4
8

A MULTIDIMENSIONALIDADE DA PAISAXE.
UN RETO CIENTÍFICO E UNHA VÍA DE OPORTUNIDADE PARA A SÚA
APRENDIZAXE

Unha paisaxe é sobre todo cambio, é o resultado de diversas dinámicas
que operan a escalas diferentes espazo-temporais e que xeran unha
converxencia de comportamento en termos sistémicos. Chegar a
comprender a paisaxe require entender os factores que esculpiron a súa
impronta material nuns casos, e inmaterial noutros. Desde os grandes
procesos de baixa frecuencia, responsables das xeoformas, os dominios
climáticos ou a distribución espacial da biota -que operan a escalas
xeolóxicas e que conforman a “raíz da paisaxe”-, ata aquelas outras
dinámicas naturais de alta frecuencia como as mareas, as estacións
ou a variabilidade atmosférica que inciden nas paisaxes a escala de
detalle. Pero a súa complexidade non se esgota aquí. Hai moitas máis.
Referímonos a aquelas outras dinámicas froito da acción do ser humano
que ao longo do tempo transformaron esa matriz biofísica, modificando
radicalmente as súas texturas, outorgando valores á realidade e
enchendo de significados os lugares, de historia…, de vida. Esta evolución
socio-ecolóxica maniféstase a través de procesos de metacronicidade
entre a actividade humana e os factores ambientais. O prolongado uso
do territorio por parte dos grupos humanos acumulou unha chea de
testemuñas que forman parte desa vella narración que é a paisaxe. A
empresa de ler esa obra é tan atractiva como difícil, o reto ao que nos
enfrontamos consiste en interpretar nada menos que a complexidade.
Comprender os procesos, ritmos e tempos que transforman a paisaxe,
coa intención de ordenar e xestionar os seus cambios. Desenlear a
realidade visible da paisaxe constitúe o principal reto desta aventura do
coñecemento.
A complexidade da paisaxe radica, en definitiva, nas diferentes dimensións
que a conforman. Existe unha dimensión físico-ecolóxica representada
pola materialidade dos elementos e estruturas naturais dos ecosistemas

que lle dan soporte. O que Pérez Alberti (2000) chamou os elementos
estruturantes. En segundo lugar, a dimensión histórico-cultural, a que
nos demostra que a paisaxe é un produto cultural de raíz histórica. De
como o ser humano se relacionou coa súa contorna, buscando un lugar
onde asentarse e os recursos necesarios para a súa supervivencia ata
construír unha íntima relación cun territorio, ao que a cultura lle acaba
outorgando significados e valores de toda índole. E finalmente a paisaxe,
en tanto que manifestación formal, conleva unha dimensión perceptiva e
estética da que ninguén foxe, posto que forma parte dela.
4.1

A dimensión físico-ecolóxica

En toda paisaxe, como sinalabamos, existe unha realidade física que se
manifesta nas esferas: abiótica, biótica e artificial ou antrópica (Bolós,
1992). Os compoñentes abióticos -rochas, formacións superficiais, augaconstitúen o substrato para a biota -flora, fauna- e ambos compoñen o
que a ecoloxía da paisaxe denomina a matriz biofísica.
Cando traballamos nesta dimensión, o noso principal obxectivo será
o de desvelar as formas, funcións e dinámicas que acontecen nela,
para poder entender cales son as lóxicas de ocupación e de usos do
territorio por parte do ser humano e, sobre todo, en que termos se
resolve a relación dialéctica entre o home e o seu medio. Non se trata
de reproducir vellas prácticas de estudo que se esgotaban no esforzo
titánico de “inventariar” a totalidade de compoñentes de dita matriz.
Pola contra, o que debemos conseguir é destilar aqueles elementos e/
ou propiedades transcendentes na manifestación formal do territorio.
Non estamos embarcados nun estudo minucioso do medio físico.
Vista do Canón do Sil desde o mirador de Cabezoás

A dimensión físico-ecolóxica adéntrase na matriz biofísica
presente en todas as paisaxes, mesmo nas máis artificializadas

4.1.1   As Xeoformas. As raíces da paisaxe
A matriz biofísica concíbese como un sistema complexo e cambiante,
animado por dinámicas que operan a diversas escalas. Algunhas delas
prodúcense en tempos xeolóxicos e, polo tanto, non apreciables para o
ser humano, cuxa experiencia vital é absolutamente efémera a tal escala.
Referímonos fundamentalmente aos procesos vinculados ás xeoformas.
As formas do relevo, xunto ás condicións climáticas, a edafosfera -como
interfaz rocha-atmosfera- e a rede hidrográfica constitúen os elementos
estruturais -o denominado por algúns autores o “escenario natural”-,
cuxos ritmos de cambio son “n” veces superiores ao tempo histórico,
polo que admitimos na nosa análise que son as raíces da paisaxe, é
dicir, invariantes a escala temporal humana.

O relevo é o armazón da paisaxe. A súa estrutura morfoxenética é froito
da tectónica que modela uns materiais -litoloxía- e sobre a que actúan,
de maneira incesante, os diversos axentes erosivos -atmosfera, augas
correntes, etc. O resultado final non é outro que o soporte que dá acubillo
ás formas de vida, as cales, a súa vez, o transforman intensamente.
Desde o campo da xeoloxía debemos aproximarnos á paisaxe para
coñecer aqueles factores explicativos das propiedades físico-químicas
dos materiais, así como da súa distribución espacial. Dentro da
información xeolóxica, é de particular interese a litoloxía, dada a súa
decisiva influencia en aspectos transcendentes na configuración formal
das paisaxes como a rede hidrográfica, os solos, ou os seus usos
potenciais -agronómicos ou mineiros, entre outros.
O relevo é, polo tanto, o soporte físico sobre o que se acomodan o resto
de compoñentes paisaxísticos. Por iso, o seu papel é decisivo a nivel
compositivo ou escenográfico. As xeoformas determinan a singularidade
da paisaxe e a súa especialización textural.
A serra do Courel

-Procesos tectónicos que marcan as liñas estruturais: fallas,
vertebración de formas.
O coñecemento da rede de fallas e elementos estruturais: a
dirección predominante e a orixe destas liñas de debilidade
estrutural permítennos unha mellor comprensión do crebacabezas
de formas resultantes dos procesos erosivos. Unha sorte de liñas
de forza que marcan a escena e que en ocasións se erixen en fitos
da paisaxe.
-Dinámicas e procesos xeomorfolóxicos.
Segundo que tipo de territorio se analice consideraremos, entre
outros, os seguintes procesos:

• Procesos continentais e dinámicas de vertente.
Alteración físico-química, movementos da aba, deslizamentos,
derrubes, estabilidade/inestabilidade de vertentes.
• Procesos e dinámicas fluviais.
Trazos das formas e modelado das bacías e a organización da
rede fluvial.
• Procesos e dinámicas mariñas.
A costa é un sistema complexo, unha interfaz sometida a un
constante axuste de formas e procesos a diferentes escalas
espazo-temporais. A acción mariña tende á erosión nuns
lugares e á acumulación noutros, xerando unha secuencia
entreverada de sectores rochosos e sistemas de praias
e dunas. En Galicia, o clima, a orografía a persistente
humanización do seu territorio costeiro conxúganse para
crear algunhas das paisaxes máis atractivas do Atlántico,
paisaxes que conteñen valores extraordinarios de índole
patrimonial, ambiental e económica (vid. Plan de Ordenación
del Litoral de Galicia, 2011).
Praia de Augas Santas (das Catedrais)

As formas do relevo son as raíces da paisaxe. O armazón
sobre o que se constrúen os territorios.

As grandes liñas do relevo galego están en íntima relación coa estrutura
tectónica que se desenvolveu a partir do Eoceno (Terciario, hai uns 50-35
millóns de años) e que acabou xerando un complexo mosaico de bloques.
Hai dous trazos definitorios do relevo galego: o achanzamento de formas
desde a costa ata o interior e a dicotomía horizontalidade/verticalidade
en todo o territorio. O relevo galego é un auténtico crebacabezas de
pezas afundidas e ergueitas (Pérez Alberti, 1986).

O litoral é unha marabillosa interfaz sometida aos cambios
permanentes derivados da dialéctica terra-mar.

As xeoformas, en tanto que resultado da interacción das variables:
litoloxía, evolución tectónica e procesos xeomorfolóxicos, obrigarannos
a coñecer os seguintes aspectos:

4.1.2   O clima, axente modelador da paisaxe

-Litoloxía do ámbito de estudo: a tipoloxía do substrato rochoso.
O tipo de rocha -metamórfica, sedimentaria ou ígnea- permítenos
comprender as formas resultantes, xa que condiciona, entre outros,
a resistencia aos procesos erosivos (rochas brandas ou duras), a
capacidade de carga dos acuíferos -permeabilidade da rocha-, o
tamaño, da pendente e a forma da rede hidrolóxica, a estabilidade/
inestabilidade de abas (desprendementos, colapsos, etc.), é dicir,
todos os procesos xeomorfolóxicos que operan no escenario do
estudo.

O conxunto de elementos que integran as paisaxes galegas -vexetación,
formas do relevo, cursos de auga, campos de cultivo- son o reflexo
dun delicado equilibrio entre unha serie de variables que interactúan
de maneira constante e complexa ao longo do tempo. Neste sistema
de forzas, o clima xoga, como teremos ocasión de acreditar, un papel
determinante. O reto de demostralo non resulta sinxelo, xa que non
é fácil illar as influencias climáticas sobre a paisaxe do resto das
interaccións de diversa natureza que concorren nel. Sería inadecuado,
por exemplo, pretender acadar un coñecemento certo do papel climático
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nos procesos erosivos, sen considerar, á súa vez, a cuberta vexetal,
as formacións superficiais ou os tipos de solo. Por iso, aínda que por
claridade expositiva, nos vexamos obrigados a analizar as variables,
non perdamos de vista que estamos cometendo unha simplificación
que ensombrece a riqueza de retroalimentacións ás que teríamos que
aludir para describir con rigor a maraña de interaccións do medio físico.
Repasemos algunhas das máis significativas para ilustrar a devandita
complexidade. En especial, aquelas que exemplifican ata que punto o
clima é un axente modelador da paisaxe. Ese discreto escultor que de
maneira pausada talla as súas formas.
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-Relacións atmosfera-formas do relevo.
As condicións atmosféricas constitúen o principal motor de
meteorización física e química. Atópase, polo tanto, na xénese
mesma dos denominados “sistemas morfoclimáticos”. As
grandes zonas climáticas condicionan as xeoformas en función
das condicións impostas polos parámetros climáticos que maior
protagonismo xogan nas paisaxes: temperatura, precipitación e
balance hídrico. Pero, pola súa banda, a litosfera, neste esquema
conceptual de interaccións no que nos movemos, non é un elemento
paciente, senón que interactúa coa atmosfera e acaba por se
converter nun actor de primeira orde a diversas escalas espazotemporais. Así, a tectónica de placas é un factor clave nos cambios
climáticos a escalas temporais xeolóxicas que o planeta coñeceu.
A distribución de océanos e continentes é unha variable clave nos
procesos de reequilibrio enerxético -que é o motor da dinámica
atmosférica. Nunha escala menor, as grandes cadeas montañosas
provocan acusadas interferencias nos grandes fluxos atmosféricos.
E a escalas meso e micro, a altitude, a orientación ou o albedo,
entre outras, son variables determinantes na caracterización
climática dos territorios a esas escalas de análise.
A reflexión sobre a compoñente espacial das condicións
climáticas nun territorio como o galego, onde o relevo fortemente
compartimentado xoga un papel esencial como factor de
rexionalización, constitúe un exercicio necesario para comprender
a diversidade das súas paisaxes (Castillo et al., 2006).
-Relacións atmosfera-solo.
O clima constitúe un factor de formación do solo ao incidir a través
do ciclo hidrolóxico na reserva útil de auga dos diferentes solos,
así como noutros ciclos bioxeoquímicos de enorme transcendencia
climática como o do carbono ou do nitróxeno, cuxa importancia
edáfica é de sobra coñecida.

e 44º de latitude norte, nunha posición excéntrica dentro do continente
europeo. Esta localización establece as cantidades de radiación que
recibimos e determina os trazos da circulación atmosférica rexional.
Como parámetros básicos deberíamos considerar na análise, aqueles
de maior peso específico tanto para a biota, como condicionantes de
localización de asentamentos, de aptitude bioclimática de solos, etc.:
Termometría: réxime anual, temperaturas medias, máximas e
mínimas. Amplitude térmica.
Insolación: grao de cobertura nubrada.
Pluviometría: réxime pluviométrico, volumes anuais, variabilidade
intra e interanual.
Ventos: compoñentes, frecuencia e intensidade.
Frecuencia de néboas: inversións térmicas
Sen esquecer contemplar os episodios adversos singulares que tamén
forman parte da propia variabilidade climática dun territorio (temporais
de inverno, secas estivais, etc.).
4.1.3   O solo
O solo é unha complexa interfaz entre a atmosfera, a biosfera, a
hidrosfera e a litosfera, que difire do material xeolóxico de partida
porque inclúe elementos bióticos, ten organización propia e é quen de
evolucionar en resposta aos cambios ambientais. Nel desenvólvense
os produtores primarios vexetais, dos que dependen os consumidores
primarios e os sistemas agrícolas. Esta aptitude agraria depende doutra
serie de variables como a pendente, a textura, a drenaxe, etc. Polo tanto
é recomendable aproximarse á análise ecolóxica e agrolóxica dos solos
para comprender as lóxicas de uso que operan ou operaron no territorio.
4.1.4  O medio biótico. A biocenose vexetal
A vexetación é o indicador que máis información ambiental compila e,
polo tanto, o que nos permite deducir as condicións naturais da súa
contorna. Unha axeitada lectura da distribución espacial das formacións
vexetais achéganos unha completa radiografía dos trazos climáticos,
edáficos e hídricos do territorio nas que se desenvolven. E, por suposto,
permítenos deducir a transformación antrópica que experimentou ao
As Fragas do Eume

Finalmente, acabamos esta breve reflexión sobre o papel determinante do
clima como construtor de paisaxes, recordando o control que exerce sobre
a actividade biolóxica -a distribución zonal das comunidades vexetais é
unha función do clima, xunto á compoñente edáfica. Este control exérceo
a través da regulación da temperatura e a dispoñibilidade da auga. E,
pola súa banda, neste sutil xogo de relacións, a biosfera desempeña o
seu papel climático nos procesos de evapotranspiración, na regulación
térmica (masas boscosas) ou na absorción e secuestro de CO2.
As variacións no espazo e no tempo das manifestacións do medio
atmosférico afectan directa ou indirectamente no reparto da vida e,
por suposto, condicionaron a actividade dos seres humanos. Os trazos
climáticos esenciais de calquera espazo xeográfico dependen, en primeiro
lugar, da súa situación latitudinal. Galicia queda enmarcada entre os 42º

A vexetación é un excelente indicador bioclimático das
paisaxes que debemos aprender a interpretar.

longo do tempo. A análise da biocenose vexetal debe comprender o
estudo da súa estrutura espacial, é dicir como se distribúen as manchas
de vexetación. Tamén debe incluír a valoración das especies dominantes
e representativas, a etapa serial na que se atopan, o grao de cobertura e a
conectividade existente entre as manchas de vexetación (as explotacións
forestais analizaranse no apartado agropecuario).
4.2

Dimensión histórico-cultural. Os elementos texturais

No territorio sucédense procesos de transformación derivados
das formas de organización, os sistemas produtivos e a evolución
cultural das sociedades humanas. Afirmaba Milton Santos (1996)
que “se consideramos a sucesión histórica dos modos de produción,
recoñeceremos os diversos graos do artificial, coa parte cultural
volvéndose cada vez máis importante e significativa (…) A paisaxe
non se crea dunha soa vez, senón por incrementos, substitucións, a
lóxica pola cal se fixo un obxecto no pasado era a lóxica da produción
daquel momento”. Cambios que están condicionados, sen dúbida,
polos elementos estruturais e que operan en períodos históricos,
cuantificables en décadas cando non en anos. Aínda que é necesario
advertir que os seus ritmos aceleráronse extraordinariamente nas
últimas décadas, a prolongada acción humana foi “vestindo” as
estruturas a través das súas obras. Tamén o fixo a través das actividades
recolectoras, agrarias, residenciais, industriais, terciarias, etc. e dos
usos do solo en que estas se manifestan, incluídos os asentamentos e
as infraestruturas polos que circulan os fluxos que dan funcionalidade
ao sistema: infraestruturas de transportes, hidráulicas, enerxéticas e
de telecomunicación.
Todo este rico entramado está composto polos chamados elementos
texturais, que son aqueles que acaban xenerando a singularidade das
paisaxes e que teñen unha xénese inequivocamente humana. A súa
estrutura e funcionalidades inciden decisivamente no “genus loci” ou
o “carácter” de cada unha das paisaxes que se identifican ao largo e
ancho de calquera territorio, no noso caso o galego. Unhas paisaxes que
non son outra cousa que a manifestación visible desa co-evolución dos
procesos socio-económicos e a matriz biofísica.
4.3

A evolución histórica. O noso ADN

A paisaxe exerce de arquivo histórico. As súas formas materiais conteñen
a memoria do territorio. A biografía de todas aquelas xeracións que o
explotaron, transformaron e viviron. Como escribiu Azorín, “a paisaxe
somos nós, o noso espírito, as súas melancolías, as súas placideces,
as súas arelas...”. Esa memoria do territorio non só se manifesta ante
nós a través da realidade material, senón tamén mediante os sinais e
valores outorgados culturalmente e que variaron susbtancialmente ao
longo do tempo. Polo tanto, o suxeito que a súa vez o integra e o percibe,
tamén evolucionou historicamente ao ritmo imposto pola cultura. De
xeito que a paisaxe foi valorada de xeito diferente ao longo das diferentes
etapas históricas.
A dimensión histórica da paisaxe ilústranos sobre a raíz cultural dos
usos do solo, as prácticas de xestión e manexo da terra e de como
estas se manifestan a través de determinadas formas do parcelario, da
disposición e morfoloxía dos asentamentos e dos elementos singulares
e simbólicos que se foron incorporando ao imaxinario colectivo.

Os aspectos históricos ou o que os anglosaxóns denominan “o tempo
profundo” dos territorios, ofrecen un enorme potencial educativo.
Por iso, é unha excelente vía iniciática para a lectura da paisaxe, para
comprender o extraordinario valor que atesoran, xa que son testemuñas
da nosa propia cultura. Nesta proposta do Proxectoterra, suxíreselle
ao lector traballar coa toponimia. Un baúl cargado de sorpresas e de
leccións de historia. De como outorgamos nomes á realidade que nos
rodea para poder manexala, para deixar lembranzas materiais de feitos,
tanto transcendentes coma cotiáns acontecidos nos nosos particulares
escenarios de vida. Un tesouro inmenso no que lingua, cultura e territorio
acadan un magnífico equilibrio.
As Medulas de Carucedo

Os relatos humanos quedan escritos nas paisaxes pretéritas.

4.4

Dimensión perceptual e estética

A caracterización e a calidade visual que se atribúe a unha paisaxe, no
seu conxunto, e a cada un dos seus compoñentes, están condicionadas
por distintas variables que inflúen na resposta que ofrecemos cada un
de nós como observadores. Factores de índole física, coma as condicións
atmosféricas -pureza do aire ou relación de mestura de humidade-,
de iluminación, de posición e acceso do observador, do ángulo de
incidencia visual, do tempo de exposición, etc. E xunto a todos estes
factores habería que considerar os derivados das condicións psíquicas e
as variables socio-culturais do observador que, sen dúbida, condicionan
a experiencia perceptiva da paisaxe. Sinalaba Smardon (1983) que a
preferencia dos individuos por determinadas paisaxes dependía, en
gran medida, da súa bagaxe cultural. Da información acumulada en
experiencias pasadas. É máis, segundo este autor pioneiro na análise
visual da paisaxe, a familiaridade dunha persoa cunha paisaxe coñecida
inflúe substancialmente sobre a súa valoración ou nivel de calidade
que lle atribúe. Do que se pode deducir que os compoñentes visuais
de calquera escena xeran significados condicionados culturalmente.
É dicir, individuos con diferentes valores culturais perciben e valoran
unha mesma paisaxe de modo diferente (Jakle, 1987). Así, como sinala
Fidalgo (2014), “a súa avaliación vén determinada polos coñecementos
e os comportamentos adquiridos ao longo da súa vida e polos símbolos,
códigos e preferencias visuais que condicionan a súa resposta analítica
e os seus xuízos de valor”.
O traballo na aula da dimensión perceptiva das paisaxes lévanos a
considerar os seguintes elementos de análise: cor, forma, línea, textura,
escala, harmonía, variedade, contraste e visibilidade. Finalmente,
lembrar que na Guía para a Elaboración de Estudos do Medio Físico
(2000), considéranse coma aspectos estruturantes da imaxe os seguintes
factores: Complexidade ou simplicidade na disposición das súas partes
fundamentais, a variedade ou monotonía, a unidade (coherencia,
harmonía, incoherencia), a organización ou desorganización, a singularidade ou rareza, a forza ou intensidade (visualmente chamativa) e a
estacionalidade ou permanencia (aspectos temporais).
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Todos estes aspectos, modulados axeitadamente para o nivel de traballo
na ESO poden ser tratados na análise visual das nosas paisaxes.
Mirador da Cabrueira, Fragas do Eume

Fase 5:
A mirada prospectiva: Xunto a esa mirada diacrónica, unha prospectiva
que nos permita entrever os cambios e transformacións que se van
producir no futuro e que modificarán substancialmente a escena.
Fase 6:
Recoñecemento de valores: Finalmente, restaría aproximarse aos
sistemas de valores outorgados e ao coñecemento das percepcións
sociais da paisaxe analizada.
6

A experiencia estética das paisaxes constitúe o punto de
partida da valoración do noso patrimonio cultural e natural.

5

UNHA POSIBLE SECUENCIA DE ESTUDO

A continuación expoñemos, a modo de resumo, unha secuencia de
estudo ordenada en fases que facilitaría o estudo multidisciplinar da
paisaxe:
Fase 1:
Análises de elementos/propiedades: Identificación dos compoñentes
que conforman a escena e as propiedades que os caracterizan, cuxa
estrutura formal responde a un determinado “patrón espacial” de
organización.
12

Fase 2:
Estudo da estrutura espacial e niveis de organización: Esta disposición
debuxa un “mosaico” de manchas -land cover- sobre unha matriz -ou
mancha dominante- cuxos límites se resolven, polo xeral, a través de
gradientes ou transicións. O mosaico complétase cos corredores que, a
modo de rede, garanten la mobilidade da biota. Estas teselas do mosaico
non son só entidades visuais, senón funcionais, en tanto que responden a
un determinado uso -land use- ou hábitat para un conxunto de organismos
vivos. A análise de calquera mosaico paisaxístico pódese abordar desde
os principios metodolóxicos da ecoloxía da paisaxe. Desde esta disciplina
indágase no tamaño das teselas ou manchas, o grao de fragmentación e
a conectividade. Todos estes parámetros permitirán valorar a diversidade
ou heteroxeneidade de elementos presentes na paisaxe analizada, así
coma o grao de complexidade das súas relacións espaciais.
Fase 3:
Aproximación dinámica: Neste nivel, o reto resulta máis esixente. Trátase
de desvelar os procesos socio-ecolóxicos que operan sincronicamente
no presente. É dicir, os fluxos e intercambios naturais e antrópicos
que explican as manifestacións formais do territorio analizado. Non
poderiamos comprender a estrutura dunha paisaxe se se descoñecen
as interaccións que teñen lugar no seu interior. A funcionalidade das
paisaxes maniféstase en termos de fluxos de enerxía e materia.
Fase 4:
Evolución das paisaxes: Ademais desta mirada comprensiva á dinámica
das paisaxes, requírese tamén dunha aproximación evolutiva que nos
informe da súa biografía. Daquelas dinámicas que explicaron nun
tempo pasado algunhas das manifestacións, que a modo de testemuña,
perduran na actualidade.
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INTRODUCIÓN

PARTE 1:

A paisaxe é un elemento de constante referencia no currículo educativo
desde as etapas máis temperás da Educación Infantil. Nestes primeiros
cursos, a paisaxe serve de marco e soporte a contos e narracións ou
canaliza referentes que permiten caracterizar distintas culturas e
xeitos de vida. Pero tamén a paisaxe expándese ata o remate do Ensino
Secundario Obrigatorio, no que se trata máis formalmente desde a
observación, a análise a cuantificación ou a interpretación.

Preséntase como unha breve escolma teórica que tenta sentar as
bases para o tratamento das diferentes paisaxes que despois se
traballan de forma individual, de xeito que se ofrecen as ferramentas
necesarias para a interpretación e análise de cada unha delas nos
diferentes apartados que se propoñen. Con ela preténdese que o
alumnado sexa quen de diferenciar as distintas escalas ou niveis de
resolución, tanto desde o punto de vista espacial como desde o punto
de vista temático.

O Convenio Europeo da Paisaxe, que entrou oficialmente en vigor
no Estado Español en marzo de 2008, reclama unha nova cultura
territorial e paisaxística e sostén que a paisaxe contribúe á formación
das culturas locais e é unha compoñente fundamental do seu
patrimonio natural e cultural. O Consello de Europa, a partir destes
principios, emitiu varios informes nos que subliña a necesidade de
que os países aborden plans formativos e fixen os seus obxectivos e
as súas metodoloxías en materia de educación en paisaxe nas etapas
de educación primaria e secundaria. Uns informes que, ademais,
poñen a énfase na especial relación entre a educación en paisaxe e o
desenvolvemento sustentable.
En Galicia, a Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de
Galicia, parte de desenvolver os principios do Convenio, e estipula
textualmente que a Xunta de Galicia “fomentará a incorporación da
materia da paisaxe nos distintos
ciclos educativos” (artigo 14.2).

1º Bloque

Esta primeira parte tamén ten o obxectivo de achegar unha introdución
básica a determinados conceptos e a nocións específicas, por exemplo
a historia xeolóxica de Galicia, a teoría da paisaxe, a imaxe de Galicia,
a metodoloxía de traballo e a abordaxe da paisaxe, etc. Obviamente,
os contidos son pinceladas de dimensións moito máis amplas, pero
cremos que é bo que nalgún momento da formación do noso alumnado
sexan abordadas. En todo caso, non pretendemos con este bloque que
o alumnado faga un estudo a priori, como cun manual convencional.
Máis ben, procuramos que sexa un texto de apoio e consulta que facilite
a aprendizaxe por descubrimento.
Esta parte organízase en dous grandes bloques: un dedicado á noción
xenérica de paisaxe e outro centrado en Galicia.
1.1 •FALAMOS de paisaxe?

Estes materiais de “PAGUS.
Galicia, un país de paisaxes”
contribúen a traballar o sentido
de pertenza do alumnado a unha
comunidade, a se sentir parte
activa dunhas paisaxes herdadas
e a entender que preservar
este patrimonio comporta unha
responsabilidade presente e
futura. Asemade, pretenden
favorecer a sensibilización do
alumnado mediante a adquisición
de coñecementos básicos para
a interpretación das paisaxes
galegas, desenvolvendo unha consciencia crítica sobre os seus valores
culturais, ambientais, sociais e económicos.

A primeira sección do primeiro
bloque dedícase de forma
da
Paisaxe
específica ao concepto de
paisaxe. Baixo o título Falamos
de paisaxe? propomos unha
serie de cuestións que procuran
unha revisión teórica xeral
da noción de paisaxe. Como
é sabido, trátase dun termo
complexo que non se manifesta
igual en todas as culturas nin
se traballa de igual modo por
parte das distintas disciplinas
científicas e académicas. Neste
sentido, procuramos explicar a
complexidade inherente á súa
discusión científica dunha forma comprensiva para o alumnado.

Para iso, desde o Proxectoterra proponse un material dividido en
catro partes: as tres primeiras impresas formando parte do Caderno
do Alumnado e unha cuarta exenta, correspondente á proposta de
actividades a desenvolver con quince paisaxes de Galicia.

Comezamos pola orixe do termo, xa sexa na súa etimoloxía como no seu
uso, é dicir, na raíz da palabra nas linguas románicas e xermánicas e
tamén no proceso experimentado polo termo, no que se foi imbuíndo
de significados. Consideramos as linguas románicas e as xermánicas
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falamos

O termo paisaxe foi empregado ao longo da historia con diversos
significados, o que fixo que evolucionase e enriquecese con novos
matices desde a súa aparición. Esta produciuse no Renacemento en
Europa. En Asia naceu con anterioridade: en China xurdiu a partir do
século V d.C. e de aí trasladouse ao Xapón, onde os xardíns paisaxísticos
acadaron un alto grao de elaboración e refinamento antes mesmo de
que o termo paisaxe aparecese en Europa.

?

Falamos! E, ademais, facémolo acotío. Cando saímos ao campo unha fin
de semana e describimos unha bisbarra rural, cando visitamos como
turistas unha cidade distinta á que vivimos e lemos sobre ela, cando
ollamos unha postal que nos manda alguén desde lonxe, cando imos
cada mañá da casa cara ao instituto e observamos como un edificio antigo
é derrubado, aparece un soar e logo unha obra transfórmao de novo...
en todas esas ocasións, falamos de paisaxe. Mesmo constantemente
opinamos sobre se esta ou aqueloutra paisaxe é bonita, fea, relaxante,
frondosa, exótica, desagradable, etc. Cantas veces á volta dunhas
vacacións mostrámoslles aos nosos amigos as fotos dos lugares onde
estivemos e lles explicamos o que nelas acontecía? Seguro que arreo!

Nas linguas románicas, familia á que o galego pertence, a palabra
paisaxe é unha evolución da voz latina PAGUS, tal e como sucede coa
paisagem portuguesa, co paisaje castelán, co paysage francés, co
paesaggio italiano, ou co paisatge catalán. PAGUS tiña un significado
equivalente ás actuais palabras galegas ‘campo’ ou ‘terra’.
VideS noS SoCalCoS da RibeiRa SaCRa do Sil

Esta paisaxe da Ribeira
Sacra está intensamente
transformada polo ser
humano, de xeito que a súa
aparencia actual é resultado
das súas actividades
acumuladas ao longo
do tempo. A aba de gran
pendente foi transformada
cos construción de socalcos
para o cultivo de vides.

Rúa do VilaR, Santiago de CompoStela

Nas linguas románicas a palabra paisaxe propiamente dita naceu no
francés no s. XVI. De acordo cos especialistas, trátase dunha tradución ou
imitación do holandés landschap, do que tamén deriva o inglés landscape.

As fotografías que facemos
son a nosa visión persoal
dos lugares visitados.
Lembrámonos deses lugares
grazas a elas. E, neste
sentido, falamos de paisaxe.

Pero... saberiamos responder a pregunta «que é a paisaxe»? Unha primeira
resposta que seguro que se nos vén á cabeza é que paisaxe é aquilo que
miramos, o que vemos diante nosa. Pero realmente paisaxe é un concepto
moito máis profundo que tentaremos desentrañar nas seguintes páxinas.

XaRdínS da Vila KatSuRa. Kioto, Xapón
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A pregunta que nos interesa agora responder é clave: por que se “inventou”
o termo nese preciso intre? Pois porque cumpría referirse a unha nova
actividade que estaba aparecendo: a pintura de paisaxes. Desde o Trecento
(s. XIV) italiano e a pintura flamenca e holandesa do s. XV foise xerando
unha intensa produción de cadros que se catalogaban como paysage,
paesaggio ou landschap, o que conformou un xénero pictórico de seu.
O xénero das paisaxes foi no seu día moi novidoso, pois non existían
representacións coma esas na Idade Media. Estas pinturas representaban
unha área do territorio, pero sempre desde o punto de vista do pintor.
ViSta de delft (1658-1660), JohanneS VeRmeeR

©toni gaRCía

porque son as máis próximas ao noso alumnado e, ao tempo, reforzamos
contidos de lingua galega, lingua castelá e lingua inglesa. Asemade, pomos
neste punto o fincapé noutras culturas do planeta, de xeito que tentamos
contribuír a rachar, na medida do posíble, o eurocentrismo maioritario
nos discursos escolares. Deseguido, explicamos como se introduciu e
desenvolveu a lexislación en materia de paisaxe, concluíndo co Convenio
Europeo da Paisaxe. Trátase do marco lexislativo que actualmente se
aplica en Galicia e interesa deternos nas coordenadas básicas que sexan
de interese na aula. Queremos subliñar que presentamos o Convenio
Europeo da Paisaxe como unha fase final dunha historia cultural de
centos de anos, de xeito que evitamos consideralo unha mera photo
finish sen contexto, unha “definición perfecta” illada, senón que bebe
dunha discusión que se enraíza no tempo.
Xa desde entón se asenta a idea de que a paisaxe é unha determinada
porción da terra -o PAGUS- representada nun lenzo. Desta forma,
a ollada humana convértese en algo imprescindible para referirnos
á paisaxe. Esa ollada pode ser de moitos tipos. En orixe, a do pintor,
que representaba un lugar, ou lembrábao, ou imaxinábao, e logo a do
observador dos cadros.
Pero, alén da pintura, foron xurdindo moitas outras olladas sobre
o territorio que tamén cualificamos de paisaxe. A da xardinaría,
a da literatura, a da fotografía, a do cinema ou a da publicidade
irán consolidándose ao longo dos séculos en paralelo á pintura,
enriquecéndose as unhas coas outras. A listaxe de olladas é moi longa.
Múltiples son as olladas, como múltiples son as paisaxes.
gRaVaCión dunha CuRtametRaXe SobRe a ViVenCia da paiSaXe poR un
emigRante en X aViña , C amaRiñaS (2004)

illaS CíeS. paRQue naCional da illaS atlántiCaS de galiCia

Frecuentemente, nos espazos naturais con máximo nivel de protección
como son os parques nacionais o acceso está fortemente controlado, ou
mesmo restrinxido, coa vontade de conservar a paisaxe.

©ValeRià paül CaRRil

©JoSé CaRRillo

A definición da paisaxe máis empregada é a do Convenio Europeo da
Paisaxe, asinado na cidade de Florencia (Italia) no ano 2000:

Esta definición é moi importante porque é un acordo de consenso
entre expertos que sostiñan ideas distintas. Tamén é relevante porque
se converteu en lei, como en Galicia, coa Lei 7/2008 aprobada polo
Parlamento galego.

A primeira vez que apareceu a palabra paisaxe en lingua galega foi nun
texto de Rosalía de castro, no prólogo a Cantares gallegos de 1863.
Afirmou literalmente a poetisa que “ningunha das demais provincias
d’España” pode compararse con Galicia “en verdadeira belleza de
paisaxe”.

paiSaXe dominada poR infRaeStRutuRaS, induStRiaS e noVaS ConStRuCiónS na CoRuña

©daVid álVaRez (fliCKR)

“Paisaxe é calquera parte do territorio tal como a percibe
a poboación, cuxo carácter sexa o resultado da acción e
da interacción de factores naturais e/ou humanos.”
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monte pindo

Dunha banda, a paisaxe é percepción, é dicir, as olladas da poboación.
Da outra, a paisaxe é territorio, é dicir, a combinación dos elementos do
medio natural que están presentes nun determinado lugar xunto coa
acción do ser humano que transformou ese medio. Persoas e terras
son elementos indispensables no concepto de paisaxe. Como dicía Ling
Yu Than, “a metade da beleza depende da paisaxe e a outra metade de
quen a mira”.

Hai paisaxes nas que se producen especiais concentracións de
olladas, que inclúen desde persoas que loitan pola súa preservación
até poetas, cantantes e outras artistas que as gaban.

Unha determinada paisaxe non se entende nin se interpreta do mesmo
xeito por parte de persoas distintas. En cada unha inflúen os seus propios
coñecementos, vivencias, lugar de orixe, valores, usos, sensacións ou
emocións. Ademais, o contexto cultural e social de cadaquén enmarca a
interpretación da paisaxe.
A isto hai que sumarlle as ideas previas que se poden ter sobre unha
paisaxe, a partir da información adquirida antes de coñecer un lugar. Ocorre
ás veces que, cando visitamos un lugar, non é como o imaxinaramos,
porque o que leramos é distinto ao que vemos, ou porque nolo contaran
doutra forma. A iso chamámoslle preconceptos sobre a paisaxe.
o piCo máiS alto de galiCia: pena tReVinCa (2127 m)
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pozaS de melón, no Río CeRVeS

A partir do s. XIX, a paisaxe deixouse de considerar só como un obxecto
artístico e os estados empezaron a lexislar sobre ela. As primeiras leis
falaban de protexer determinadas paisaxes pintorescas de especial
beleza, que se deberían conservar para as xeracións vindeiras.

As primeiras declaracións de parques nacionais producíronse nos Estados Unidos
na segunda metade do século XIX, coa lei de protección de Yellowstone (1872).
Seguiríanlle axiña outros “novos países” como Canadá e Australia.
En Francia aprobouse unha lei de protección dos “sitios e monumentos naturais
de carácter artístico” en 1906. Os primeiros parques nacionais non chegarían nese
país até 1960 e, sete anos despois, os parques naturais, ambos os dous coa vontade
de protexeren paisaxes.
Noutros países europeos as leis de protección de paisaxes singulares son da
primeira metade do século XX, con distintas denominacións: Alemaña (1935), Italia
(1939), Reino Unido (1949), etc.
En España, a Lei de Parques Nacionais de 1916 estaba nesta xeira. Falaba de
“respectar e facer que se respecte a beleza natural das paisaxes” como obxectivo
dos parques nacionais. Os primeiros foron declarados en 1918 nos Picos de
Europa e en Ordesa. O único parque nacional galego foi designado en 2002
nas Illas Atlánticas, aínda que xa existían daquela varios parques naturais en
Galicia. Asemade, a lei republicana de 1933 de patrimonio falaba da necesidade
de “preservar de destrucións” as chamadas “paisaxes pintorescas” desde a
perspectiva histórico-artística.

©RoCío RomaR Roel

lagoa de oCelo, na áRea de pena tReVinCa

©ValeRià paül CaRRil

É incorrecto reducir a paisaxe a unha descrición de elementos na
superficie terrestre, sexan estes naturais ou humanos. En realidade,
para falarmos de paisaxe, debemos ter en conta tamén as formas de
ollar, interpretar, defender, sentir, loitar por… ese territorio.

Podémonos preguntar
se esta paisaxe é
percibida da mesma
maneira por unha
montañista, un xeógrafo
ou un pastor.

Así pois, desde o ano 2000 está claro que todo o territorio que a poboación
sexa quen de percibir é unha paisaxe. Con todo, téndese aínda a asociar
como antano a idea de paisaxe a lugares que se consideran bonitos ou ben
coidados. Pero os barrios das nosas cidades, unha mina, unha canteira,
os polígonos industriais, etc. son tamén paisaxes ou parte da nosa
paisaxe, a pesar de estaren deteriorados, nos produzan rexeitamento ou
consideremos que perderon calidade en relación co pasado.

©ValeRià paül CaRRil

Para ampliar os contidos relativos á historia do concepto paisaxe pode
ser enriquecedor para o profesorado ler o ensaio de Paül et al. (2011).
O texto está dirixido especificamente á análise das paisaxes agrarias,
pero dedica os primeiros apartados á noción xeral de paisaxe, tentando
facer unha síntese de distintas formas de ver a evolución deste
concepto. É unha abordaxe moi ampla, cun uso de moitas referencias
actualizadas, que é útil para sustentar este contido.
PAÜL, V.; TORT, J. e SANCHO, A. (2011): «El marco conceptual de los
paisajes de la agricultura», en MOLINERO, F.; OJEDA, J.F. e TORT,
J. (coords.): Los paisajes agrarios de España. Caracterización,
evolución y tipificación. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino. pp. 9-38. ISBN: 978-84-491-1084-9. Dispoñible en:
https://w w w.researchgate.net/publication/270854290_El _
marco_conceptual_de_los_paisajes_de_la_agricultura
Complementariamente, e para profundar nesta dimensión teóricoconceptual, contamos coas seguintes referencias en galego e en
castelán:
BUSQUETS, J. e CORTINA, A. (coords.) (2009): Gestión del paisaje.
Manual de protección, gestión y ordenación del paisaje. Barcelona:
Ariel. ISBN: 8434428903.
DÍAZ-FIERROS, F. e LÓPEZ SILVESTRE, F. (coords.) (2009): Olladas
críticas sobre a paisaxe. Santiago de Compostela: Consello da
Cultura Galega. ISBN: 978-84-96530-97-3. Dispoñible en:
http://consellodacultura.gal/mediateca/evento.php?id=115

http://www.catpaisatge.net/esp/documentacio_coedi_2.php
MADERUELO, J. (2005): El paisaje. Génesis de un concepto. Madrid:
Abada. ISBN: 8496258564.
MILANI, R. (2005): L’arte del paesaggio. Bologna: Il Mulino. [Tradución
ao castelán: MILANI, R. (2007): El arte del paisaje. Madrid:
Biblioteca Nueva. ISBN: 978-84-9742-982-4.]
Sobre o Convenio Europeo da Paisaxe, existen gran cantidade de recursos
en Internet. Nestes momentos, a síntese xa resulta imposíble. Ante todo,
a páxina web do organismo promotor (o Consello de Europa) inclúe
bastantes recursos, entre os que salienta unha tradución ao galego do
CEP e varios manuais concretos sobre a súa implantación (só dispoñibles
en inglés e en francés, as dúas linguas oficiais do Consello de Europa):
		 http://www.coe.int/es/web/landscape/home

É relevante comentar que, como a noción de paisaxe contén
necesariamente as olladas, as nosas opinións sobre eses lugares poden
non coincidir coas doutras persoas, ou coas de sociedades anteriores.
Paisaxe é, en definitiva, unha oportunidade para debater sobre os
lugares que habitamos e o noso compromiso como cidadanía activa cara
ao futuro.
Unha paisaxe non é só o que percibimos a través dos ollos. Teriamos a
mesma percepción dunha fervenza se non escoitásemos o seu ruído ao
caer? Teriamos a mesma sensación nunha montaña se non désemos
sentido o frío da neve do inverno? As sensacións que percibimos a través
dos nosos sentidos forman parte da compoñente subxectiva da paisaxe.

LUNA, T. e VALVERDE, I. (dir.) (2011): Teoría y paisaje: reflexiones desde
miradas interdisciplinarias. Barcelona: Observatori del Paisatge
de Catalunya/Universitat Pompeu Fabra. Dispoñible en:

A Fundación Juana de Vega editou a versión en galego da publicación
Nos somos a paisaxe realizada pola RECEP-ENELC. Esta publicación
está destinada ao alumnado e ao profesorado das distintas etapas
da educación obligatoria de Galicia co obxectivo de contribuír a
sensibilizar e concienciar ao alumnado galego sobre a importancia da
paisaxe e da necesidade de realizar unha axeitada ordenación, xestión
e conservación da mesma como eixos fundamentais para mellorar a
calidade de vida da poboación. Está dispoñible en:
		 http://www.juanadevega.org/descargas/all/nos_somos_a_paisaxe.pdf
Sobre o desenvolvemento do CEP nos distintos países europeos, é
altamente recomendáble o seguinte libro de síntese miscelánea de
experiencias comparadas en Europa, que se atopa en Internet e que
contén resumos en castelán e inglés ao final do texto:
NOGUÉ, J.; PUIGBERT, L. e BRETCHA, G. (eds.) (2009): Ordenació i
gestió del paisatge a Europa. Olot: Observatori del Paisatge de
Catalunya. ISBN: 978-84-613-5010-0. Dispoñible en:
http://www.catpaisatge.net/esp/documentacio_plecs_ei_2.php
No caso galego, a principal fonte de información sobre a aplicación
do CEP en Galicia é a páxina web específica da Xunta de Galicia (en
concreto, do Instituto de Estudos do Territorio) neste eido:
http://www.cmati.xunta.es/organizacion/c/Instituto_Estudos_
Territorio
Como manual, existe un breve libro específico editado pola USC que se
refire á cuestión do CEP, inseríndoo nas súas coordenadas teóricas, e
aplicándoo a Galicia:
PAÜL, V. (2013): O Convenio Europeo da Paisaxe como marco para a
ordenación da paisaxe. Santiago: Universidade de Santiago de
Compostela. ISBN: 978-84-15876-28-1. Dispoñible en:
https://w w w.researchgate.net /publication/273316755_O_
C onvenio _ Europeo _ da _ P ais a xe _ como _ marco _ p ar a _ a _
ordenacin_da_paisaxe
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1.2 •A DESCUBERTA da paisaxe
A
segunda
sección
do
primeiro bloque denomínase
desCubeRta
A descuberta da paisaxe.
da Paisaxe
Esta sección é de tipo máis
metodolóxico e procedimental,
é dicir, dota o alumnado de
ferramentas para que poida
afrontar o estudo da paisaxe
da forma o máis autónoma
posible.
É
moi
relevante
entender que o propósito desta
sección é espertar de xeito
intuitivo uns mecanismos que
permitan aproximar, empatizar,
relacionar… o alumnado coa
paisaxe, sobre todo a través da
súa propia percepción e das ferramentas que ten ao seu dispor.
a Ría de Vigo ViSta deSde tRaSmañó

a

As calidades básicas que podemos distinguir na paisaxe son:
CoRes

foRmas

textuRas

Todos os sentidos axúdannos a percibir a paisaxe. Os ulidos, os sons,
o tacto pero sobre todo a vista. Estímase que o ser humano percibe a
través da vista case o 90% das impresións que o rodean. De aí que sexan
os elementos visuais os máis importantes para observar, representar e
reflexionar sobre a paisaxe. O mellor é facelo sobre o terreo, visitando o
lugar directamente, pero se iso non é posible entón as fotografías poden
ser un bo medio para traballar. Pero non debemos esquecer que ás
veces son os ulidos, os sons, as sensacións táctiles e incluso os sabores
os que nos deixan unha fonda pegada na nosa vivencia dunha paisaxe.

h t t p: //o s s e r v a t o r i o - c a n a l e d i b r e n t a . i t / I M G /p d f / 2 0 10 _
Educarealpaesaggio.pdf

Un primeiro paso na comprensión dunha paisaxe é debuxala. O
resultado non é importante, o debuxo pode de feito ser un esquizo.
O debuxo normalmente comeza polas grandes liñas, que non son
máis ca límites entre cores, formas, etc. que recoñecemos na paisaxe.
Unha vez teñamos esas liñas directrices que nos ofrecen os grandes
volumes, centrarémonos en representar os elementos da paisaxe,
sobre todo como son, onde están situados e como están relacionados
os uns cos outros.

liñas

Cálidas
Frías
Simples
Complexas
Lisas
Rugosas
Longas
Curtas

Mates
Brillantes
Estáticas
Dinámicas
Brandas
Duras
Horizontal
Vertical

Calquera destas calidades modifícase en función da súa disposición e
combinación na paisaxe.

Un segundo paso podemos cualificalo como descritivo e vai permitir
identificar os elementos que constitúen a paisaxe en función das
características de cada un e da escala temporal en que evolucionen. Deste
xeito, os elementos constitutivos das paisaxes poden ser diferenciados
en dous grandes grupos: os estruturais e os texturais.

ELEmEntos

8

Estruturais

Os elementos estruturais son os que xorden da natureza e evolucionan en
longos períodos de tempo, moi superiores á historia humana (millleiros
ou millóns de anos). Son, entre outros, a estrutura do relevo, os tipos de
rocha, a disposición dos ríos, etc.

A

ELEmEntos

tExturais

Estruturais
Texturais
Texturais

A
B
C

Elementos ABIótIcoS
Elementos BIótIcoS
Elementos cULtURAIS ou AntRóPIcoS

Auga

Encoros - Foces - Rías - Enseadas - Lagoas - Ríos
Esteiros - Levadas - Fervenzas - Marismas etc.

Son todos aqueles elementos que
non están clasificados en A e B e
que necesariamente teñen unha
orixe humana ou cultural. A súa
clasificación é moi complexa, pero
podemos distinguir entre tres grupos.

Nesta paisaxe, o horizonte é tamén unha liña marcada, pero afastada. O conxunto está dominado por un casarío situado no medio, rodeado por leiras. As
divisións entre elas son nítidas. Ao redor do casarío e as parcelas recoñecibles, disponse unha masa arbórea continua, só interrompida por pequenos calvos e
asentamentos diseminados. Todos estes elementos conforman unha aldea, como unidade básica de explotación agrogandeira e forestal.

Este último é un anexo dentro dun libro moi recomendable na materia
que nos ocupa, con resumos ao final do volume en castelán e en inglés,
sobre educación sobre paisaxe, dispoñible en Internet:

Para analizar cada un destes elementos existen varios métodos de
clasificación. Un deles é a clasificación ABc, que en Galicia podemos
adaptar do seguinte xeito:

Abas - Corgos - Serras - Canóns - Depresións
Vales - Cantís - Illas - Chairas - Praias etc.

Elementos
CultuRais ou antRóPiCos

C

Os elementos texturais son os que derivan da actividade dos seres
humanos e os seres vivos e soen ser moito máis acelerados, en períodos
de poucos anos, décadas ou séculos. Poden ser as vías de comunicación,
os cultivos, etc.

Relevo

Correspóndense coa vexetación, que
pode ser tanto a que medra de forma
espontánea como a inducida polo
ser humano, excluíndo os campos
de cultivo e os prados nos que hai
gando.

http://w w w.catpaisatge.net/fitxers/publicacions/paisatge_
educacio/peu_pe_annex.pdf

Quebradas
Onduladas

Son todos aqueles elementos que
non son seres vivos. A súa presenza,
distribución e configuración poden
estar debidas á acción do ser humano.

Elementos biótiCos

B

Xeométricas
Amorfas
De grao fino, medio
ou groso
Rectas
Curvas

Elementos abiótiCos

©ValeRià paül CaRRil

Nesta paisaxe podemos distinguir unha liña horizontal que é a silueta da montaña e que nos indica un relevo montañoso sen picos, como se produce
habitualmente en Galicia. Outra liña moi contundente que separa cores e texturas é un cortalumes produto do ser humano, que plantou un piñeiral a man
esquerda e deixou a monte baixo a marxe dereita. Nese monte baixo distinguimos unha serie de liñas, perpendiculares ao cortalumes, que separan os ámbitos
ocupados pola vexetación dos rochedos nos que non dá medrado a matogueira.

Claras
Escuras
Regulares
Irregulares
Ríxidas
Flexibles
Continuas
Discontinuas

Aciñeiras /aciñeirais
Amieiros /amieirais
Bidueiros /bidueirais
Bosques de ribeira
Carballos /carballeiras
Castiñeiros /soutos
Eucaliptos*
Fragas
Matogueiras

Monte
Piñeiros /piñeirais*
Plantacións forestais*
Sobreiras /sobreirais
Toxos /toxeiras
Uces /uceiras
Xestas /xesteiras
etc.

Urbanos

Bloques
Cidades
Edificios
Parques

Polígonos
Vilas
Portos
Zonas vellas
Rúas
Urbanizacións etc.

Agrarios

Agras
Bacelos
Camiños
Campos

Hórreos
Hortas
Invernadoiros
Prados

Lameiros
Leiras

Outros

Antas
Pontes
Bateas
Canteiras

Castros
Estradas
Liñas de tren
Castelos

Mosteiros
Piscifactorías
Vertedoiros
etc.
.
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NOGUÉ, J.; PUIGBERT, L.; BRETCHA, G. e LOSANTOS, À. (eds.) (2011).
Paisatge i educació. Olot/Barcelona: Observatori del Paisatge
de Catalunya/Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya. ISBN: 978-84-614-2115-2. Dispoñible en:
http://www.catpaisatge.net/cat/documentacio_plecs_ref_2.php

etc.

* Non hai acordo sobre a clasificación. Tamén pode ser consideradas c

A sección comeza por uns contidos de corte clásico no traballo coa
paisaxe: dunha banda, a aproximación á mesma a través dos sentidos,
cunha
a vocación de activar os mecanismos perceptivos do alumnado; da
outra, unha proposta tipolóxica de elementos que se atopan na paisaxe.
Despois a sección achega as claves de estudo da paisaxe a través
dunha
serie de pasos que seguen unha metodoloxía xa contrastada
danenos/as.
Paisaxe
para
Nese método hai dous pasos básicos: a determinación
Todos os sentidos axúdannos a percibir a paisaxe. Os ulidos, os sons, Un primeiro paso na comprensión dunha paisaxe é debuxala. O
o
tacto
pero
sobre
todo
a
vista.
Estímase
que o ser humano
a resultado non é importante,
o debuxo
pode de feito
ser unhai
esquizo.
do
carácter dunha
paisaxe
e opercibe
recoñecemento
dos
valores
que
na
través da vista case o 90% das impresións que o rodean. De aí que sexan O debuxo normalmente comeza polas grandes liñas, que non son
os elementos visuais os máis importantes para observar, representar e máis ca límites entre cores, formas, etc. que recoñecemos na paisaxe.
paisaxe.
Referirémonos
ás
bases
deste
tipo
de
contidos
metodolóxicos
reflexionar sobre a paisaxe. O mellor é facelo sobre o terreo, visitando o Unha vez teñamos esas liñas directrices que nos ofrecen os grandes
lugar directamente, pero se iso non é posible entón as fotografías poden volumes, centrarémonos en representar os elementos da paisaxe,
nas
liñas.
ser unpróximas
bo medio para traballar.
Pero non debemos esquecer que ás sobre todo como son, onde están situados e como están relacionados
a Ría de Vigo ViSta deSde tRaSmañó

En relación aos sentidos e a paisaxe, un libro clásico sobre calidades
básicas tipos cores, liñas, texturas, etc., que foi profusamente utilizado
noutros textos posteriores en España, manuais incluídos, é o seguinte:
ESCRIBANO, Mª del M. et al. (1987): El paisaje. Madrid: Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo. ISBN: 84-7433-498-5.
As calidades básicas que podemos distinguir na paisaxe son:
CoRes
toda
Paisaxe
é un
mundo
foRmas
de...

desCubeRta

16

veces son os ulidos, os sons, as sensacións táctiles e incluso os sabores
os que nos deixan unha fonda pegada na nosa vivencia dunha paisaxe.

os uns cos outros.

Cálidas
Frías
Simples
Complexas
Lisas
Rugosas
Longas
Curtas

Mates
Brillantes
Estáticas
Dinámicas
Brandas
Duras
Horizontal
Vertical

Campo de eSpigueiRoS (hóRReoS) e CaStelo en lindoSo, na fRonteiRa entRe galiCia e poRtugal

textuRas

CoRes
liñas

Calquera destas calidades modifícase en función da súa disposición e
combinación na paisaxe.

ulidos

Un segundo paso podemos cualificalo como descritivo e vai permitir
identificar os elementos que constitúen a paisaxe en función das
características de cada un e da escala temporal en que evolucionen. Deste
xeito, os elementos constitutivos das paisaxes poden ser diferenciados
en dous grandes grupos: os estruturais e os texturais.
foRmas
©RoCío RomaR Roel

6

©el ideal gallego

Claras
Escuras
Regulares
Irregulares
Ríxidas
Flexibles
Continuas
Discontinuas

7

Para analizar cada un destes elementos existen varios métodos de
clasificación. Un deles é a clasificación ABc, que en Galicia podemos
adaptar do seguinte xeito:

©RoCío RomaR Roel

©ValeRià paül CaRRil

Estruturais
Texturais
Texturais

Estruturais

©JoSé CaRRillo

ELEmEntos

textuRas

8

©ValeRià paül CaRRil

Nesta paisaxe podemos distinguir unha liña horizontal que é a silueta da montaña e que nos indica un relevo montañoso sen picos, como se produce
habitualmente en Galicia. Outra liña moi contundente que separa cores e texturas é un cortalumes produto do ser humano, que plantou un piñeiral a man
esquerda e deixou a monte baixo a marxe dereita. Nese monte baixo distinguimos unha serie de liñas, perpendiculares ao cortalumes, que separan os ámbitos
ocupados pola vexetación dos rochedos nos que non dá medrado a matogueira.

A

Elementos ABIótIcoS
Elementos BIótIcoS
Elementos cULtURAIS ou AntRóPIcoS

A
B
C

©RoCío RomaR Roel

Elementos abiótiCos
Son todos aqueles elementos que
non son seres vivos. A súa presenza,
distribución e configuración poden
estar debidas á acción do ser humano.

Quebradas
Onduladas

Os elementos texturais son os que derivan da actividade dos seres
humanos e os seres vivos e soen ser moito máis acelerados, en períodos
de poucos anos, décadas ou séculos. Poden ser as vías de comunicación,
os cultivos, etc.

Os elementos estruturais son os que xorden da natureza e evolucionan en
longos períodos de tempo, moi superiores á historia humana (millleiros
ou millóns de anos). Son, entre outros, a estrutura do relevo, os tipos de
rocha, a disposición dos ríos, etc.
sons
©maRía CaStelo Rey

Xeométricas
Amorfas
De grao fino, medio
ou groso
Rectas
Curvas

Relevo

Abas - Corgos - Serras - Canóns - Depresións
Vales - Cantís - Illas - Chairas - Praias etc.
9

©RoCío RomaR Roel

Auga

Encoros - Foces - Rías - Enseadas - Lagoas - Ríos
Esteiros - Levadas - Fervenzas - Marismas etc.

Sobre paisaxes sonoras en particular éAciñeiras
recomendable
a seguinte
/aciñeirais
Monte
Elementos biótiCos
/amieirais
Piñeiros
/piñeirais*
páxina web
que escolma gran cantidadeAmieiros
de
recursos
existentes
na
Bidueiros /bidueirais
Plantacións forestais*
Correspóndense coa vexetación, que
Bosques
de
ribeira
Sobreiras
/sobreirais
rede baixo
unha mesma escolma de contidos:
Carballos /carballeiras
Toxos /toxeiras
B pode ser tanto a que medra de forma
espontánea como a inducida polo
ser humano, excluíndo os campos

Castiñeiros /soutos

Uces /uceiras

Matogueiras

etc.

Eucaliptos*
Xestas /xesteiras
de cultivo e os prados nos que hai
http://www.catpaisatge.net/dossiers/psonors/esp/index.php
Fragas
gando.

ELEmEntos

tExturais

En Galicia, a seguinte iniciativa espertou no seu
moito Vilas
interese
Bloques día Polígonos
Cidades
Portos
Zonas vellas
Urbanos
Edificios
Rúas
nesta dirección.
Elementos
Parques
Urbanizacións etc.
CultuRais ou antRóPiCos

Son todos aqueles elementos que
http://www.escoitar.org/

C

Nesta paisaxe, o horizonte é tamén unha liña marcada, pero afastada. O conxunto está dominado por un casarío situado no medio, rodeado por leiras. As
divisións entre elas son nítidas. Ao redor do casarío e as parcelas recoñecibles, disponse unha masa arbórea continua, só interrompida por pequenos calvos e
asentamentos diseminados. Todos estes elementos conforman unha aldea, como unidade básica de explotación agrogandeira e forestal.

non están clasificados en A e B e
que necesariamente teñen unha
orixe humana ou cultural. A súa
clasificación é moi complexa, pero
podemos distinguir entre tres grupos.

Agrarios

Agras
Bacelos
Camiños
Campos

Hórreos
Hortas
Invernadoiros
Prados

Lameiros
Leiras

Canteiras

Castelos

etc.

etc.
Recomendamos para traballar a percepción paisaxística os materiais
Antas
Castros
Mosteiros
Pontes
Estradas
Piscifactorías
dispoñibles na web do Proxectoterra, en particular:
Outros
Bateas
Liñas de tren
Vertedoiros
.

Vídeos de 24 horas: Catro lugares, catro estacións en:

* Non hai acordo sobre a clasificación. Tamén pode ser consideradas c

O método de aproximación paisaxística proposta comeza pola
realización dun esquizo. Este primeiro chanzo está contido no método
proposto no informe Education on Landscape for Children redactado
por Castiglioni (2009) para o Consello de Europa, que valeu para
sustentar e programar as opcións metodolóxicas escollidas, así como
a súa secuenciación. Aínda que non está dispoñible en galego ou en
castelán, a súa consulta é altamente recomendable nas linguas nas
que se pode consultar:

http://proxectoterra.coag.es/index.php/arquivo/videos/24horas-4-estacions.html
http://proxectoterra.coag.es/index.php/arquivo/videos/24horas-4-lugares.html
Recollen catro ciclos de 24 horas nos equinoccios e nos solsticios en
catro lugares distintos: Torés-As Nogais (Courel), Allariz, A Praza da
Quintana en Santiago de Compostela e a Praza de Pontevedra na Coruña.

O obxectivo é aportar un recurso audiovisual que permita o traballo de:
• O Paso do tempo - As cores - Luces e sombras - Os sons
• A orientación - As estacións - As actividades humanas
• A diversidade das paisaxes - Os espazos públicos
Os vídeos agrúpanse dacordo a tres fórmulas distintas:
• O mesmo lugar nas 4 estacións simultaneamente de 00:00 a 24:00
• O mesmo lugar nas 4 estacións nunha secuencia de fundidos
• A mesma estación nos 4 lugares simultaneamente de 00:00 a 24:00
a Ría de Vigo ViSta deSde tRaSmañó

a

desCubeRta
Todos os sentidos axúdannos a percibir a paisaxe. Os ulidos, os sons,
o tacto pero sobre todo a vista. Estímase que o ser humano percibe a
través da vista case o 90% das impresións que o rodean. De aí que sexan
os elementos visuais os máis importantes para observar, representar e
reflexionar sobre a paisaxe. O mellor é facelo sobre o terreo, visitando o
lugar directamente, pero se iso non é posible entón as fotografías poden
ser un bo medio para traballar. Pero non debemos esquecer que ás
veces son os ulidos, os sons, as sensacións táctiles e incluso os sabores
os que nos deixan unha fonda pegada na nosa vivencia dunha paisaxe.

en dous grandes grupos: os estruturais e os texturais.

ELEmEntos

Os elementos estruturais son os que xorden da natureza e evolucionan en
longos períodos de tempo, moi superiores á historia humana (millleiros
ou millóns de anos). Son, entre outros, a estrutura do relevo, os tipos de
rocha, a disposición dos ríos, etc.

Elementos abiótiCos

A

Son todos aqueles elementos que
non son seres vivos. A súa presenza,
distribución e configuración poden
estar debidas á acción do ser humano.

©ValeRià paül CaRRil

Elementos biótiCos

ELEmEntos

B
tExturais

As catro estación no mesmo lugar. 24 h

Nesta paisaxe podemos distinguir unha liña horizontal que é a silueta da montaña e que nos indica un relevo montañoso sen picos, como se produce
habitualmente en Galicia. Outra liña moi contundente que separa cores e texturas é un cortalumes produto do ser humano, que plantou un piñeiral a man
esquerda e deixou a monte baixo a marxe dereita. Nese monte baixo distinguimos unha serie de liñas, perpendiculares ao cortalumes, que separan os ámbitos
ocupados pola vexetación dos rochedos nos que non dá medrado a matogueira.

As catro estación no mesmo lugar. Fundido 12 h
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Un primeiro paso na comprensión dunha paisaxe é debuxala. O
resultado non é importante, o debuxo pode de feito ser un esquizo.
O debuxo normalmente comeza polas grandes liñas, que non son
máis ca límites entre cores, formas, etc. que recoñecemos na paisaxe.
Unha vez teñamos esas liñas directrices que nos ofrecen os grandes
volumes, centrarémonos en representar os elementos da paisaxe,
sobre todo como son, onde están situados e como están relacionados
os uns cos outros.

Nun
primeiro
estadío,
elementos
dunha paisaxe poden clasificarse
As calidades
básicas que podemos
distinguir os
na paisaxe
son:
Cálidas
Mates
Claras
en CoRes
estruturaisFríase texturais.
Entre os
estruturais están as rochas, o
Brillantes
Escuras
Simples
Estáticas
Regulares
Xeométricas
relevo,
foRmasas augas e/ou as variables climáticas. Xorden da natureza e os
Complexas
Dinámicas
Irregulares
Amorfas
Lisas
Brandas
Ríxidas
De grao fino,
medio
seus
ritmos evolucionan
moi
lentamente
polo
que
son
imperceptibles
textuRas
Rugosas
Duras
Flexibles
ou groso
na liñas
historia humana.
Estamos
a
falar
das
dinámicas
das
xeoformas
Horizontal
Continuas
Rectas
Quebradas
Longas
Curtas
Vertical
Discontinuas
Curvas
Onduladas
que se desenvolven en eras xeolóxicas
como a tectónica de placas,
Calquera destas calidades modifícase en función da súa disposición e Os elementos texturais son os que derivan da actividade dos seres
humanos e e
os seres
e soen ser moito
máis acelerados,
en períodos
na paisaxe. a formación das rochas
ascombinación
oroxenias,
dovivosrelevo
ou
as unidades
de poucos anos, décadas ou séculos. Poden ser as vías de comunicación,
Un segundo paso podemos cualificalo como descritivo e vai permitir os cultivos, etc.
litolóxicas,
os
solos,
etc.
Todos
eles
conforman
o
soporte
ou
substrato
identificar os elementos que constitúen a paisaxe en función das
características de cada un e da escala temporal en que evolucionen. Deste Para analizar cada un destes elementos existen varios métodos de
onde
se
asentarán
elementos
texturais.
xeito, os
elementos
constitutivos das os
paisaxes
poden ser diferenciados
clasificación. Un deles é a clasificación ABc, que en Galicia podemos

Estruturais

A mesma estación nos catro lugares. 24 h

da Paisaxe

Unha vez iniciados os mecanismos de percepción, sensación e
identificación, a secuencia seguinte será a clasificación dos elementos
constitutivos da paisaxe co fin de acadar un nivel descritivo da unidade
paisaxística. Unha primeira achega, despois de ter realizado o esquizo,
será a de recoñecer e caracterizar tanto os elementos da matriz
biofísica que conforman a estrutura da paisaxe coma aqueloutros de
orixe antrópica, así como as funcións que desempeñan nese ámbito. O
obxectivo deste apartado non é tanto a dunha clasificación exhaustiva
que derive en tipoloxías paixísticas senón que o alumnado sexa quen
de mirar unha paraxe e descubrir o que nel se agocha cun nivel de
discernimento científico e facendo uso dun vocabulario específico.

Elementos
CultuRais ou antRóPiCos

C
Nesta paisaxe, o horizonte é tamén unha liña marcada, pero afastada. O conxunto está dominado por un casarío situado no medio, rodeado por leiras. As
divisións entre elas son nítidas. Ao redor do casarío e as parcelas recoñecibles, disponse unha masa arbórea continua, só interrompida por pequenos calvos e
asentamentos diseminados. Todos estes elementos conforman unha aldea, como unidade básica de explotación agrogandeira e forestal.

Correspóndense coa vexetación, que
pode ser tanto a que medra de forma
espontánea como a inducida polo
ser humano, excluíndo os campos
de cultivo e os prados nos que hai
gando.

Son todos aqueles elementos que
non están clasificados en A e B e
que necesariamente teñen unha
orixe humana ou cultural. A súa
clasificación é moi complexa, pero
podemos distinguir entre tres grupos.

adaptar do seguinte xeito:
Estruturais
Texturais
Texturais

Relevo

A
B
C

Elementos ABIótIcoS
Elementos BIótIcoS
Elementos cULtURAIS ou AntRóPIcoS
Abas - Corgos - Serras - Canóns - Depresións
Vales - Cantís - Illas - Chairas - Praias etc.
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Auga

Encoros - Foces - Rías - Enseadas - Lagoas - Ríos
Esteiros - Levadas - Fervenzas - Marismas etc.

Aciñeiras /aciñeirais
Amieiros /amieirais
Bidueiros /bidueirais
Bosques de ribeira
Carballos /carballeiras
Castiñeiros /soutos
Eucaliptos*
Fragas
Matogueiras

Monte
Piñeiros /piñeirais*
Plantacións forestais*
Sobreiras /sobreirais
Toxos /toxeiras
Uces /uceiras
Xestas /xesteiras
etc.

Urbanos

Bloques
Cidades
Edificios
Parques

Polígonos
Vilas
Portos
Zonas vellas
Rúas
Urbanizacións etc.

Agrarios

Agras
Bacelos
Camiños
Campos

Hórreos
Hortas
Invernadoiros
Prados

Lameiros
Leiras

Outros

Antas
Pontes
Bateas
Canteiras

Castros
Estradas
Liñas de tren
Castelos

Mosteiros
Piscifactorías
Vertedoiros
etc.
.

etc.

* Non hai acordo sobre a clasificación. Tamén pode ser consideradas c

Os elementos texturais son todos aqueles relacionados coas actividades
dos seres humanos tales como os cultivos, as infraestruturas, os
asentamentos de poboación,… e que facilitan a caracterización das
diferentes paisaxes. Adoitan estar máis visibles que os estruturais xa
que, en moitas ocasións, se superpoñen a eles.
A análise destes elementos require o uso de dúas escalas temporais,
unha a longo prazo para comprender o proceso que inclúe os elementos
estruturais que abranguen miles ou millóns de anos e outra a curto
prazo para falar dos texturais que varían en anos ou séculos.
Á súa vez, podemos subdividir os elementos estruturais e texturais en
tres categorías máis pormenorizadas. Trátase dunha proposta sinxela,
baseada en tres iniciais (ABC) doadas de lembrar, que pon o fincapé na
aparencia: se o elemento é natural pero aparece espido e non ten vida
é abiótico (A), se presenta unha cobertura vexetal arbórea ou arbustiva
é biótico (B) e calquera das coberturas antrópicas son culturais (C),
sexan urbanas ou rurais.
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Sostemos como elemento textural os elementos bióticos no noso
territorio xa que, desde a Prehistoria, a necesidade de cultivar
os
condicionou a construción das nosas paisaxes vexetais
e pode decirse
que nestes momentos son o resultado da acciónvaloRes
do ser humano.
Cando estudamos unha paisaxe concreta, non todos estes compoñentes
teñen a mesma importancia. Nunhas van predominar os compoñentes
abióticos, noutras dominarán os bióticos e noutras a presenza humana,
pero sempre van estar todos interrelacionados. A análise das paisaxes
vainos permitir identificalos e estudar as relacións existentes entre
eles.
Entender as relacións dos elementos dunha paisaxe entre si é
fundamental porque nos axudan a determinar o carácter dunha paisaxe.

Como analizamos, entón, as transformacións da paisaxe? Para responder
Candocoas
estudamos
unha paisaxe concreta, non todos estes compoñentes
esa pregunta, cómpre comparar as paisaxes do pasado
do presente
teñen a mesma importancia. Nunhas van predominar os compoñentes
e entender os elementos que se perderon, os que
permanecen
e os os bióticos e noutras a presenza humana,
abióticos,
noutras dominarán
que son novos. A observación da paisaxe actual pódenos
darvan
pistas
pero sempre
estardos
todos interrelacionados. A análise das paisaxes
permitir aéreas
identificalos
cambios acaecidos, pero se dispomos de imaxes,vainos
fotografías
e e estudar as relacións existentes entre
eles.
mapas históricos podemos acadar máis información.
Tamén os textos
históricos e literarios pódennos suxerir como era
unhaaspaisaxe
Entender
relacións no
dos elementos dunha paisaxe entre si é
fundamental
nosda
axudan a determinar o carácter dunha paisaxe.
pasado, pero non debemos esquecer que os autores
escribenporque
a partir
súa visión persoal e subxectiva.

da Paisaxe

paRQue natuRal daS fRagaS do eume

paRQue natuRal daS fRagaS do eume

Unha terceira sección está
dedicada
aos
Valores da
valoRes
da Paisaxe
paisaxe. A paisaxe é considerado
na actualidade un valioso
integrante do benestar e da
calidade de vida da cidadanía.
De feito, o Convenio Europeo
da Paisaxe (CEP) converte a
calidade da paisaxe nun “dereito
a gozar de paisaxes agradables,
harmónicas, non degradadas,
que transmitan identidades
culturais e territoriais diversas”.
De todos é sabido que a paisaxe
é un fiel reflexo das relacións
entre a sociedade e o territorio
e que nos identifica coa terra, coa nosa historia e cos nosos estilos de
vida.
VALoR SocIAL

Praza da Ferraría en Pontevedra
VALoR EStétIco

©antonio CoSta
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VALoR PRodUtIVo

Podemos comezar preguntándonos a nós
mesmos polos sentimentos e emocións
que
©R
C
nos esperta unha paisaxe, na medida Praza
en da
que
Ferraría en Pontevedra
a paisaxe é a nosa casa. Diante dunha paisaxe
VALoRQue
EStétIco
xorden emocións positivas e negativas.
nos gusta -e que non nos gusta- desa paisaxe?
Que lembranzas nos evoca? Que sentimentos Vides no Ribeiro
nos esperta?
iCaRdo

©RiCaRdo Cambón

oS CantíS da SeRRa da Capelada deSde o miRadoR de heRVeiRa

os

A paisaxe non consiste só nos elementos físicos,
senón que tamén ten que ver cos significados e
cos valores que as persoas lle atribúen.

A combinación de formas do relevo, vexetación, asentamentos, etc.
nunha determinada extensión de terreo crea carácter.

A combinación de formas do relevo, vexetación, asentamentos, etc.
nunha determinada extensión de terreo crea carácter.

•Os VALORES da paisaxe

oS CantíS da SeRRa da Capelada deSde o miRadoR de heRVeiRa

Como analizamos, entón, as transformacións da paisaxe? Para responder
esa pregunta, cómpre comparar as paisaxes do pasado coas do presente
e entender os elementos que se perderon, os que permanecen e os
que son novos. A observación da paisaxe actual pódenos dar pistas dos
cambios acaecidos, pero se dispomos de imaxes, fotografías aéreas e
mapas históricos podemos acadar máis información. Tamén os textos
históricos e literarios pódennos suxerir como era unha paisaxe no
pasado, pero non debemos esquecer que os autores escriben a partir da
súa visión persoal e subxectiva.

“O carácter dunha paisaxe é a combinación de elementos
VALoR
SocIAL
que fai que esa paisaxe se diferencie
doutras,
sen que
sexa mellor nin peor.”

“O carácter dunha paisaxe é a combinación de elementos
que fai que esa paisaxe se diferencie doutras, sen que
sexa mellor nin peor.”

1.3

ambón

Os valores da paisaxe non só responden ao
noso sentir persoal, senón aos diferentes
significados que adquiren na sociedade. Os
valores que pode xurdir inclúen:

VALoR nAtURAL

Canóns do Sil desde o mirador de Cabezoás

IdEntItARIo
•Valores sociais, como encontro, oVALoR
lecer,
o paseo, o repouso, a práctica do deporte, etc.
nunha determinada paisaxe.

©antonio CoSta
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Canóns do Sil desde o mirador de Cabezoás
VALoR IdEntItARIo

©antonio CoSta

O carácter desta paisaxe pódese definir na particular
configuración dunha tépeda carballeira que cobre a maior
parte das abas do profundo canón do río Eume.

A paisaxe é o resultado da acción de factores naturais (clima, xeoloxía,
etc.) e humanos (económicos, políticos, técnicos, etc.) ao longo do tempo.
Algúns destes factores son visibles na actualidade, en cambio outros
precisan ser explicados porque non os vemos. É importante relacionar o
que se ve coas causas que o motivan.
Santiago de Compostela
©antonio CoSta

O carácter desta paisaxe pódese definir na particular
configuración dunha tépeda carballeira que cobre a maior
parte das abas do profundo canón do río Eume.

A paisaxe é o resultado da acción de factores naturais (clima, xeoloxía,
etc.) e humanos (económicos, políticos, técnicos, etc.) ao longo do tempo.
Algúns destes factores son visibles na actualidade, en cambio outros
precisan ser explicados porque non os vemos. É importante relacionar o
que se ve coas causas que o motivan.

VALoR SImBóLIco
Broullón, no Morrazo, nunha comparación de instantáneas
dos anos 1968 e 2008

A paisaxe cambiou no pasado e tamén cambiará no futuro. É por iso que
debemos coñecer ao que está a acontecer na actualidade, analizar se é
adecuado e conscienciarnos de que as decisións actuais influirán nas
paisaxes futuras. Como futura cidadanía activa, temos nas nosas mans
non repetir os erros do pasado e construír unhas paisaxes ordenadas e
sostibles.

•Valores estéticos, na medida en que unha
paisaxe transmita un sentimento de beleza ou
a xente a aprecie ou lle confira un determinado
significado.

Broullón, no Morrazo, nunha comparación de instantáneas
dos anos 1968 e 2008

Os valores da paisaxe non só responden ao
noso sentir persoal, senón aos diferentes
significados que adquiren na sociedade. Os
valores que pode xurdir inclúen:

•Valores sociais, como encontro, o lecer,
o paseo, o repouso, a práctica do deporte, etc.
nunha determinada paisaxe.
•Valores estéticos, na medida en que unha
paisaxe transmita un sentimento de beleza ou
a xente a aprecie ou lle confira un determinado
significado.

©RiCaRdo Cambón

Praia das Catedrais

VALoR HIStóRIco
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©RiCaRdo Cambón

Praia das Catedrais

VALoR HIStóRIco

•Valores simbólicos, relacionados cunha
determinada lenda ou historia fantástica.
•Valores produtivos, como as actividades
agrarias, turísticas, mineiras, industriais, etc.
•Valores naturais, como a presenza de
determinadas especies e vexetais relevantes.
•Valores históricos, na medida en que
unha determinada paisaxe exprese a pegada
do ser humano na historia.

©JoSé luiS Sanmiguel gueReiRo

Muralla de Lugo

©JoSé luiS Sanmiguel gueReiRo

Muralla de Lugo

o VALoR dA PAISAxE cAmBIA co PASo do tEmPo

Non se pode esquecer que tamén os valores
e os significados puideron variar no tempo, de
xeito que se puideron perder, ou ben puideron
emerxer novos. As diferenzas culturais explican
non só diferentes paisaxes, senón modelos
culturais á hora de percibir esas paisaxes.

Santo André de Teixido
determinadas especies e vexetais relevantes.

•Valores históricos, na medida en que
unha determinada paisaxe exprese a pegada
do ser humano na historia.

Vides no Ribeiro

VALoR nAtURAL
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•Valores simbólicos, relacionados cunha
determinada lenda ou historia fantástica.

Pendellos de Agolada

o VALoR dA PAISAxE cAmBIA co PASo do tEmPo

Non se pode esquecer que tamén os valores
e os significados puideron variar no tempo, de
xeito que se puideron perder, ou ben puideron
emerxer novos. As diferenzas culturais explican
non só diferentes paisaxes, senón modelos
culturais á hora de percibir esas paisaxes.

Por outra banda, non debemos esquecer as enerxías (naturais e
antrópicas) que fan que a paisaxe sexa dinámica, é dicir, que evolucione
no tempo. A enerxía dos elementos estruturais soe ser sutil, lenta e
imperceptible, agás en certos episodios puntuais e convulsos como
pode ser o caso dos movementos sísmicos ou os volcáns. Pola contra,
a enerxía dos elementos texturais é máis impetuosa e produce cambios
máis inmediatos tal como a construción dunha autovía, un verquido, etc.
Santo André de Teixido
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Podemos comezar preguntándonos a nós
mesmos polos sentimentos e emocións que
nos esperta unha paisaxe, na medida en que
a paisaxe é a nosa casa. Diante dunha paisaxe
xorden emocións positivas e negativas. Que
nos gusta -e que non nos gusta- desa paisaxe?
Que lembranzas nos evoca? Que sentimentos
nos esperta?

VALoR PRodUtIVo

•Valores identitarios, cando unha sociedade
se identifica cunha paisaxe concreta.

Santiago de Compostela
•Valores identitarios, cando unha sociedade
se identifica cunha paisaxe concreta. VALoR SImBóLIco

A paisaxe cambiou no pasado e tamén cambiará no futuro. É por iso que
debemos coñecer ao que está a acontecer na actualidade, analizar se é
•Valores produtivos, como as actividades
adecuado e conscienciarnos de que as decisións actuais influirán nas
agrarias,
mineiras,
paisaxes futuras. Como futura cidadanía
activa,turísticas,
temos nas nosas
mans industriais, etc.
non repetir os erros do pasado e construír unhas paisaxes ordenadas e
sostibles.
•Valores naturais, como a presenza de

A paisaxe non consiste só nos elementos físicos,
senón que tamén ten que ver cos significados e
cos valores que as persoas lle atribúen.

Este método foi empregado en varios plans de ordenación da paisaxe e
aquí presentámolo simplificado. Pódese obter máis información sobre o
sistema ABC en documentos de planeamento ou páxinas web tales como:
http://www.tenerife.es/planes/PTEOPaisaje/adjuntos/MemoInfo_01.pdf
http://www.cafedelasciudades.com.ar/planes_proyectos_93_1.htm
Con variantes en relación a estes traballos máis avanzados, autores
anteriores xa falaran do modelo ABC (sen denominalo estritamente
deste xeito) como base para caracterizar paisaxes por predominancias.
Un caso moi claro é o Manual de ciencia del paisaje de 1992, un referente
clásico na actualidade considerado desfasado. O capítulo dese texto
consagrado a ese modelo é:
BOVET, M. del T. e RIBAS, J. (1992): “Clasificación por dominancia de
elementos”, en BOLÓS, M. de (dir.): Manual de ciencia del paisaje.
Teoría, métodos y aplicaciones. Barcelona: Masson. pp. 69-80.
ISBN: 84-311-0595-X.
No que fai ao carácter da paisaxe, a súa avaliación é o concepto
central do traballo da paisaxe no Reino Unido e Irlanda, que por certo
ultrapasou unha consideración académica e profesional e foi levado ás
escolas. Hai moitos recursos dispoñibles en Internet ao respecto, por
exemplo:
http://w w w.heritagecouncil.ie/landscape/our-initiatives/
landscape-character-assessment/
http://www.landscapecharacter.org.uk/
http://www.snh.gov.uk/protecting-scotlands-nature/lookingafter-landscapes/lca/
https://w w w.gov.uk /landscape-and-seascape-characterassessments

Pendellos de Agolada

Asemade, a paisaxe e a súa percepción é un asunto persoal e subxectivo
que non é doado de catalogar e presentar polos seus matices intanxibles
e pola súa variabilidade ao longo do tempo. Os valores que cada ser
humano lle pode atribuír a unha paisaxe é algo co que convivimos a cotío
e, sen embargo, son os menos coñecidos e analizados.
Con este apartado pretendemos achegar o alumnado ao discernimento
dos valores intanxibles e materiais que cada cultura, nun momento da
súa historia, lle outorgou ás paisaxes e darlles unhas pautas sinxelas a
través duns factores de valoración para que:
•comprendan que a calidade da paisaxe é un indicador dos seus
equilibrios ecolóxicos e sociais,
•inicialos no desenvolvemento dunha actitude responsable cara as
condicións ambientais das paisaxes
•que entendan que a paisaxe é un recurso patrimonial, portador de
valores que merecen ser preservados, así como
•recoñecer que as paisaxes contribúen na formación da nosa
identidade individual e colectiva.
Deste xeito, poderemos plantexar dous ámbitos de análise: Un perceptivo,
persoal e sincrónico do que supoñen as paisaxes vividas e un analítico e
diacrónico dos valores que lle outorgaron as sociedades do pasado.
Para iso non só existe a posibilidade de traballar co material do alumnado
senón facelo extensivo á contorna inmediata facendo procuras dos seus
valores, de fitos e lugares de referencia que das paisaxes actuais son
herdanza do pasado así como das pegadas que a toponimia ligada a
feitos xeográficos ou históricos foi deixando no territorio que habitan.
Existen moitas posibilidades de afondar neste tema dos valores, pero
talvez a experiencia catalá nos seus catálogos de paisaxe sexa a que
ofrece arestora a casuística máis abranguente.
http://www.catpaisatge.net/fitxers/Prototipus2006.pdf [pp. 43-48]
http://www.catpaisatge.net/fitxers/resumenprototipo.pdf [pp. 2124, resumo en castelán do texto anterior]

1.4 •A EXPRESIÓN da paisaxe

PARTE 1:

2º Bloque

O texto que elaboramos para a cuarta sección deste primeiro bloque, A
expresión da paisaxe, sintetiza as representacións paisaxísticas galegas
en catro grandes núcleos: a paisaxe rosaliá, a paisaxe en clave celta,
a paisaxe no cinema e a paisaxe do turismo, esta última non baseada
na tradición galega senón importada, pois obedece a coordenadas
foráneas. Non se trata, cabe indicalo para que fique claro, de ofrecer
unha historia da literatura, da cinematografía ou da pintura galegas con
contidos paisaxísticos, senón de entender de que modo determinadas
paisaxes foron ou son primadas na representación de Galicia, e como
esas paisaxes están connotadas desde as perspectivas cultural, social e
mesmo política.

Un segundo bloque desta primeira parte dedícase plenamente ás
paisaxes galegas, de aí que se denomine As paisaxes de Galicia, no que
se reflexiona sobre o tempo nas súas coordenadas históricas e xeolóxicas
para entender unha escolma de paisaxes galegas.
as
Paisaxes

de galiCia

o tEmPo dA tERRA para referirnos aos cambios xeolóxicos que orixinaron as paisaxes

que hoxe vemos.

As paisaxes que podemos ver hoxe en Galicia están en transición entre o pasado e o futuro. Os
solos actuais son diferentes dos de hai 1.000 anos, as árbores son distintas ás de hai 100 ou 200
ou os asentamentos humanos cambian en tan só decenios. O relevo, as rochas tamén cambian
pero o seu ritmo e moito máis lento. Estamos a falar de milleiros ou de millóns de anos.

foz do mandeo

No Golfo Ártabro, a acción dos ríos Eume,
Mandeo, etc. orixinou un relevo achairado
con vales moi suaves. A costa é baixa,
areenta con praias agradables.

Esta escala tan diferente no tempo fai que nos propoñamos falar de:

En Galicia temos moitas paisaxes distintas. Ás veces o elemento esencial que as caracterizan
son as rochas e o relevo. En certos lugares a paisaxe está determinada pola auga. Noutros é a
vexetación quen marca a paisaxe, pero nas máis delas é a presenza do ser humano quen deu en
configurar paisaxes singulares.

o tEmPo dA HUmAnIdAdE que abrangue tan só eses poucos milleiros de anos

desde que o ser humano acada un papel fundamental no cambio da paisaxe, ata o punto de ser
na actualidade o principal factor na creación e transformación das paisaxes.

lagoa da fRouXeiRa

©JoSé CaRRillo

CantíS da SeRRa da Capelada en Santo andRé de teiXido

Entre Ortigueira e Cedeira atópase a
Serra da Capelada e o Cabo Ortegal con
fortes cantis.

©JoSé CaRRillo

CoSta da moRte. pRaia do tReCe

As lagoas costeiras coma a de Pantín, Doniños ou a Frouxeira ofrecen un gran valor
natural e son lugares de invernada de aves.

beCeRReá

Becerreá, Triacastela e As Nogais forman
un triángulo cunha importante actividade
sismica. No ano 1997 rexistrouxe un
terremoto de 5,1 na escala de Ritcher.
É a zona de maior risco do noroeste da
Península Ibérica.

Na Costa da Morte, os cantís encadéanse
con grandes areais coma a Praia do Trece,
Laxe, pequenas rías como a de CormeLaxe ou Camariñas.
feRVenza do XallaS no monte pindo

monte faRo

A Dorsal Galega é unha especie de
espiñazo que percorre Galicia de Norte
a Sur, coincidindo en boa medida coa
división provincial entre A Coruña e
Pontevedra, dunha banda, e Lugo e
Ourense, da outra. As súas serras teñen
nomes ben interesantes como Faladoira,
da Loba, da Serpe, etc.
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e

manuel ColmeiRo. paiSaXe (1971)

ade comezaron ollar para a paisaxe
Este acadou unha expresión orixinal
co que se coñece o movemento de
galegas que tivo lugar nese século.
uencias, o xurdimento do galeguismo
contemporánea.

un papel central. Un dos seus máximos
ingua de Galicia, que estaban daquela
paisaxe nesa estratexia. O prólogo a
e ser máis transparente.

roridas, valles, montañas, ceos azues e
nubrados e malencónicos anque sempre
íza; ribeiras apacibres e sereniñas, cabos
ola súa xigantesca e xorda cólera… mares
ruma que poida enumerar tanto encanto
acións de herbiñas e de frores; os montes
os; os lixeiros ventos que pasan; as fontes
res e cristaíños, vran e inverno, xa polos
ombrisas hondanadas… Galicia é sempre
puros, frescura e poesía… E a pesar desto
ntes, a tanto a indina preocupación que
mesmos que poideron contemprar tanta
e bulran de nós sin que xamais nos haian
máis) inda os que penetraron en Galicia e
ronse a dicir que Galicia era... ¡¡un cortello

Pintores como Castelao (1886-1950) e Seoane (1910-1979) representaron
tamén a Galicia rural, xa no s. XX. Coas súas paisaxes procuraron
espertar a consciencia política e social de Galicia.
Non é casualidade que o cinema galego dese os seus primeiros pasos
filmando no rural, con Mamasunción (1984) ou Sempre Xonxa (1989)
de Chano Piñeiro (1954-1995). A paisaxe rural segue protagonizando a
creación contemporánea, tanto nas películas de animación (O bosque
animado, 2001; O Apóstolo, 2012) coma na filmografía comercial -por
exemplo, a de Ignacio Vilar, con Pradolongo (2008) e Vilamor (2012).

Rosalía de castro (1863): cantares Gallegos
Edición de María Xesús Lama (1995). Galaxia

que consideraban Galicia un “cortello
ha imaxe positiva da paisaxe rural.
paisaxe doce, agarimosa, amable,

moito éxito, ata o punto que se pode
unha paisaxe rosaliá. Galicia é aínda
pintada, filmada, relatada, imaxinada,
odo que nace con Rosalía de Castro.
lidade un territorio rural. No entanto,
a que prima a ruralidade herdada do

paisaxe foi en certo xeito continuada
anillas (1876-1959), Otero Pedrayo
11-1981), Manuel María (1929-2004),
uvenil contemporánea como Agustín
rtizas (1954) ou Marilar Aleixandre

mamaSunCión (1984)

SempRe XonXa (1989)

menhiReS (1994) manolo paz

¿Que din os rumorosos,
na costa verdecente,
ó raio transparente
do prácido luar…?
¿Que din as altas copas
de escuro arume harpado
co seu ben compasado,
monótono fungar…?

Os bos e xenerosos
a nosa voz entenden,
e con arroubo atenden
o noso rouco son;
mas sós os ignorantes
e férridos e duros,
imbéciles e escuros,
non os entenden, non.

“Do teu verdor cinxido
e de benignos astros,
confín dos verdes castros
e valeroso clan,
non des a esquecemento
da inxuria o rudo encono;
desperta do teu sono,
fogar de Breogán.

Os tempos son chegados
dos bardos das edades,
que as vosas vaguedades
cumprido fin terán;
pois donde quer, xigante,
a nosa voz pregoa
a redenzón da boa
nazón de Breogán.

o apóStolo (2012)

a SeRRa da baRbanza deSde o alto da CuRota

aldea da SeaRa no CouRel

depReSión meRidiana ao Seu paSo poR ponteVedRa

CanónS do Sil

0

A illas Cíes, Ons, Cortegada e Sálvora
forman o Parque Nacional marítimoterrestre das Illas Atlánticas, o único
parque nacional de Galicia.
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Aínda que a visión de Galicia como paisaxe celta ten menos presenza
cá rosaliá, alén da literatura, temos mostras na pintura, na escultura e
noutras manifestacións artísticas. Unha das máis recentes é o Parque
Escultórico da Torre de Hércules, cuxas pezas dialogan co monumento,
amosando algunhas das súas dimensións míticas e/ou históricas.
RoSa doS VentoS (1994) X. CoRRea. eSta obRa fai RefeRenCia aoS Sete poboS CeltaS

12,5

25

n

50 Km

O río Miño e o Sil rachan a horizontalidade
do terreo e xeran impresionantes canóns.
Nos seus cauces hai varios encoros.

tRatamento CaRtogRáfiCo: JaVieR gonzález haRguindey. FonTe: siTGa

Entre Cabo Silleiro e o Miño a costa é recta e con cantís e érguense os Montes da Groba

illaS CíeS

outra imaxe que ten moita importancia na paisaxe galega vén de fóra
de Galicia e consolídase ao longo do s. XX. En parte toma algúns dos
elementos que vimos (a feminidade da paisaxe rosaliá ou o imaxinario
celta) pero é distinta porque a idealiza a través dunha serie de tópicos
que acadan moita presenza. Trátase da imaxe turística, que amosa unha
Galicia verde, soleada e azul. As actuais campañas institucionais de
promoción seguen a transmitir unha idea de paisaxe idílica e feiticeira
que reaviva os tópicos e os estereotipos turísticos.

15

As áreas máis montañosas de Galicia
sitúanse no leste e no sur (Os Ancares, O
Courel, Queixa, Pena Trevinca).Estiveron
cubertas polos glaciares.

Entre Carballo e Tui, en dirección N-S
ábrese a Depresión Meridiana. Unha longa
fosa por onde descorren as principias vías
de comunicación galegas.

Máis de 50 anos de promoción das rías en carteis:
(1) Federico Ribas (1930); (2) sen cartelista coñecido (1964)
(3) Xunta de Galicia (1988). Fonte: Santos (1995: 109, 131, 162).

VilamoR (2012)

©Xulio baRReiRo

A Serra do Barbanza separa a ría de
Muros-Noia da de Arousa. Ambas rías
están enlazadas polo areal de Corrubedo,
cuxas dunas son as máis impresionantes
de Galicia.

A Galicia interpretada en clave de paisaxe celta acada en Eduardo Pondal
(1835-1917) a máxima potencia. Se Rosalía asociou a paisaxe galega a un
rural visto cuns trazos considerados “femininos”, Pondal transmitiuna
asociada á virilidade masculina, á forza e á loita. A paisaxe pondaliana
baséase en elementos que evocan seguridade e permanencia, por
exemplo antas e mámoas. De Pondal, todos coñecemos o himno, inzado
de elementos que na súa época se consideraban celtas (bardos, castros,
Breogán, etc.) e que transmite unha paisaxe rexa: uns piñeiros “altos”,
unha costa brava, un son “rouco”, unha voz “xigante”, etc.

[Ed.: Ferreiro, M. (1997): De Breogán aos Pinos.
O texto do Himno Galego. Compostela: Laiovento.]

ón

Que Rosalía de Castro casase con manuel murguía é unha coincidencia
oportuna, porque cada un deles iniciou dalgún xeito dúas formas distintas
de ver a paisaxe galega. Murguía (1833-1923) sustentou unha liña de
investigación que sinalaba que Galicia ten raíces celtas. Na actualidade
sabemos que a “Galicia celta” nunca foi como a contara Murguía, pero
esa imaxe proxectada a través das décadas permanece.

Eduardo Pondal. (1907): os Pinos.

Na pintura, un fillo de Rosalía foi unha das figuras que primeiro
representou a expresión da paisaxe nestas claves: Ovidio Murguía
(1871-1900). Outros pintores nacidos a finais do s. XIX ou principios do
s. XX como Francisco Llorens (1874-1948), Carlos Sobrino (1885-1970),
Carlos Maside (1897-1957) ou Manuel Colmeiro (1901-1991) converteron
a paisaxe galega no centro da creación pictórica, cunha reivindicación
desacomplexada da ruralidade como celme da identidade do país.

O río Xallas atopou unha gran resistencia
nas rochas graníticas do Monte Pindo na
súa foz e precipítase ao mar formando a
espectacular Fervenza do Ézaro

©albeRto de paula

depReSión de monteRRei

No sector central de Galicia temos as
chairas e as depresións como a Terra
Chá, Lemos, Maceda, A Limia, Monterrei,
etc. Son fosas cheas de sedimentos de
máis de 200 m de espesor, por iso son
áreas tan fértiles.

©www.JmaRioR.net

Para operativizar e sistematizar a explicación nunhas coordenadas
realistas en relación ao tempo dispoñible e aos coñecementos do
alumnado, optamos por dividir o bloque en tres epígrafes. Esta división
tripartita nace do concepto mesmo da paisaxe que, como se explica nos
contidos teóricos previos, acubilla ao mesmo tempo:
•Percepción /representacións

Hai moitas referencias ao mar na literatura galega, pero a visión turística
de Galicia sublíñao moito máis, descobre as rías e utiliza arreo os areais
nas súas imaxes. As praias só están valoradas desde hai moi pouco e
asociar a elas actividades como as vacacións ou tomar o sol é algo moi
recente, que veu da man do turismo. Otero Pedrayo, por exemplo, estaba
en contra desta visión da paisaxe galega que consideraba estranxeira.
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•Factores /elementos naturais

Non se debe procurar a paisaxe galega como parque de recreo, ou con
sentimentos e afáns de turismo. As paisaxes consagradas polo turismo, como
as rías glaucas, os vales con viñedos, os piñeiros na costa e os famosos pazos,
esixen ser visitadas no inverno, cando chove. Non só no verán ou a comezos do
outono, cando vai sol. Galicia aínda agarda o libro que saiba descubrir e expor a
transcendencia da súa paisaxe.
Ramón otero Pedrayo (1926): Guía de Galicia

•Factores /elementos antrópicos

Edición de 1965. Galaxia. Texto traducido, resumido e adaptado

Esta síntese bebe de múltiples fontes, entre as que cómpre salientar:
LÓPEZ SÁNDEZ, M. (2008): Paisaxe e nación. A creación discursiva do
territorio. Vigo: Galaxia. ISBN: 978-84-9865-130-0.

Nos tres casos toma unha compoñente temporal, porque os tres
vectores varían no tempo, obviamente con ritmos distintos. De aí que
distingamos entre o Tempo da Terra, o Tempo da Humanidade, seccións
destinadas aos factores e elementos naturais, dunha banda, e aos
factores e elementos culturais, da outra. As percepcións/representacións
resólvense con E ti...de onde vés sendo?, dedicado á toponimia.

as
LÓPEZ SILVESTRE, F. (2005): El discurso del paisaje. Historia cultural
de
Paisaxes

una idea estética en Galicia (1723-1931). Santiago de Compostela:
de galiCia
Universidade de Santiago de Compostela. [Tese doutoral inédita,
sen ISBN]

MATO, M.A. (1998): A escrita da terra. Configuración do espacio natural
na literatura galega. A Coruña: Espiral Maior. ISBN: 84-89814-59-7.

o tEmPo dA tERRA para referirnos aos cambios xeolóxicos que orixinaron as paisaxes

que hoxe vemos.

As paisaxes que podemos ver hoxe en Galicia están en transición entre o pasado e o futuro. Os
solos actuais son diferentes dos de hai 1.000 anos, as árbores son distintas ás de hai 100 ou 200
ou os asentamentos humanos cambian en tan só decenios. O relevo, as rochas tamén cambian
pero o seu ritmo e moito máis lento. Estamos a falar de milleiros ou de millóns de anos.

foz do mandeo

No Golfo Ártabro, a acción dos ríos Eume,
Mandeo, etc. orixinou un relevo achairado
con vales moi suaves. A costa é baixa,
areenta con praias agradables.

Esta escala tan diferente no tempo fai que nos propoñamos falar de:

En Galicia temos moitas paisaxes distintas. Ás veces o elemento esencial que as caracterizan
son as rochas e o relevo. En certos lugares a paisaxe está determinada pola auga. Noutros é a
vexetación quen marca a paisaxe, pero nas máis delas é a presenza do ser humano quen deu en
configurar paisaxes singulares.

©JoSé CaRRillo

CoSta da moRte. pRaia do tReCe

o tEmPo dA HUmAnIdAdE que abrangue tan só eses poucos milleiros de anos

desde que o ser humano acada un papel fundamental no cambio da paisaxe, ata o punto de ser
na actualidade o principal factor na creación e transformación das paisaxes.

lagoa da fRouXeiRa

CantíS da SeRRa da Capelada en Santo andRé de teiXido

Entre Ortigueira e Cedeira atópase a
Serra da Capelada e o Cabo Ortegal con
fortes cantis.

©JoSé CaRRillo

As lagoas costeiras coma a de Pantín, Doniños ou a Frouxeira ofrecen un gran valor
natural e son lugares de invernada de aves.

beCeRReá

Becerreá, Triacastela e As Nogais forman
un triángulo cunha importante actividade
sismica. No ano 1997 rexistrouxe un
terremoto de 5,1 na escala de Ritcher.
É a zona de maior risco do noroeste da
Península Ibérica.

Na Costa da Morte, os cantís encadéanse
con grandes areais coma a Praia do Trece,
Laxe, pequenas rías como a de CormeLaxe ou Camariñas.
feRVenza do XallaS no monte pindo

MURADO, M.A. (2008): Otra idea de Galicia. Barcelona: Debate. ISBN:
978-84-8306-771-0.

monte faRo

A Dorsal Galega é unha especie de
espiñazo que percorre Galicia de Norte
a Sur, coincidindo en boa medida coa
división provincial entre A Coruña e
Pontevedra, dunha banda, e Lugo e
Ourense, da outra. As súas serras teñen
nomes ben interesantes como Faladoira,
da Loba, da Serpe, etc.
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O río Xallas atopou unha gran resistencia
nas rochas graníticas do Monte Pindo na
súa foz e precipítase ao mar formando a
espectacular Fervenza do Ézaro

Un traballo recente que tenta facer un estudo de caso de imaxe da
paisaxe en Galicia, en concreto na súa orla costeira, é o seguinte:

©Xulio baRReiRo

a SeRRa da baRbanza deSde o alto da CuRota

aldea da SeaRa no CouRel

depReSión meRidiana ao Seu paSo poR ponteVedRa

CanónS do Sil

A Serra do Barbanza separa a ría de
Muros-Noia da de Arousa. Ambas rías
están enlazadas polo areal de Corrubedo,
cuxas dunas son as máis impresionantes
de Galicia.

PAÜL, V. e LABRAÑA, S. (2013): “As paisaxes do mar galego. Unha liña
interpretativa crítica”, Sémata. Ciencias Sociais e Humanidades,
25: 29-62. ISSN: 1137-9669. Dispoñible en:

As áreas máis montañosas de Galicia
sitúanse no leste e no sur (Os Ancares, O
Courel, Queixa, Pena Trevinca).Estiveron
cubertas polos glaciares.

Entre Carballo e Tui, en dirección N-S
ábrese a Depresión Meridiana. Unha longa
fosa por onde descorren as principias vías
de comunicación galegas.

A illas Cíes, Ons, Cortegada e Sálvora
forman o Parque Nacional marítimoterrestre das Illas Atlánticas, o único
parque nacional de Galicia.

http://www.usc.es/revistas/index.php/semata/article/view/1235

0

12,5

25

50 Km

n

O río Miño e o Sil rachan a horizontalidade
do terreo e xeran impresionantes canóns.
Nos seus cauces hai varios encoros.

tRatamento CaRtogRáfiCo: JaVieR gonzález haRguindey. FonTe: siTGa

illaS CíeS

©albeRto de paula

Entre Cabo Silleiro e o Miño a costa é recta e con cantís e érguense os Montes da Groba

©www.JmaRioR.net

depReSión de monteRRei

No sector central de Galicia temos as
chairas e as depresións como a Terra
Chá, Lemos, Maceda, A Limia, Monterrei,
etc. Son fosas cheas de sedimentos de
máis de 200 m de espesor, por iso son
áreas tan fértiles.

2.1

•O tempo da TERRA

En relación ao Tempo da Terra, os contidos priman unha análise da
historia xeolóxica de Galicia e á súa influencia nas paisaxes actuais.
SinClinal de Campodola e leiXazóS

o temPo
da

teRRa

Na Era Primaria, hai uns 700 millóns de anos!!!, o cacho de terra que
actualmente é Galicia era ben distinto. O seu aspecto non se asemellaba
ao de agora nin de lonxe. Nin estaba no mesmo lugar na superficie da
esfera terrestre.

A codia da Terra pasou daquela moito tempo formada por un só continente
chamado Panxea rodeado por un só Océano chamado Pantalasa. Cara a
finais do Triásico, os desprazamentos das placas tectónicas fixeron que
Panxea se partise en dous grandes anacos, Laurasia ao norte e Gondwana
ao sur. En Galicia poden atoparse restos do antigo supercontinente de
Panxea, así coma restos da colisión posterior entre os continentes de
Gondwana e Laurasia.

E por iso que, á par desta presentación teórica, propoñemos unha
primeira ollada comparativa entre os mapas hipsométrico e litolóxico
do apartado cartográfico para que o alumnado descobra as similitudes
e concordancias entre a forma e os materiais que conforman o territorio
e unha posterior entre estes e o mapa de asentamentos de poboación e
sistema viario. Esta experiencia cartográfica pode desenvolverse tanto a
nivel global no conxunto do territorio galego como a unha escala maior
cando se traballen cada unha das láminas de paisaxe.

XeolóXiCo de

QuiRoga

A FORMACIÓN DE GALICIA

a morfoloxía dos asentamentos humanos e das infraestruturas e incluso
a tipoloxía das vivendas construídas.

Hai 450 millóns de anos
(Periodo ordovícico)

©muSeo
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1

A súa característica principal foi a unión
de todas as masas continentais nun
único megacontinente chamado Panxea

Hai 350 millóns de anos
(Periodo carbonífero)

2

Debido aos intensos esforzos compresivos orixínanse enormes pregamentos,
como o de Mondoñedo ou o Sinclinal do
Courel (Quiroga)

Hai 65 millóns de anos
(Periodo terciario)

Hai 250 millóns de anos
(Periodo triásico)

3

Os montes hercínicos continúan elevándose, mentres as partes máis altas van
sendo erosionadas

4
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MAPA HIPSOMéTRICO

MAPA LITOLÓXICO

Hai 65 millóns de anos, coincidindo coa
desaparición dos dinosaurios, comezou
a elevación do terreo galego, máis polo
interior que pola costa, o que deu lugar
á formación das rías

Quizais unhas das formacións máis peculiares (a nivel mundial) con que conta Galicia son as pegadas do antigo continente Panxea. Cando esgazou fíxoo precisamente pola
nosa actual liña de costa. Máis concretamente, pola zona de Santo André de Teixido. A costa de Cabo Ortegal, desde Os Aguillóns ata Cedeira e Ortigueira, é un cantil non
mariño. Con ata máis de 600 metros de altitude, é o que queda da ruptura de Panxea hai 200 millóns de anos, cando se abriu o Océano Atlántico. Aí vese o que sería a marca
da ruptura do continente. Esa cicatriz pódese ver en contados lugares do mundo, coma Madagascar, a India, Sudáfrica ou Brasil.
oS CantíS da SeRRa da Capelada deSde o miRadoR do CRuCeiRo

As rochas máis antigas que se atopan no territorio de Galicia corresponden
ao final do Precámbrico, 1.160 millóns de anos antes de agora. Con todo,
a maior parte das que conforman o actual territorio galego (lousas e
granitos) corresponden á Era Primaria.

XeolóXiCo de

QuiRoga

Galicia xorde dunha gran colisión entre placas que sucedeu hai uns
350 millóns de anos. Non podemos pensar que se tratou dun gran
cataclismo senón que foi un proceso lento de achegamento das dúas
masas continentais: Gondwana e Laurasia que se movían entre os 20
e os 120 milímetros por ano. Pero o importante non era a velocidade
senón o seu movemento constante.

©muSeo

O fondo da Terra Chá é o resto do relevo de Panxea antes de rachar, moi degradado
e moi plano.

Como consecuencia deste movemento, o océano que separaba ambos
continentes, chamado Oceáno de Xápeto, foi facéndose cada vez máis
pequeno ata desaparecer. Os sedimentos depositados no fondo de Xápeto,
ao colisionaren as placas foron comprimidos, pregados e expulsados
por enriba das augas ata quedaren adheridos a ambos continentes.
92

En realidade o relevo dun territorio resulta da combinación de planos coa
altitude e a orientación. Un plano horizontal, por exemplo, deseña unha
chaira ou unha meseta dependendo da altimetría, un plano inclinado
define un cantil ou dous converxentes marcan un val.
piCo SaCRo

FORMACIÓN DO DOBRAMENTO DE CAMPODOLA E LEIXAZÓS

O feito de ter grandes zonas rochosas sen sedimentos foi determinante na
historia humana. En primeiro lugar, os materiais sedimentarios son usados nas
construcións desde a prehistoria ata a actualidade, e en Galicia non abondan. En
segundo lugar, e a diferenza do que acontece noutros lugares da Península Ibérica,
en Galicia non hai unha espesa capa de sedimentos que agoche os minerais
contidos noutro tipo de rochas, de aí que o acceso aos minerais fose máis sinxelo
no noso territorio.

Liña da crista

actuaL da serra

eixe de FLexión
FLanco exterio

r do dobram
ento

eixe de FLexión
FLanco interio

XeolóXiCo de

QuiRoga

rio Ferreiriño

©muSeo
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r do dobram
ento

O Pico Sacro marca unha fronteira do encontro entre continentes. Ao sur do Pico
Sacro estariamos no que foi Gondwana, e ao norte estariamos na antiquísima
Laurasia.

or
eri
to
ext
co amen
FLan dobr
do

1

co

or
eri
int ento
am

FLandobr
do

2

3

4

5

O dobramento nace por efecto da presión tectónica (do interior da
terra) sobre as capas externas da codia terrestre, adoptando formas
distintas segundo a dureza ou plasticidade relativa de cada unha das
capas e segundo a dirección da presión sobre elas.

Esa cicatriz de unión podemos vela, millóns de anos despois no Courel.
As rochas que temos alí formáronse a partir de sedimentos mariños
depositados no fondo do Océno de Xápeto durante a Era Primaria. Isto
sabémolo polos fósiles mariños atopados na Serra do Courel (trilobites
e braquiópodos), que son de cor escura porque proceden dos fondos
oceánicos profundos. De aí a cor negra das lousas.
fóSil de VeXetal

fóSil de tRilobiteS
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©maRía CaStelo Rey

©muSeo XeolóXiCo de QuiRoga

maCizo do pindo

Hai 350 millóns de anos toda a súa superficie
da actual Galicia debía estar cuberta por
lousas e cuarcitas. Desde entón e ata agora
os ríos e o mar contribuíron coa súa erosión a
facer desaparecer en gran parte esa cuberta
de lousas e cuarcitas. Aflorou daquela en
superficie os granitos, material que se
consolidara entre 360 e 210 millóns de anos
antes de agora a 24 km de profundidade. Na
metade occidental de Galicia estes granitos
teñen unha grande importancia na paisaxe.

O monte Pindo, ou os penedos de Traba na Costa da Morte, a área de Mondoñedo ou
o monte Castelo no norte de Lugo, e en xeral todos os afloramentos de granito que
existen no noso país, sobre todo os que teñen formas arredondadas, son resultado
do encontro entre estes dous continentes moi antigos. Os máis rechamantes son
os que se atopan onda o mar porque a erosión fixo que ficasen limpos.

louSa de CaSaio

Na metade oriental de Galicia a erosión non
destruíu totalmente a cuberta orixinal de
lousas e cuarcitas e por iso se conservan en
gran parte nas provincias de Lugo e Ourense.
Esta é a explicación de que a xeoloxía galega
estea representada por eses dous tipos de
rocha principalmente.
Desde hai 200 millóns de anos Galicia sempre estivo situada a carón do
mar aínda que por riba del, o que explica a grande erosión realizada polo
vento, os ríos, o mar e os glaciares, que motivou que as formas do relevo
que caracterizan boa parte de Galicia sexan suaves. A superficie de
Galicia está formada por rochas sen apenas sedimentos, agás nas zonas
de chairas e das depresións (A Limia, Maceda, Terra Chá, Monterrei,
etc.). Estas, en realidade, non son zonas planas a nivel do mar senón
fosas recheas de sedimentos de ata 200 m de espesor, proceso que se
produciu xeoloxicamente hai moi pouco tempo (no Cuaternario).
a depReSión de maCeda

©JoSé CaRRillo

gRanito do poRRiño

Neste momento, hai 200 millóns de anos, empeza o proceso de esgazadura e
separación dos continentes que aínda hoxe continúa, pois o Océano Atlántico medra
entre dous en cinco centímetros cada ano entre Europa e África con respecto a
América. Isto tamén pode constatarse en superficie na illa de Islandia, que medra
cada ano, e onde van nacendo novos volcáns.

Durante parte da Era Secundaria, entre 200 e 65 millóns de anos antes
de agora, no tempo dos dinosauros, os ríos de Galicia empezaron a fluír
cara á costa atlántica. Comezou deste modo o proceso de escavación
dos vales fluviais ao longo dos seus leitos.
Con todo, a verdadeira revolución no relevo do territorio galego tivo lugar
durante o Terciario, entre 65 e 34 millóns de anos antes de agora, que foi
cando por mor do choque entre a Placa Eurasiática polo norte e a Placa
Africana polo sur resultou unha intensa fractura de todo o territorio,
que foi dividido en bloques de distinta forma e tamaño que se moveron,
erguéndose ou afundíndose. Do levantamento resultarán as principais
montañas de Galicia: O Xistral, O Pindo, O Barbanza, O Galiñeiro, QueixaInvernadeiro, Os Ancares, O Courel, etc.

Tanto no caso do Miño, coma no do río Limia (Lima en Portugal) e no
Douro, non existen rías na súa desembocadura debido a que os vales
fluviais están sendo elevados desde o Terciario, pola subdución da
Cordilleira Cantábrica que afecta o conxunto do relevo do sur de Galicia e
do norte de Portugal. As foces destes ríos denomínanse por este motivo
Rías Secas.
Outro efecto importante por mor deste levantamento durante o Terciario
dos relevos montañosos de Galicia foi a formación de cavidades (covas)
tanto nas poucas zonas calcarias que hai en Galicia (Serras do Courel
e Enciña da Lastra) como nas zonas graníticas, maioritarias (O Pindo,
O Barbanza, O Galiñeiro). Todas estas cavidades serán posteriormente
(Cuaternario) os primeiros refuxios humanos coñecidos en Galicia.
Nos sistemas montañosos principais que se corresponden cos bloques
máis erguidos é onde se desenvolverán durante o Cuaternario (entre
2,58 millóns de anos e 15.000 anos antes de agora) glaciares, en áreas
montañosas como Os Ancares, Manzaneda, Trevinca, etc.
a CabeCeiRa do Río meladaS, deSde o maluRo, Con pena tReVinCa
(2.127 m) no hoRizonte

monteS da SeRRa do CouRel

©ValeRià paül CaRRil

Podemos ver nesta imaxe un
val en forma de U e un circo
glaciar de cabeceira.
Os glaciares son auténticas
máquinas de rachar, arrincar
e transportar rochas. Os
vales glaciares son máis
anchos que os dos ríos
porque a forza do xeo e moito
máis grande que a da auga
líquida e arrastra rochas
moito máis grandes que
esgazan todo o que atopan
ao seu paso.
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Os glaciares do Xurés están entre os máis occidentais de Europa. Nestas zonas
desenvolveuse un glaciarismo de casquete, con grandes masas de xeo instaladas
nas superficies achairadas das partes máis altas dos montes, desde as que saían
linguas de xeo que baixaban polos vales en todas direccións.

Deste proceso tectónico, Galicia resultou escalonada en chanzos de leste
a oeste, nunha sucesión de bloques erguidos e afundidos encadeados
coma se fosen a teclas dun piano. Se viaxamos por Galicia en coche
non faremos máis que subir e baixar chanzos como se de unha suave
e arredondada montaña rusa natural se tratase. Na parte superior do
chanzo, o relevo adoita ser suave, pero na ruptura entre chanzo e chanzo
os desniveis poden ser potentes.
A elevación dos bloques axuda tamén a que se encaixen os ríos e á
formación dos canóns fluviais do Miño e do Sil. A tectónica terciaria
cambia a dirección dos cursos dos ríos que pasan de ir en dirección
leste-oeste a facelo cara ao suroeste. Moitos deles son absorbidos no
norte de Galicia polo río Miño, o máis novo de todos os ríos galegos, no
tramo que vai desde O Pedregal de Irimia ata o seu encontro co río Sil (o
maior e máis antigo de todos os ríos de Galicia) nos Peares. Esta unión
tardía (prodúcese hai 5 millóns de anos, como quen di, onte no tempo da
Terra) transforma o Miño no máis importante dos ríos galegos.

Na costa, producíronse tamén na mesma época cambios importantes
no nivel do mar. As oscilacións no nivel do mar durante o Cuaternario
provocaron a formación da zona final das rías, especialmente as rías de
Ferrol, Ares, A Coruña, Muros, Arousa, Pontevedra e Vigo.
O coñecemento da morfoloxía de Galicia serve para entender mellor tanto a
posterior hominización do territorio como o uso que se fixo desde o primeiro
momento das rochas. Por exemplo a formación das rías tivo unha influencia moi
grande na colonización do territorio de Galicia, ao permitir que os nutrientes
achegados polos ríos da costa atlántica foran complementados cos achegados
polo afloramento mariño que penetra no continente, a través das rías, axudando
a explicar a excepcional riqueza piscícola e marisqueira deses medios. E os vales
escavados polos ríos no seu camiño cara ao mar foron tamén as vías naturais de
comunicación e penetración do territorio desde a época romana.
Os cantos fluviais transportados polos ríos ata o mar foron a materia prima a partir da
que se realizan as primeiras ferramentas da Prehistoria. E sen a tectónica terciaria
e a fragmentación do relevo non existirían as montañas e o desenvolvemento nelas
das cavidades que logo serían as primeiras vivendas prehistóricas.

Coñecer desde a xeoloxía os factores explicativos do relevo como armazón
da paisaxe e soporte das formas de vida permitiranos comprender os
elementos texturais que nel se desenvolven en combinación coa litoloxía
na medida en que os tipos de rocha que dominan o substrato non só
definen as formas e determinados fitos dunha unidade paisaxística,
senon que determinan o tipo de solos e con el a existencia dunha
vexetación específica, os sistemas de cultivos, as explotacións mineiras,
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O relevo que na actualidade presenta Galicia non é máis que o
resultado dos procesos tectónicos e erosivos que durante millóns de
anos modelaron uns materiais e que no noso caso se desenvolveron
con maior intensidade en tres momentos xeolóxicos: O Hercínico, o
Terciario e o Cuaternario e que deron como resultado unha sucesión de
bloques ergueitos e afundidos que se encadean entre a costa e o interior.
As formas do relevo, xunto ás condicións climáticas, a edafosfera e a
rede hidrográfica conforman os elementos estruturais dunha paisaxe
e xunto coa posición do observador condicionan a perceptivilidade das
mesmas.
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A escala temporal dos procesos vinculados ás xeoformas está presente
no material do alumnado nun bucle do tempo no que aparecen
representados non só os períodos e eras xeolóxicas senón os principais
acontecementos producidos en Galicia e a paulatina aparición de
elementos abióticos e bióticos que están presentes nas paisaxes actuais.
Este bucle compleméntase cunha liña do tempo incluída en cada unha
das láminas de paisaxe e ambos documentos permitirán ao alumnado
situar nesta escala o fitos senlleiros en cada unha delas.
Parte do material gráfico contido neste bloque teórico foi cedido
polo Museo Xeolóxico de Quiroga, de responsabilidade municipal,
e o primeiro de Galicia dedicado a divulgar o patrimonio xeolóxico de
Galicia. No intercambio territorial do Proxectoterra no Courel intégrase
a visita guiada ás súas instalacións nas que se expoñen a formación e a
paleontoloxía de Galicia, os procesos glaciares, a ocupación humana da
zona e a actividades extractivas ao longo da historia.
Existen moitas referencias ao respecto, que se atopan, entre outras
obras, en:
LOUREIRO, J.F. et al. (2001): “El relieve”, en PRECEDO, A. e SANCHO, J.
(dirs.): Atlas de Galicia. Santiago de Compostela: Sociedade para
o Desenvolvemento Comarcal de Galicia. vol. I, pp. 81-135. ISBN:
84-453-3088-8.
PÉREZ ALBERTI, A. (1993): “Xeomorfoloxía”, en PÉREZ ALBERTI, A. (dir.):
Xeografía de Galicia. Santiago de Compostela: Gran Enciclopedia
Galega. vol. III. ISBN: 84-88750-01-3.
VIDAL ROMANÍ, R. (1996): “Xeomorfoloxía”, en Galicia. Xeografía. A
Coruña: Hércules de Edicións. vol. XVII, pp. 36-63. ISBN: 978-8489468-19-1.

2.2 •E dín que CHOVE ...

2.3 •Planeta Terra ou ... PLANETA AUGA

Complementariamente á historia xeolóxica, que ten un peso central no
Tempo da Terra, achegamos unha breve consideración de dous factores
naturais que tamén son relevantes na conformación das paisaxes
galegas: os climas e as augas.
día de ChuVia intenSa en ponteVedRa

Sobre o século VI a C, coincidindo coa época castrexa, está recoñecido
que houbo un período de arrefriamento e de choivas que encharcaría o
terreo e causaría o crecemento da vexetación.

©manuel paVón
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Efecto föhn

O ar húmido que vén do océano cando chega á costa e se atopa cunha serra, vese
obrigado a subir. Cando sobe, arrefría e solta a auga. É por iso que na cara das
montañas costeiras de onde vén o vento chove máis, mentres que na cara oposta,
o ar descende, quéntase, e como xa soltara tamén a humidade, as precipitacións
son moito menores.

Nos cumes das serras adoita nevar nos meses máis fríos. O relevo
interior de Galicia fai que os veráns sexan máis calorosos e os invernos
máis fríos e con máis xeadas que no litoral, onde a presenza do mar é o
factor determinante da suavidade das temperaturas.

Así e todo, o clima de Galicia é de tipo oceánico cuns veráns temperáns,
uns invernos frescos e pouca oscilación térmica (de 9º a 15º C). Podemos
diferenciar un clima oceánico húmido na costa, un oceánico continental
no centro e un oceánico de transición a mediterráneo no leste.
Nas cidades, a concentración industrial e de edificios, as calefaccións e
os automóbiles modifican o clima creando “illas de calor” que supoñen
un aumento da temperatura media en 1 ou 2º C do centro en relación á
periferia. A contaminación do ar tamén fai que haxa máis condensación
e aumenten as choivas.
Pero non sempre foi así. A actual
Galicia non foi sempre terra de
choiva. Do calor tropical ao frío
glacial, aconteceron todo tipo de
variacións intermedias.
Un dos períodos que nos pode
parecer máis curioso é aquel no
que o noso chan estaba cuberto
de selvas. A verdade, ningún
ser humano viu unha Galicia
de palmeiras, fentos xigantes e
pantanos. As pegadas do clima
tropical en Galicia remóntanse
ata os tempos dos dinosauros, hai
sesenta e cinco millóns de anos.

CulCita maCRoCaRpa daS fRagaS do eume

©JoRge loRenzo
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As chuvias por convección prodúcense cando o ar entra en contacto co chan quente.
Este quéntase tamén e sobe, arrefría, satúrase, condensa e precipita (chove). Isto
é o caso das tormentas de verán.

Ao final da romanización de Galicia o clima arrefría e volve chover máis.
As mostras de polen revelan unha expansión do bosque como resultado
do abandono da agricultura. Este dato tanto pode darse por razón do
clima ou pola acción humana ao coincidir coa chegada de pobos do
norte, os xermanos, cunha cultura baseada no aproveitamento do
monte.
CaStelo do bolo

No século XV, coincidindo coa
Peste Negra, os documentos
falan de choivas moi persistentes.
En Galicia sempre se dixo que a
fame chega nadando en alusión
a que nos anos de moita choiva
había escaseza. Daquela a base da
alimentación era o cereal e unha
tempada de choivas podía arruinar
a colleita.

temperaturas medias do HemisFerio norte nos úLtimos 11000 anos
(dansGaard eT al., 1969 e schöwiese, 1995)

Ría de aReS

Pola contra, durante a PAX ROMANA no s. I a temperatura subiu medio
grao, o que supuxo un momento importante para a expansión agrícola.
Entre os séculos I e II rexistrouse unha baixada do nivel do mar que
obrigou a abandonar as salinas romanas de Vigo ao quedar afastadas
da liña de costa.

Cara o século XII a temperatura
media sobe de novo medio grao e
con ela dáse unha nova expansión
da agricultura. É o que se chama
“óptimo climático medieval”.

!

O clima de Galicia non se pode explicar sen ter presente o relevo. As
nubes asociadas a borrascas que proceden do oeste e do suroeste
penetran nas rías, baten coas serras do litoral e descargan no oeste de
Galicia toda a súa auga. É por iso que hai moita diferenza entre o que
chove nas abas do oeste das montañas (barlovento) co que chove na
parte leste das mesmas (sotavento).

!

Chove ...

Xa desde hai 15.000 anos a temperatura vai medrando. Desde hai uns
2.500 anos, entramos nunha fase na que as condicións foron no básico
como agora. Os climatólogos definiron unhas pequenas variacións ao
longo da historia.

!

e din
que

Hai uns 120.000 anos as temperaturas e as precipitacións eran semellantes
ás actuais. Esta fase prolongouse ata hai uns oitenta mil anos. Pero
desde hai cincuenta mil anos, o clima foi arrefriando, nunha sucesión de
períodos mais ou menos fríos e húmidos. É a era das glaciacións, na que
predominaría o ambiente alpino, con estepas e coníferas.

Desde finais da Idade Media ata
o século XVIII Galicia viviu a súa
“Pequena Idade de Xeo”. A cota de
neve baixou dos 900 m aos 600 m.
Os bosques diminúen sen control
ata os mínimos rexistrados a
comezos do s. XIX.

Nunha palabra, relevo, clima e auga están intimamente conectados
entre si, uns inciden nas dinámicas dos demais e todos configuran os
trazos definitorios das nosas paisaxes.

cAndo o SER HUmAno tEn o PodER dE “FABRIcAR” nUBES
O 21 de setembro de 1998 ten lugar na Serra do Faro (Rodeiro Pontevedra) un estraño e violento fenómeno tormentoso: a formación
dun gran cúmulonimbo.
O espectacular desta historia é que esa gran nube, e as consecuencias
catastróficas que trouxo con ela, foi producida pola acción do ser humano.
Como o ser humano puido “fabricar” un gran cúmulo nimbo cheo de
auga nunha montaña do centro de Galicia?
Esta é a historia:
A finais de agosto de 1998, en pleno verán, e con temperaturas duns
30º, un incendio provocado queimou o Monte Miote e a Gándara e
deixou o solo sen vexetación e cuberto de borrallas.

Varias achegas de referencia sobre estes temas, cuxa consulta
recomendamos por parte do profesorado, son as seguintes:

As cinzas expostas á calor do sol acadaron unha temperatura duns
55º-60º e formaron unha gran bolsa de ar quente que subiu á
atmosfera. Aló arriba, ese ar arrefriou, condensouse e orixinou unha
gran nube con forma de cogomelo chea de auga (un cúmulonimbo).
Deseguido empezou a chover con forza. Primeiro en forma de saraiba
con bólas de ata 5 cm de diámetro e logo unha intensa choiva de
pingas grosas durante media hora que arrasou hortas, camiños,
corredoiras pero sobre todo erosionou as abas dos montes queimados
arrastrando todas as cinzas, areas e pedras cara aos regos afluentes
do río Arnego. A escena era desoladora.
Pero non acabou aí o desastre. Os valados e as pontes construídos
polos veciños actuaron como muros de contención da riada de lama
que baixaba, e que rebentaron e caeron arrastrados cara aos regos. A
construción recente dalgunha vivenda mal situada e o ensanchamento
do camiño do Regañoido orixinou unha gran riada que inundou os
prados do Cousiño e parte da aldea do Couso. A rede fluvial recibiu
todos estes materiais que chegaron ata Lalín.
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A desfeita da serra do Faro pon de manifesto a fraxilidade do medio
natural que habitamos e transformamos. As choivas, aínda que
fortes, non desestabilizarían a contorna de non ser porque o solo
estaba desprotexido de vexetación, porque o trazado dos camiños fora
modificado ou porque os valados e as casas actuaron de parapeto
na riada. Amais, a formación da treboada nin sequera se chegaría
a producir se alguén non se lle ocorrese prenderlle lume ao monte.

Os mareógrafos da Coruña e Vigo tamén rexistraron unha suba do nivel
medio do mar duns dez centímetros nos últimos cincuenta anos, a un
ritmo de dous ou tres milímetros por ano.
Está por ver se aínda estamos a tempo de mudar as cousas ou se no
futuro o clima condicionará o noso xeito de vida e a nosa evolución.
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http://www.meteogalicia.es/datosred/infoweb/meteo/docs/
publicacions/libros/AtlasClimaticoGalicia.pdf

O clima de Galicia non se pode explicar ser ter presente o relevo tanto a
nivel altitudinal como de disposición e orientación. O emprazamento das
unidades de relevo formando unha barreira que illa a costa do interior e
a disposición do sistema de bloques a distinta altitude, xeran contrastes
climáticos entre as diferentes zonas do territorio. As frontes que durante
o inverno chegan ás costas de Galicia procedentes do Océano Atlántico
son as causantes da forte pluviosidade que descarga nas fachadas
litorais e se acrecentan pola súa penetración nas rías. Ademais ao
atoparse coas serras occidentais descargan a súa humidade na vertente
occidental das mesmas creando fortes disimetrías entre as vertentes
oeste/este. No verán o requentamento do interior de Galicia vén propiado
pola configuración do seu relevo e o frío do inverno non é suavizado pola
influencia do mar como no litoral.
O clima determina a formación dos diferentes tipos de solos e das
cubertas vexetais. Unido á orientación do terreo créanse abas de sollío
e de avesedo onde se desenvolven comunidades vexetais contrastadas.
Por outra banda, o clima condiciona a presenza da auga nas paisaxes e
a pluviosidade marca as diferenzas de caudal nos cursos fluviais.
Planeta teRRa
ou ...

Planeta auga
O noso planeta ten as súas 7/10 partes cubertas polos océanos, amais
do resto de auga doce que descorre polos ríos, forma lagos, acumúlase
en forma de xeo, está suspendida na atmosfera ou flúe no subsolo.
A auga, en todas as súas manifestacións, foi a orixe e o soporte da vida
e, sen ela, non se pode entender a existencia dos seres vivos, xa que
está presente en todos os organismos. Amais, é unha das responsables
directas do modelado da paisaxe (xa que descompón, arrastra e
sedimenta as rochas), de regular o clima do planeta e de determinar a
calidade de vida e o desenvolvemento das sociedades.
O relevo costeiro é modelado polas ondas, correntes e mareas que baten
e erosionan cantís e cabos e depositan os sedimentos en praias, barras
e baías.
pRaia daS CatedRaiS na maRiña
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Os glaciares fórmanse nos cumes das montañas pola acumulación
de xeo, cando o clima é propicio. En Galicia na actualidade non se dan
formado glaciares, pero en climas anteriores tiveron moita forza e
esculpiron arreo o relevo. O xeo forma vales en forma de U, como os que
se poden atopar en moitas montañas de Galicia.
Val glaCiaR. CabeCeiRa do Río home
©RoCío RomaR Roel

eSteiRo do Río anllónS en ponteCeSo

Segundo os científicos, a temperatura
destes primeiros mares podía acadar
os 150 oC.

En Galicia, os ríos van abríndose
paso aproveitando os desniveis
entre bloques, esculpindo vales
en forma de V. No caso dos
canóns da Ribeira Sacra, os ríos
Miño, Sil e Bibei descorren polas
fallas entre bloques. Cando un
río ten que salvar unha pendente,
e no caso galego desniveis entre
bloques, forma unha fervenza.

feRVenza do toXa

A auga é un recurso básico para o desenvolvemento da agricultura, da
industria, da pesca e o lecer e en definitiva para a vida diaria dos seres
humanos, pero non debemos esquecer que é un recurso limitado que
é preciso preservar xa que é o patrimonio común máis prezado que
posuímos.

CoVa CalCaRia no CouRel

muiñoS do folón
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©RoCío RomaR Roel

As intervencións do ser humano sobre o medio natural conforman os
elementos texturais que forman parte das paisaxes de Galicia, territorio
profundamente humanizado e transformado en prol dun aproveitamento
do medio para satisfacer as necesidades de subsistencia e/ou produción
de bens e unha organización social que, ao longo dos miles de anos
deixaron nel unha fonda pegada ata o punto construír unhas paisaxes
culturais que non son outras que aquelas nas que se mestura a natureza
coa acción das sucesivas culturas que se desenvolveron nela. Canto máis
intensa sexa a intervención humana menos presenza terán as paisaxes

Atopáronse algúns indicadores da acción do ser humano cara a finais
do Paleolítico (6.000 ou 5.000 antes de Cristo, cuxas siglas son aC), por
24 exemplo a destrución dalgunhas zonas de bosque para facer lume, talvez
para obter espazos abertos que lles permitisen a caza. Comezaba, pois,
a modificación do medio natural e a progresiva conformación dunha
paisaxe afectada pola acción humana.
Hai uns 10.000 anos os xeos do último gran período glaciar retiráronse e o clima
fíxose máis cálido e húmido. A vexetación pasou daquela das estepas e os piñeiros
a unha fraga mixta composta de carballos, bidueiros, abeleiras, castiñeiros,
amieiros, freixos, etc., que é a orixe da vexetación actual potencial, é dicir, se o ser
humano non tivese modificado profundamente a paisaxe.

Durante o Neolítico o ser humano aprendeu a cultivar e a criar o gando.
Pasou de ser depredador a ser produtor. Xa non precisaba cambiar de
asentamento cando se esgotaba o alimento porque era quen de obtelo da
natureza polos seus propios medios. Nacía a agricultura e a gandería. A
ocupación humana sería máis intensa nas zonas altas, achairadas, das
serras, dado que presentarían unha vexetación menos frondosa, e uns
solos menos duros ca nos vales.

Os ríos galegos foron intensamente aproveitados para a construción de
encoros destinados á produción de enerxía eléctrica. A súa implantación
motivou o asolagamento de moitos vales e a perda de terras agrarias
moi ricas, coa conseguinte transformación da paisaxe.
o enCoRo daS poRtaS no ConCello de VilaRiño de ConSo

Ata o momento non temos constancia da existencia de poboados neolíticos, agás o
xacemento de Montenegro. Podemos saber como e onde se enterraban os nosos
antepasados pero non como eran as súas aldeas.

©ValeRià paül CaRRil

©guilleRmo díaz aiRa

©RoCío RomaR Roel
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2.4 •O tempo da HUMANIDADE

As primeiras xentes das que temos
constancia no actual territorio de
Galicia a través de achados probados son de hai aproximadamente
uns 120.000 anos. Ese momento
sitúase na Prehistoria, en concreto
no Paleolítico. Posiblemente vivían
en pequenos grupos e dedicábanse
á caza, á pesca e á recolección de
froitos silvestres, polo que a súa
influencia na paisaxe debeu ser
escasa. Habitaban covas naturais
como a Cova da Valiña (Castroverde), Prado do Inferno (Muras), Pena
Grande de Bordelle (Vilalba) ou Férvede (Xermade). Aproveitábanse do
que a contorna lles proporcionaba e cando se esgotaba cambiaban de
sitio. O seu xeito de vida depredadora obrigáballes a ser nómades.

©ValeRià paül CaRRil

As augas subterráneas son a segunda gran reserva de auga doce do
planeta despois dos glaciares. O seu lento movemento fai que ocupen
fisuras e fracturas nas rochas. Estas augas saen ao exterior dun
xeito natural polos mananciais ou artificial por pozos. As augas que
permanecen no interior da terra erosionan as rochas e disólvenas,
o que dá lugar a covas e galarías con estalactitas e estalagmitas en
rochas calcarias.

http://dspace.usc.es/bitstream/10347/3805/1/RR_3_4.pdf

a ponte de Rande, na Ría de Vigo

CaStRo de Viladonga, no ConCello de CaStRo de Rei

Por primeira vez, o ser humano viuse na necesidade de modificar
a paisaxe natural para obter o alimento. Practicaban a gandaría, a
horticultura e a agricultura itinerante de roza sen abandonar a caza,
a pesca e o marisqueo. Deforestouse arreo e prendeuse lume aos
bosques, para transformalos non tanto en terras de cultivo como en
praderías naturais nas que alimentar o gando. E tamén por primeira
vez apareceron na paisaxe as construcións humanas. Nacía a Cultura

miliaRioS en lobioS

É un xacemento que ocupa
toda a coroa dun monte
a 565 m de altura. A súa
acrópole cuadrangular cos
ángulos arredondados, foxos,
murallas e anticastro, acolle
restos de vivendas redondas
e cadradas.

humanidade

©RoCío RomaR Roel

Cando a temperatura do noso
planeta baixou, o vapor de auga da
súa atmosfera transformouse en
auga líquida e depositouse sobre a
superficie, que xa era sólida. Desta
primeira choiva, que durou varios
milleiros de anos, naceron os océanos.

RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.A. e RAMIL REGO, P. (2007): “Clasificaciones
climáticas aplicadas a Galicia: revisión desde una perspectiva
biogeográfica”, Recursos Rurais, 1(3): 31-53. ISSN: 1885-5547.
Dispoñible en:

o temPo
da

Dentro destas augas debemos facer especial mención ás augas termais
que en Galicia adoitan emprazarse en depresións, cursos fluviais ou
mesmo á beira do mar. A orixe destas augas débese a que existe unha
infiltración das mesmas que chega ata focos de altas temperaturas do
interior da terra. Alí quéntanse e chegan de novo á superficie cunha
temperatura que debe estar, canto menos, a máis de 2º que o solo no
que aflora para ser considerada termal. Estas augas deron lugar a unha
tradición de uso terapéutico das fontes e balnearios coñecidos xa polos
romanos e postas en valor no presente a través de modernas pozas e
centros termais.
teRmaS de outaRiz, no ConCello de ouRenSe

Tan afeitos estamos a ver o mar,
que nos parece que debeu de estar
sempre aí. Mais non é así: coma todo,
os mares tiveron un comezo. Cando
se formou, a Terra era unha inmensa
esfera cuberta por completo de lava
e envolta por unha atmosfera varios
centos de veces máis densa que a
actual. A temperatura era moi elevada.

DÍAZ-FIERROS, F. (coord.) (1996): As augas de Galicia. Santiago de
Compostela: Consello da Cultura Galega. ISBN: 84-87172-10-5.
MARTÍNEZ CORTIZAS, A. e PÉREZ ALBERTI, A. (coords.) (1999): Atlas
climático de Galicia. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.
ISBN: 84-453-2611-2. Dispoñible en:

©nieVeS alonSo Campo

Na era industrial comeza un auténtico do cambio climático producido
polo ser humano. Xa hai observatorios, coma o da Coruña, que constatan
o incremento de temperaturas nun grao ou en algo máis dun grao desde
1865, unha variación que posiblemente non se producira nos 2.000 anos
anteriores.

A presenza de numerosas fervenzas no territorio débese de novo á
fracturación do terreo en bloques e á obriga das augas de salvar os
desniveis do terreo. E esta auga tanto doce como salgada é un dos
principais axentes de modelado do relevo que incide na estabilidade ou
non das vertentes, no modelado das bacías e a erosión ou acumulación
de materiais producidos pola acción mariña que dá lugar a unha sucesión
de cantís, praias e dunas ao longo da costa galega.

Megalítica visible na paisaxe pola presenza de monumentos feitos con
grandes pedras, tales como as antas ou dolmens (descubertas) e as
mámoas (antas sepultadas baixo un outeiro artificial). Moitos destes
túmulos foron levantados en lugares destacados que potenciaban a súa
monumentalidade e parece que marcaban os lindes entre poboados, os
lugares de traballo e os camiños.
dolmen de dombate, Cabana de beRgantiñoS

Polas evidencias arqueolóxicas que temos do período castrexo, podemos
deducir unha intensa modificación da paisaxe, cunha deforestación
masiva dada a necesidade de ter madeira para as casas e para a produción
de ferro, e a xeneralización da agricultura e da gandaría. A intervención
sobre o medio foise intensificando a medida que medraba a poboación.
Coa chegada dos romanos a partir do s. II a.C., a sociedade castrexa
adoptou progresivamente a súa forma de vida ao dominio de Roma, pero
a integración dos pobos castrexos no Imperio Romano non alterou a súa
organización interna. De feito, moitos dos castros continuaron a estar
habitados durante séculos. A área da cultura castrexa correspóndese a
grandes trazos coa GALLAECIA romana, recoñecida como provincia no
ano 305, polo que se pode dicir que Galicia é unha creación romana.
médulaS de CaRuCedo

O treito de vía romana que unía Braga con
Astorga atravesando as montañas do XurésGerês atópase ben conservado e presenta
un excepcional conxunto de miliarios
que, non sempre no seu emprazamento
orixinal, está considerado unha das maiores
concentracións que perviven destes
elementos do antigo mundo romano.

Na actualidade considérase que houbo algúns cambios na agricultura da
GALLAECIA coa chegada dos romanos, por exemplo os cultivos da vide
e da oliveira e a aparición das VILLAE. Instaláronse abondosas VILLAE
costeiras dedicadas á pesca que, salgada, exportábase a mercados moi
distantes. A importancia que tivo que acadar o sal neste mundo foi tal
que posiblemente deu lugar ao topónimo dunha comarca: o Salnés,
derivado do latín SALINIENSE.
No s. V, coa chegada dos suevos, comezou a xurdir unha nova paisaxe
rural dominada pola presenza da parroquia, que pasará a organizar
o territorio. A parroquia galega desde a Idade Media converteuse no
centro da vida rural e na unidade básica do territorio. Esta foi, e é, un
territorio perfectamente delimitado composto por varias aldeas e centro
de organización das tarefas e dos servizos comunitarios. Ás parroquias
vinculáronse os montes en mancomún, chamados “montes veciñais”,
“comunais” ou “baldíos”, dependendo da zona.
paRRoQuia de Sta. maRía daS eRmidaS, ConCello do bolo
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Situado no Chan de Borneiro a pouco máis de 200 m sobre o
nivel do mar. O recinto alberga os restos dun dolmen primitivo,
Dombate antigo, datado entre o 3500 a.C. e o 3000 a.C. e o
Dombate recente, e máis grande, contra o 3000 aC.

Os túmulos modificaron e dividiron o espazo e marcaban o tránsito por
el. A súa orientación cara ao leste ou sueste fai que fosen máis visibles
na paisaxe desde estes puntos que desde o norte, polo que podían servir
de puntos de orientación no territorio.
Cara ao segundo milenio a.C., na Idade do
Bronce, apareceu a metalurxia. Os megálitos
deixaron de construírse. A manifestación
cultural máis coñecida desa época foron os
petróglifos, que son abondosos en toda Galicia,
pero que presentan unha alta densidade na
zona das Rías Baixas. O seu significado é
posiblemente simbólico, pero neles podemos
adiviñar ás veces persoas, animais e vivendas.
Ao producir minerais, as xentes daquela época
precisaban madeira, polo que a explotación das
fragas era xa moi intensa.

petRóglifo do CaStRiño de ConXo

Os romanos tiñan un interese fundamental para ocupar o noroeste
peninsular: a explotación mineira. Procuraron o ouro, pero tamén
o estaño, o cobre e o chumbo. A transcendencia paisaxística desta
actividade aínda é hoxe visible e tivo efectos moi considerables nas fragas
-intensamente aproveitadas para a obtención de madeira necesaria
para os túneles mineiros-, nos montes -cuxa erosión total aínda é
evidente nalgúns lugares- ou nos ríos e regueiros -que foron desviados,
por exemplo no impresionante túnel de Montefurado, construído para
derivar o río Sil.
Durante a época romana fundáronse tres cidades novas na GALLAECIA que
acadaron un notable desenvolvemento urbano: BRACARA (Braga), ASTURICA
(Astorga) e LUCUS (Lugo). Existiron outros núcleos urbanos de menor envergadura
como TUDE (Tui), AQUAE FLAVIAE (Chaves) ou AQUAE CALIDAE (Caldas).
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A cultura castrexa foi propia do noroeste peninsular, durante a Idade do
Ferro (que comezou cara ao século VI a.C.). Esta cultura caracterizábase
por unhas aldeas permanentes, normalmente fortificadas e amuralladas,
situadas en lugares prominentes tales como outeiros. Na actualidade hai
rexistrados algo máis de 5.000 poboados castrexos. O castro daba sentido
á paisaxe de Galicia nesa etapa e articulou o territorio durante séculos.

Xunto ao estreito val
que forma o río Bibei ao
seu paso polo Bolo, As
Ermidas medra a carón
do santuario mariano,
un dos primeiros de
Galicia.

Na actualidade están fóra dos límites administrativos de
Galicia, distantes uns poucos kilómetros de Valdeorras. Na
época romana e durante boa parte da Idade Media formaron
parte da GALLAECIA, como todo o Bierzo.

As cidades romanas estaban comunicadas por vías que estruturaron por
vez primeira o territorio de forma sólida. Algunhas desas infraestruturas
son visibles na paisaxe, por exemplo en Ponte Bibei ou no fragmento de vía
que comunicaba Braga con Astorga que aínda se conserva nas montañas
do Xurés-Gerês. Dous elementos declarados Patrimonio da Humanidade
son, tamén, romanos: a Torre de Hércules e a Muralla de Lugo.

Na Alta Idade Media, as aldeas convertéronse no núcleo básico de
asentamento da poboación, coas súas casas e alpendres rodeadas de
terras, hortas, montes, soutos, prados e toda unha rede de camiños e
corredoiras que os unían entre si. É a paisaxe tradicional de Galicia que
dominou o territorio ata a década de 1960, intensamente humanizada e
aproveitada por completo polo ser humano, adaptando os cultivos a cada
tipo de solo. Neste sistema, os socalcos acadaron moita importancia,
sobre todo para o cultivo do viño.
CaStelo de monteRRei

Este apartado pretende amosar as accións antrópicas sobre a paisaxe
ao longo da historia da humanidade e os procesos de tranformación,
intervención e creación de novos espazos non só físicos como os usos do
solo, o parcelario, a construccións de asentamentos ou infraesturas, senón
tamén inmateriais e que consolidaron un xeito de vivir, un patrimonio,
uns valores e unhas relacións simbióticas entre o ser humano e o medio
que habitou e que contribúen á formación da nosa identidade individual
e colectiva.
Deseguido deste primeiro obxectivo é importante incidir sobre a
necesidade de manter un equilibrio ecolóxico analizando a fraxilidade
das paisaxes e o conflitos que orixinan os impactos sobre elas. Fomentar
o espíritu crítico ante as accións humanas sobre o medio e as súas
consecuencias, identificando os problemas é un punto de partida a estas
idades para a formación dunha cidadanía responsable da xestión nun
futuro proximo do noso territorio.
Nesta etapa, as cidades romanas decaeran e, polo tanto, eran de pequeno
tamaño. Pero desde a consolidación de Compostela, a partir do século XI
amplíanse e amurállanse os recintos das cidades.
poRta de mazaReloS, Santiago de CompoStela

o BEn mÁIS PREZAdo nA GALIcIA RURAL tRAdIcIonAL: O MONTE A TOXOS
O monte foi un espazo de vital importancia na economía rural tradicional.
O toxo novo e tenro era o alimento para as cabras, ovellas, vacas e cabalos. Logo
usábase machacado como forraxe. Servía tamén como materia prima para fabricar
o estrume, o fertilizante das terras. Cando o toxo era vello, valía para leña. Tan
importante era que en Galicia se compraban e vendían as sementes dos mellores
toxos. Había parcelas de monte dedicadas exclusivamente ao cultivo del.

A partir da década de 1960 produciuse a industrialización dos principais
núcleos urbanos de Galicia, o que provocou un enorme crecemento das
cidades e das vilas cabeceiras de moitas comarcas. Desde 1980, as
principais cidades galegas medran cara ao exterior en forma de mancha,
afectando os concellos contiguos.
Vigo

Ata mediados do século XX, o monte de árbores das que se sacaba leña, madeira,
carbón, froitos silvestres e caza, non estaba mesturado co monte de toxo. No monte
de toxo practicábase a queima controlada (a estivada que non pode confundirse
cun incendio) para subirlle o pH ao solo e mineralizalo. Despois de coller o toxo,
nese monte plantábase centeo.

©inéS Vidal lópez

É a única que se conserva das sete que tiña a muralla de
Compostela. De acordo co Códice Calixtino, “por ela entra o
precioso licor de Baco na cidade”, é dicir, os viños do Ulla e
do Ribeiro.

A propia evolución social, demográfica, cultural, política e económica de
Galicia motivou cambios na paisaxe. Así, o incremento da poboación que
se documenta nos séculos XII e XIII deu lugar a creación de novas aldeas,
en moitas ocasións denominadas Vilanova, un topónimo moi estendido.
Tamén topónimos como Estivadas, Rozas ou Calvos darían a entender a
conquista do monte mediante roturacións de novas terras.
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Durante a Idade Moderna a rede parroquial e a distribución das aldeas non
cambiou demasiado, pero aumentaron arreo a poboación por núcleos e
26 por parroquias. Axudou a iso a introdución de dous novos cultivos traídos
de América: o millo e a pataca, que lograron que a poboación mellorase
a súa alimentación. Foi grazas a estes cultivos que se puideron construír
ou reconstruír grandes pazos, igrexas, mosteiros e reitorais por Galicia
adiante durante a época do barroco.
toRReS do allo, zaS

Nas cidades e vilas galegas atopamos formas e elementos das súas
diferentes etapas históricas. A cidade histórica é a parte máis antiga
da cidade. En moitas ocasións a súa paisaxe urbana está degradada, o
que deu lugar a procesos de rexeneración. Nas rúas, prazas e edificios
das nosas vilas e cidades, atopamos arquitecturas diferentes que van
deixando a pegada do paso do tempo. A protección dos centros históricos
das nosas vilas e cidades é fundamental pero non só debemos conservar
os edificios históricos ou simbólicos, senón tamén as vivendas que
forman os barrios e a paisaxe que as rodea.

En Allariz a
rehabilitación do
núcleo histórico,
coa recuperación
dunha boa parte das
edificacións en estado
de abandono, contribuíu
decisivamente á
recuperación da
poboación residente no
centro da vila e á volta
da actividade comercial.

Coa mecanización da agricultura e o uso de fertilizantes e pensos, o toxo deixa de
ser necesario para as labores agrícolas e para alimentar a gandaría. O problema
actual é manter o monte limpo dun toxo que xa non se precisa e así evitar a
propagación dos lumes e o abandono desta superficie que, durante séculos, foi o
motor da economía galega.

http://proxectoterra.coag.es/index.php/arquivo/videos/spots.html
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Desde finais do s. XVIII o ser humano iniciou a Revolución Industrial.
A súa capacidade de transformar a paisaxe volveuse tan grande que
equivale a unha forza xeolóxica. Algúns autores chegan a denominar
esta época co nome de Antropoceno (antropo- fai referencia a humano),
coma se fose unha nova era xeolóxica.

A área metropolitana de Vigo está formada pola cidade e os
concellos periféricos dispostos nas marxes da ría. A aparencia
paisaxística que acadou este ámbito é moi urbanizada, coa
presenza de crecemento difuso.
Vila de lalín. edifiCio do ConCello e noVoS baRRioS ReSidenCiaiS

En paralelo a esta intensa urbanización, o mundo rural baleirouse.
As aldeas seguen a existir pero sufriron dous procesos que semellan
contraditorios pero que non o son. Dunha banda, moitas casas quedaron
abandonadas e mesmo aldeas enteiras na actualidade están desertas.
Doutra banda, nas marxes de moitas desas aldeas construíronse novas
vivendas que non seguen as tipoloxías tradicionais. Moi poucas aldeas
manteñen a súa forma tradicional.

No caso galego, a industrialización foi moi tardía, aínda que xa existían
con anterioridade actividades preindustriais como os curtidoiros ou
as ferreirías e forxas, con notables impactos na paisaxe. A industria
moderna chegou a Galicia no s. XIX, coas conserveiras das Rías Baixas.
fábRiCa de maSSó, CangaS do moRRazo

http://proxectoterra.coag.es/index.php/arquivo/descargas-pdf.html

Dentro dos materiais dispoñibles na web do Proxectoterra poden
visualizarse os Spots en:

ViVenda en allaRiz

A partir do século XIX o estado impulsou a repoboación de piñeiros. Empezouse
entón a combinar toxos e piñeiros. Isto supuxo un cambio na paisaxe e no uso do
monte impulsado por un importante mercado da madeira. No século XX, chegarían
as repoboacións de eucaliptos.

Boa parte dos contidos de “Identidade territorial” do libro do Proxecterra
Secundaria, en particular o seu material do profesorado, teñen moito
sentido no estudo da transformación humana das paisaxes galegas.
Recomendámolos arreo neste apartado. Aquel profesorado que non
estea familiarizado co Proxectoterra poderá acceder a este e outros
contidos na sección de descargas da web http://proxectoterra.coag.es en:
Os 7 videos sobre arquitectura e territorio do Proxectoterra

naturais en favor do predominio das culturais. Estes elementos texturais
operan en tempos históricos cuantificables en anos ou séculos e inícianse
en Galicia arredor do quinto milenio antes de Cristo.

Baseados en debuxos animados dirixidos e planificados por Miguelanxo
Prado, os personaxes son os membros da familia Pampín, protagonistas
da banda deseñada “A mansión dos Pampín”. Eles padecen ou gozan
dos lugares e espazos descritos según as situacións que se presentan.

aldea de QueguaS, na baiXa limia
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Un dos máis antigos do rural galego, construído na primeira
metade do s. XVI, poucos anos despois da prohibición dos Reis
Católicos aos nobres galegos de ergueren novos castelos de
carácter defensivo.

O millo empezouse a cultivar no litoral das Rías Baixas e logo estendeuse
cara ao interior polos vales dos ríos ata ocupar a meirande parte do
oeste galego. A pataca non se cultivou de xeito destacable ata o s. XVIII,
xa que ao principio foi rexeitada como alimento humano e só se lle
daba de comer aos animais. As zonas nas que mellor se afixo foron as
dos interior e algún área de montaña, en particular onde o millo non
medraba. A extensión destes cultivos posiblemente provocou un menor
interese polos castiñeiros, feito no cal tamén puideron influír as pestes.

Vila reitora da comarca do Deza, centro comercial, de servizos
e cruce estratéxico entre a Galicia interior e litoral.

A familia Massó, de orixe catalá, fundou no s. XIX en Cangas
do Morrazo e Bueu o complexo industrial de salazón e
conservas máis importante de Galicia. Na actualidade ten un
destacado valor patrimonial e paisaxístico.

No eixo atlántico que, de Ferrol cara ao sur, une A Coruña, Santiago,
Pontevedra, Vigo e outras cidades de Portugal, vaise conformando
unha zona fortemente urbanizada con amplas extensións construídas.
Ourense tamén xera unha área urbana de seu con varios concellos do seu
contorno e Lugo faino en menor medida, no seu propio termo municipal.
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A disposición desta
aldea é a típica do rural
galego e mantén as
proporcións tradicionais.
Situada a media ladeira,
deixa os campos
de labor en cotas
inferiores e o monte, nas
superiores. A aldea é
compacta, sen edificios
fóra dos seus límites.

No tocante á historia da transformación humana da paisaxe que se
presenta baixo o título de O tempo da Humanidade, non existe unha obra
actualizada que reflicta a totalidade dos contidos tratados, e iso que o
texto pretende achegar tan só as claves básicas do proceso e non pode
(nin debe) ser unha consideración completa da materia. Algúns traballos
recentes nesta dirección que o profesorado pode consultar se quere
afondar na cuestión son:
CRIADO, F. (1996): Del terreno al espacio. Planteamientos y perspectivas
para la arqueología del paisaje. Santiago de Compostela:
Universidade de Santiago de Compostela. ISBN: 84-699-0243-1.

Seguindo esta mesma liña de análise, pode
presentarse como lectura complementaria a
banda deseñada “A mansión dos Pampín” de
Miguelanxo Prado dispoñible en pdf en:

DOMÍNGUEZ ALMANSA, A. e MOSQUERA AGRELO, M. (2001): “A
conformación das paisaxes en Galicia: unha aproximación dende
a historia”, en PÉREZ ALBERTI, A. (coord.): As paisaxes de Galicia.
vol. II, pp. 9-28. ISBN: 84-88908-15-6.

http://proxectoterra.coag.es/images/stories/
d e s c a rg a s _ p d f / s e c u n d a r i a _ c o m i c _ a _
mansion_dos_panpin.pdf

PEREIRA, G. e PORTELA, E. (eds.) (2015): El territorio en la historia
de Galicia: Organización y control. Siglos I-XXI. Santiago de
Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. ISBN: 97884-16183-78-4.

http://proxectoterra.coag.es/index.php/
arquivo/videos/a-mansion-dos-pampin-iesferrolterra.html

Ou visualizar a versión narrada en:

2.5 •E ti DE ONDE vés sendo?

E visualizar os videos en:
http://proxectoterra.coag.es/index.php/arquivo/videos/os-7videos-ap-ac-it.html

A construción de grandes encoros comportou a destrución de vales de alto
valor agrario e paisaxístico, así como de ducias de aldeas. Hai unha chea
deles, algúns enormes: Belesar, As Portas, Portodemouros, Castrelo
de Miño, Santo Estevo, etc. O estado e as empresas hidroeléctricas
repoboaron moitos montes de piñeiros para evitar a erosión das abas.
Capela da aldea de poRtomeñe, no ConCello do SaViñao, aSolagada polo enCoRo de beleSaR

Alén do Proxectoterra, en particular en relación coa evolución da
vexetación forestal desde unha perspectiva histórica, cómpre destacar
a seguinte síntese:
©ValeRià paül CaRRil

Esta aldea está situada a media ladeira e aprovéitase da
protección que lle ofrece o souto. As vivendas tradicionais
coexisten coas novas construcións.

A natureza e as construcións tradicionais rurais intégranse dentro das nosas
paisaxes, xa que a arquitectura adaptábase tradicionalmente ao medio. A vivenda e
o resto das construcións que atopamos no rural galego estaban feitas con técnicas
e materiais locais, en harmonía co seu medio, clima, tradicións e economía.
Era unha arquitectura anónima e sen arquitectos. A súa técnica transmitíase de
xeración en xeración.

?

de onde
vés sendo

Rianxo, Monforte, Vilar, Lama, Carballo, Oseira.... son nomes de
lugares de Galicia. Aínda que non o pareza, todos teñen un significado
e proceden dunha lingua, ás veces moito máis antiga que o galego
como o latín, as linguas xermánicas ou incluso o árabe por difícil que
pareza.

• Os que veñen do nome dalgún animal (Zootopónimos): Oseira,
Leboreiro, Aguiar, Niñodaguia, etc.

Os nomes de lugar son as palabras coas que o ser humano foi
identificando e recoñecendo os lugares que habitaba. Forman parte
importante do patrimonio cultural dun país porque reflicten a historia
dese lugar.

• Os procedentes do nome dunha persoa (Epónimos): Aldemunde,
Baamonde, Bertamiráns, Proente, etc.

A ciencia que estuda os nomes de lugar é a Toponimia, por iso a estes
nomes tamén se lles chama topónimos.
A lei que regula en Galicia os nomes de lugar é a Lei 3/1983, do 15 de xuño, de
Normalización Lingüística. O artigo que fai referencia a eles é o 10º, e di:

1.Os topónimos terán como única forma oficial a galega.

©el paíS

Cando o nivel das augas dos encoros descende, poden verse
as ruínas das aldeas asolagadas, verdadeiros esqueletes do
pasado.

Os incendios forestais explícanse en boa medida polo abandono do rural.
O monte deixou de ser produtivo e para parte da poboación rural non é un
valor. De aí que cada verán, durante seca estival, se prendan numerosos
lumes nos montes.

plantaCión de piñeiRoS no CouRel

inCendio en oímbRa

3. Estas denominacións son as legais a todos os efectos e a rotulación terá
que concordar con elas.

En Galicia hai máis de trinta mil nomes de lugar, os cales poden
consultarse en:
www.xunta.es/toponimia-e-nomenclator
http://sli.uvigo.es/toponimia

En todo caso, fixéronse en Galicia múltiples estudos de evolución
de paisaxes, entre os que se poden escolmar os seguintes libros
misceláneos. Non todos os capítulos contidos neles fan referencia á
transformación humana da paisaxe, pois hai varios textos cinguidos a
aspectos de medio natural, mais en todo caso constitúen unhas obras
interesantes.
©el ideal gallego

Boa parte da superficie forestal de Galicia son plantacións
de piñeiros e eucaliptos. A súa actual expansión débese á
demanda da industria papeleira.

Os incendios causan a destrución dos elementos da paisaxe
(vexetación, solos, etc.), contaminan as augas e a atmosfera e
contribúen a incrementar o efecto invernadoiro.

GUITIÁN, L. e LOIS, R.C. (coords.) (1996): Actividad humana y cambios
recientes en el paisaje. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.
ISBN: 84-453-2074-2.
PAÜL, V. (ed.) (2006): Paisaxes galegas |Versión 2005. Unha escolma
plural de olladas ás paisaxes de Galiza. Santiago de Compostela:
Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia/Dirección Xeral
de Turismo. ISBN: 84-608-0442-9.
PÉREZ ALBERTI, A.; GUITIÁN RIVERA, L. e RAMIL REGO, P. (eds.)
(1993): La evolución del paisaje en las montañas del entorno de
los caminos jacobeos. Cambios ambientales y actividad humana.
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. ISBN: 84-453-0885-8.
En Galicia é moi relevante a urbanización como fenómeno conformador de
paisaxes. Para o seu estudo, as seguintes obras conteñen consideracións
no tocante ás paisaxes urbanas e os recentes procesos de urbanización
en Galicia:
LOIS, R.C. (2004): “Estrutura territorial de Galicia” en RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ, R (dir.): Os concellos galegos para o século XXI. Análise
dunha reestruturación do territorio e do goberno local. Santiago
de Compostela: IDEGA/FEGAMP. vol. I, pp. 101-160.ISBN: 84-6080232-9.
DALDA, J.L; GARCÍA, M.; GONZÁLEZ, J. (2007): Cidade difusa en Galicia.
A Coruña: Xunta de Galicia y Universidade da Coruña, 2005. [ISBN:
84-453-4180-4]
AA. VV. (2009) Intervención sobre el Medio Rural en Galicia. Documentos
de Reflexión Urbanística nº 3. Departamento de Proxectos
Arquitectónicos e Urbanismo da ETSAC. A Coruña 2009. ISBN:
978-84-9749-370-3

• Os que derivan de nomes de santos (Haxiotopónimos): San
Cibrao, San Fins, San Sadurniño, Santalla, etc.
• Os que se refiren a asentamentos e construcións humanas: As
Torres, Castro, Pazos, Muxía, etc.
• Os ligados a actividades humanas: A Pastoriza, A Baiuca, A
Merca, Leiloio, etc.
• Os procedentes de núcleos de poboación: Vilanova, Vilar, Casal,
Vilar de Sobremonte, etc.
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Estes tres últimos tamén se chaman Antrotopónimos.

Santiago de Compostela
Allariz

Estas fontes recollen os macrotopónimos. Así e todo, temos millóns de
microtopónimos espallados, para cada un dos lugares do noso territorio.
Unha maneira de organizar e de coñecer a orixe dos topónimos é
investigar sobre o seu significado. Deste xeito podemos clasificalos en:
• Os que se refiren á auga (Hidrotopónimos): A Lagoa, Esteiro,
Pozacas, Fontiñas, etc.

• Os que fan referencia a vías de comunicación (Odontopónimos):
A Estrada, A Ponte, O Porto, A Paradela, etc.
• Os relacionados cos montes, serras ou sistemas montañosos
(Orotopónimos): Valdeorras, Malpica, Montouto, Penamá, etc.
• Os que collen o seu nome das plantas ou árbores (Fitotopónimos):
Carballo, Souto, Filgueira, Olveiroa, etc.

Vilalba

En paralelo, o abandono do medio rural implica que as leiras se deixen
a monte. Medran por todas bandas plantacións de piñeiros e eucaliptos.
Nas comarcas nas que se concentra a produción agrogandeira, por
exemplo na Ulloa ou na Limia, obsérvanse problemas de contaminación
dos acuíferos e das augas artificiais por xurros, herbicidas, pesticidas,
etc.

2. Corresponde á Xunta de Galicia a determinación dos nomes oficiais
dos concellos, dos territorios, dos núcleos de poboación, das vías de
comunicación interurbanas e dos topónimos de Galicia. O nome das vías
urbanas será determinado polo Concello correspondente.

• Os referidos a pedras ou formacións rochosas (Litotopónimos):
Pedrafita, Paradanta, Penedo, Laxe, etc.

Vigo

VALDÉS, C.M. e GIL SÁNCHEZ, L. (2002): La transformación histórica del
paisaje forestal de Galicia. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente.
ISBN: 84-8014-353-3.
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e ti...

Viveiro

feRReiRóS de aRRiba, no CouRel

O Courel

Caaveiro

Lalín Ribadavia
muxía

Como curiosidade, podedes saber que os tautopónimos son os nomes
de lugar nos que se repite o accidente xeográfico que designa ou, en
xeral, calquer outra repetición. Por exemplo, e o caso do Barco de
Valdeorras (Barco= val) ou Malpica (Mal = alto, Pic = alto)
O sufixo -eiro, -eira nos nomes de lugar refírese ao lugar onde vivían ou
había gran cantidade de algo. Así, Oseira foi o lugar onde había moitos
osos e Carballeira fai referencia á presenza de moitos carballos.
Hai ducias de nomes curiosos por todo o noso territorio, coma
O Mexadeiro en Ortigueira ou a Illa dos Cagallóns en Cabana de
Bergantiños.

E ti...de onde vés sendo? é a
última sección do bloque de
contidos dedicados a Galicia.
Consiste nun breve achegamento
á toponimia, recollendo e
explicando os nomes dos lugares
do noso dominio lingüístico
cos que fomos recoñecendo ao
longo da historia os espazos
que habitamos, transmitindo de
xeración en xeración parte do
patrimonio inmaterial do país:
núcleos de poboación, montes,
correntes de auga, prados, penas,
covas ou calquera accidente do
terreo con nome fixo e coñecido.

Os topónimos, en palabras de Fernando Navaza, son “a concreción
lingüística da vinculación histórica dun pobo coa súa xeografía”. Un
crebacabezas no que os seres humanos foron escribindo o seu xeito de
vivir, as súas relacións sociais e co medio ou as súas crenzas.
O obxectivo deste apartado de achegamento aos topónimos é fomentar
unha relación causal e afectiva de sentimento de pertenza a unha
comunidade que está unida por unha lingua, unha cultura e un pasado
común. Unha aproximación integral aos nomes de lugar supón unha
fonte de coñecemento multidisciplinar na área das linguas, da xeografía,
da historia, da arqueoloxía ou da etnografía dun territorio ademais
de estimular procesos de aprendizaxe como a recollida de datos, a
recuperación, a ordenación e a conservación de valores patrimoniais.
Galicia acolle case a metade do conxunto de núcleos de poboación do Estado
español polo que o seu patrimonio toponímico e especialmente rico.
Para traballar a toponimia pode consultarse:
www.xunta.es/toponimia-e-nomenclator
http://sli.uvigo.es/toponimia
CABEZA QUILES, F. (2000): Os nomes da terra. Toxos Outos. Noia. ISBN:
84-89129-97-5.
CABEZA QUILES, F. (2008). Toponimia de Galicia. Galaxia. Vigo. ISBN:
978-84-9865-092-1.
CABEZA QUILES, F. (1992). Os nomes de lugar. Topónimos de Galicia. A
súa orixe e o seu significado. Xerais. Vigo. ISBN: 978-84-7507-688-1
NAVAZA, G. (2006): Fitotoponimia galega. A Coruña: Fundación Pedro
Barrié de la Maza. ISBN: 84-95892-53-7.

PIÑEIRA, M.J. e LOIS, R.C. (2011): “A rede urbana e a rápida urbanización
do territorio”, en PIÑEIRA, M.J. e SANTOS, X.M. (coords.): Xeografía
de Galicia. Vigo: Xerais. pp. 157-227. ISBN: 978-84-9914-306-4.

NAVAZA, G. (2009): “Parroquias e toponimia”, en GARCÍA PAZOS, F.
(coord.): A parroquia en Galicia. Pasado, presente e futuro. Santiago
de Compostela: Xunta de Galicia. pp. 181-201. ISBN: 978-84-4534777-5 . Dispoñíble en:

AA. VV. (2014): Cidades Subxacentes. Policentrismos urbanos en Galicia.
Colectivo 1AUN (edit). A Coruña 2014. ISBN: 978-84-9749-525-7

http://www.medioruralemar.xunta.es/areas/investigacion_e_
formacion/publicacions/desenvolvemento_rural/
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15 Paisaxes de GALICIA

Deste xeito, decidímonos pola seguintes paisaxes, nas que facemos
constar deseguido o principal motivo polo que as escollemos:

Nela preséntanse quince paisaxes significativas de Galicia ordenadas
correlativamente de norte a sur e de oeste a leste. Esta selección tenta
dar a coñecer quince realidades presentes no noso territorio diferentes
e variadas fuxindo de tipoloxías nin de clasificacións, sendo conscientes
da infinidade de posibilidades de escolla. Á súa vez, cabe entender que
estas quince paisaxes poden valer de exemplo para o desenvolvemento
doutras igualmente representativas.

15
Paisaxes

de galiCia

2.		 As Fragas do Eume, “espazo natural” e unha excepcional
mostra de bosque atlántico autóctono.
3.		 A Terra Chá, un caso de superficie topograficamente achairada
(excepcional en Galicia), transformada para as industrias
agrogandeiras, mediante procesos de concentración parcelaria
e colonización agrícola.

R

p ax . 31

p ax . 35

A tERRA cHÁ

p ax . 39

o dEZA

5.		 Santiago de Compostela, cidade histórica cun relevante rol
funcional e valor simbólico dentro de Galicia.

p ax . 51

SAntIAGo dE comPoStELA

o coUREL

p ax . 47

p ax . 55

O fondo da ría, cun calado máximo de 24 m e con sedimentos cuaternarios,
constitúe unha unidade de esteiro na que o carácter morfolóxico máis
evidente é a ampla extensión de marismas e chairas intermareais,
acumulando grandes depósitos areentos.

pnoa ©iGn

p ax . 43

6.		 O Deza, paisaxe gandeira do centro de Galicia.

A orixe da ría é de tipo tectónico: o afundimento do bloque central permitiu

o asolagamento da rede fluvial antiga e o seu forte encaixamento entre
7.		 O Courel, paisaxe de montaña
que incorpora
a aldea da Seara.
aliñacións montañosas
laterais.
A orientación nor-nordés da ría canaliza os ventos arrefriando o morno
clima oceánico cunha temperatura media que oscila entre os 12 e 13ºC.
Os ventos dominantes son oestes-suroestes en verán, e nordés en inverno.

8.		 Ría de Arousa, exemplo das Rías Baixas.
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punto de ViSta da panoRámiCa CentRal
RíA dE ARoUSA

p ax . 59

RIBEIRA SAcRA

p ax . 63

o RIBEIRo

p ax . 67

VIGo

p ax . 71

CeleiRo

Celeiro é o porto natural da ría de Viveiro, cuxa boca se abre entre
Puntas Socastro e Faro. O topónimo Celeiro (do latín CELARE, ‘gardar’)
remítenos etimoloxicamente a un lugar que servía de almacén de gran,
un hórreo.

orToFoTo 1/25000

coStA dA moRtE

V

4.		 A Costa da Morte, mostra dun litoral abrupto
non responde
ía dequeiVeiRo
ben nin ao modelo das Rías Baixas nin ao das Rías Altas.
ano 2011

AS FRAGAS do EUmE

RíA dE VIVEIRo - cELEIRo

1.		 A ría de Viveiro, exemplo das Rías Altas e vila costeira.

A dársena é un espello da malversación dun ecosistema que era
unha fortuna en fauna mariña e recursos económicos. De 1973 a

de cultivo, prado e monte, cunha exuberancia de eucaliptal. A vila é
unha poboación costeira con fondo arraigo da pesca e da salgadura, uns
sectores que constitúen o sinal de identidade de Celeiro.

10. O Ribeiro, exemplo de paisaxe
vinícola de longa tradición histórica.
O porto é hoxe pioneiro en todo o litoral español e un referente na pesca.
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A LImIA - LAGoA dE AntELA

p ax . 79

PAISAxES dE FRontEIRA

p ax . 83

FERIdAS nAS PAISAxES

p ax . 87

Queremos insistir en que esta escolla non busca establecer unha
clasificación das paisaxes de Galicia senón amosar unha diversidade de
distintas realidades agochadas no noso país e que calquera de nós poda
ter no seu imaxinario persoal: costa-interior, val-montaña. urbanorural, industrial-agrario, aldea-vila-cidade, etc.
Paralelamente á nosa proposta, para afondar na idea da clasificación
das paisaxes de Galicia, pode consultarse o estudo “Metodología y
clasificación de tipos de paisaje en Galicia” no que se expoñen os
resultados das investigacións na procura da caracterización dos
diferentes tipos de paisaxe existentes en Galicia. Este estudo conclúe na
caracterización de 6 grupos de paisaxe e 28 tipos de paisaxe.
PÉREZ ALBERTI, A.; BOROBIO SANCHIZ, M.; CASTILLO RODRÍGUEZ, F.;
PAYÁN PÉREZ, M.; (2014): Metodología y clasificación de tipos de
paisaje en Galicia GOT, Nº 6 - Revista de Geografía e ordenamento
do Território (decembro de 2014) ISSN: 2182-1267. Dispoñible en:
h t t p : / / w w w. re s e a rc h g a t e . n e t / p u b l i ca t i o n / 2 7 0 4 4 8 4 5 5 _
Metodologa_y_clasificacin_de_tipos_de_paisaje_en_Galicia

carToGraFía 1/50000
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p ax . 75

ano 2003

A actividade mariñeira abrangue as principais artes (baixura, arrastre,
palangre, volanta, grande altura, marisqueo), mariña mercante e
conserva, sendo a pescada do pincho o producto estrela da lonxa.

ALLARIZ
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1993 tranformouse o hábitat ribeirán con recheos e infraestruturas
9.		 A Ribeira Sacra, paradigma
da importancia dos elementos
portuarias, convertendo as marismas en asfalto. Os fondos da baía
ficaron expoliados de flora e fauna, por mor dos deterxentes e incesantes
abióticos na paisaxe, malia
que
a Ribeira
no seu conxunto
avarías
no emisario
da depuradoraSacra
de augas residuais.
ofreza, tamén, paisaxes En
deCeleiro
dominancia
cultural.
predominan, por riba biótica
da construción e
urbanística,
os solos

Texto de Vicente Míguez Salgueiro, Escritor e Mestre nos CEIP de Celeiro e Vicedo

PARTE 2:

11. Vigo, paisaxe de gran cidade en Galicia, que experimentou un
As fábricas de salgadura do s. XIX e as 18 conserveiras do s. XX fomentaron
crecemento periurbano moi
e complexo.
o procesorápido
de industrialización,
desenvolvido entre 1920 e 1940. Máis dun
milleiro de mulleres desempeñaron un rol esencial, pois eran elas quen
descargaban o peixe e o transportaban ás factorías; eran pescantinas,
redeiras, mariscadoras, obreiras da salga e conserva.

12. Allariz, unha vila galega de interior con significativas actuacións
A infausta data 12 de xullo de 1961 marcaría Celeiro a causa dunha
galerna na que afundiron tres lanchas cun tráxico ronsel de 30 mortos.
de reforma e rehabilitación.
O Crédito Social Pesquero e a entrada en 1986 na CEE modernizarían a
flota poñendo o porto rumbo ao futuro.

Do s. XVI datan ostotalmente
pleitos Viveiro-Celeiro na poxa
polo liderado económico
13. A Limia, símbolo de paisaxe
transformada,
de
da ría: Viveiro vén sendo a cidade administrativa e comercial, e Celeiro,
a vila mariñeira.
cambio absoluto no último medio século.

14. O Alto Támega, paisaxe de fronteira que convida á reflexión
sobre as continuidades e discontinuidades a través dos límites
xeopolíticos.
15. As feridas nas paisaxes, presenta cinco realidades diferentes
(louseiras no Macizo de Pena Trevinca, balsa de lodo en Xove, extracción de arxila en Mesía, canteiras de granito no Porriño e lagoa
artificial das Pontes de García Rodríguez) nas que intervencións
contundentes cambiaron a faz do territorio de forma extrema.
Trátase dunha convida á reflexión sobre as grandes modificacións
introducidas pola minaría e a industria nas paisaxes galegas.
Na web do Proxectoterra esta creado un apartado denominado Imaxes
da Paisaxe no que iremos incorporando novas panorámicas que
permitan diversificar e contextualizar mellor as actividades de lectura
e interpretación das paisaxes nas aulas. As propostas de novas láminas
que xurdan nos propios centros, poderán ser incorporadas neste
repositorio co obxectivo de ser compartidas pola comunidade educativa.
http://proxectoterra.coag.es/index.php/arquivo/paisaxe/imaxes.html

No Ribeiro, o concepto “calidade” xa non é suficiente, e hoxe comézase a
pensar en “personalidade, singularidade, etc.”, valores inexpropiables e
non deslocalizables.

A superficie agraria tradicional está fragmentada
en multitude de parcelas de pequeno tamaño.
Isto dificulta a mecanización e obter unha
rendibilidade comercial. Por estes motivos, nos
últimos anos amplas zonas de monte están
sendo substituídas por novos viñedos. Estes
procesos son claramente visibles nas paisaxes.

Val de gomaRiz

enCoRo de CaStRelo de miño

O encoro de castrelo de miño retén as augas
do río Miño entre os concellos de Ribadavia
e Castrelo de Miño. A construción da central
hidroeléctrica no ano 1969 anegou extensas
zonas de cultivo, nas que se producía moi bo
viño, e mudou o microclima da zona.
O Clube Naútico Castrelo de Miño instalado nel é
un centro de referencia en Galicia para a práctica
destes deportes e de actividades de lecer.

Val de beade.

A paisaxe do viño é unha creación humana.
desde a Idade media, contruíronse socalcos
para o cultivo das vides.

As vides plántanse entre os 80 e os 300 m de
altitude, cotas nas que non xea en primavera,
nas orientacións máis solleiras.

os solos onde se cultiva a vide proceden de
granitos meteorizados. Son areentos, permeables
e máis ben secos. A súa cor clara reflicte a
radiación solar e favorece a maduración das uvas.
os solos dos fondos dos vales son de aluvión do
cuaternario e neles adóitanse plantar hortas.

os vales do Ribeiro, bañados por numerosos
ríos, están protexidos dos ventos atlánticos
polas estribacións montañosas das Serras do
Faro e do Suído, pertencentes á dorsal Galega.

os núcleos de poboación aséntanse ao pé das
abas entre as zonas de hortas e os viñedos.
Son un conglomerado de aldeas diseminadas e
cercanas ás zonas de produción agrícola.

os montes están plantados de piñeiros e, cada
vez máis, cubertos dunha especie alóctona
que medra descontrolada: as mimosas, que
conforman unha masa impenetrable.
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cASA doS REGoS. Óleo sobre lenzo (75x90)
celso Varela (Briallos, Pontevedra 1952)
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Cando un chega a Vigo por aire, terra ou mar sinte un arrecendo
mariño que asolaga os outros sentidos, sobre todo se temos un
día de brétema. A ría de Vigo determina a expansión da cidade. Un
crecemento un tanto equivocado por mor das presións dos poderes
económicos concretos: primeiro foi a expansión portuaria cara ao
Areal e logo o impedimento dun planeamento organizado con ideais,
como os de Antonio Palacios.

Estos erros do pasado condicionan o caos do presente. A falta de
coidado dos recursos mariños esgotou a sardiña xa na altura do inicio
do século XX. A ausencia dunha política agraria para o minifundio
incidiu na falta de integración do medio periurbano na expansión
inmobiliaria de Vigo.

punto de ViSta da panoRámiCa CentRal

Pero Vigo é o dinamismo da área metropolitana e da expansión polos
mares atlánticos da pesca nos grandes caladoiros. Hai moitos Vigos
descoñecidos, os que nos levan ata as terras agrarias do Fragoso, as
construcións navais da costa, os parques forestais que orlan a cidade
e permiten un parque fluvial xunto ao Lagares.
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Moitas veces tense falado de Vigo como federación de aldeas. O que
se pode apreciar sobre o o municipio é unha morea de lugares que
representan unha estrutura tradicional do hábitat galego, aínda que
se agravase a dispersión nos últimos decenios, como sucedeu en
toda a área metropolitana. Os cultivos de millo, patacas e legumes
mostran que foi a paisaxe tradicional do policultivo de subsistencia,
que actualmente ten pouco interese económico e ecolóxico.

A ESmoRGA
Dirección: Ignacio Villar
Produción: Vía Láctea films e Editorial Galaxia
Ano: 2014

Baseada na novela do mesmo nome de Eduardo Blanco
Amor. A historia relata vinte e catro horas de vida de tres
amigos (Cibrán, Milhomes e Bocas) durante un percorrido
por bares de alterne e tabernas. A incesante inxesta de
alcohol destapa os seus instintos máis ocultos e fai confesar
segredos non revelados. Todo iso na Galicia rural dos anos
1950, en pleno inverno e en vésperas da chegada de Franco
a inaugurar un encoro.
Ignacio Villar conta que unha das dificultades da rodaxe foi crear unha atmosfera fría.
Para iso recurriu ao inverno de Ourense e aos días chuviosos e de temporal.
A esmorga rodouse na Capela do Santo Cristo e nas inmediacións da Catedral de
Ourense, a casa dos Andrade é o Pazo de Tor en Monforte, a casa de citas de Nonó
rodouse no Carballiño, a Taberna da tía Esquilacha é a Taberna Papuxas de Ribadavia
e outros exteriores están filmados en Seixalbo.

Fondo de Vila

- Unha imaxe de gran formato da paisaxe a tratar con textos
explicativos que en xeral achegan datos relativos a elementos que son
claramente identificables nesa paisaxe, de carácter moi diverso: relevo,
litoloxía, vexetación, aproveitamentos, asentamentos, infraestruturas,
etc., ás veces mesmo con referencias á representación da paisaxe.

dESPoIS dA VEndImA.Óleo sobre lenzo (38x46)
Leopoldo Fdez. Varela (O Porriño 1929 - 2007)

O Outeiro

•Unha lámina central, nas dúas seguintes páxinas, presenta:

Tíñase por un estudoso dos procedementos empregados durante
séculos polos frades do Císter. No cercano mosteiro de Melón dera
con raros códices sobre o cultivo vitícola e non facía outra cousa que
anotar en amañadas cuartillas os seus achados despois da conseguinte
experimentación. Na aldea sabían que calquera animal morto tiña bo
enterro nas viñas da reitoral. Para o crego estas carnes eran achegas
moi proveitosas sempre que se aplicasen nas semanas previas á chegada
do zume.
o SABRE do FRAncéS
miguel Anxo Fernández. Ed. Galaxia. 2012. ISBN. 978-84-9865-423-3

Este dispersión de células do hábitat e incluso de vivendas illadas,
antano agropecuarias e hoxe chalés con horta e xardín familiar, é
consecuencia dunha estratexia do poboamento recente, pero tamén
das posibilidades que ofrece unha terra abondosa en auga, cunha
oscilación térmica pouco acusada e con pendentes suaves nas ladeiras
dos vales.
A vida de Vigo latexa nos corazóns do microtoponimia: O Calvario,
Bichita, O Rocío, As Roteas, O Caramuxo... Nomes con moita historia
que se recupera coa axuda das persoas que aínda tiveron tempo de
camiñar polas rúas da cidade e polas corredoiras das parroquias que
compoñen este lugar que lle chamamos Vigo.

E Vigo tamén existe nos símbolos de proxección internacional: nas
augas da Ría e na abundancia de augas dos ríos e regatos do Val do
Fragoso, nas pedras do castelo do Castro, nas igrexas medievais de
Bembrive, Castrelos e Coruxo, no clima de matiz mediterráneo no
conxunto oceánico simbolizado na oliveira do escudo da cidade. Signos
dun pasado que se dinamiza na área metropolitana e na eurorexión de
Galicia co Norte de Portugal.

Texto de Xosé M. Souto, Xeógrafo e profesor da Universitat de València

ano 2007

Na actualidade, o crecente abandono pola división hereditaria dos terreos
tenta corrixirse mediante concentración parcelaria, cooperativas de
cultivos en común ou plantacións en terreos de monte.

- Dúas obras pictóricas de autores e autoras galegos e galegas de
diferentes épocas e estilos que nos permitirán non só coñecer a paisaxe
a través da pintura, senón as intencionalidades e as épocas nas que se
xestaron os cadros, xa que cada unha delas vai acompañada, no caderno
de actividades, por un texto explicativo. Non se trata só de facer unha
«proba de realismo» en cada cadro, senón de entender que as paisaxes
son, tamén, as olladas artísticas. Escolmamos as paisaxes interpretadas
por figuras como Llorens, Ovidio Murguía, Julia Minguillón, Morquecho
ou Antón Patiño, entre outras, co propósito de iniciar o alumnado na
representación persoal das paisaxes vividas.
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inteRioR dunha modeRna adega

adega e un doS SeuS CampoS de VideS

RibadaVia

o Río aVia ao Seu paSo poR RibadaVia

No Ribeiro hai un cento de adegas, que elaboran
entre 15 e 20 millóns de litros de viño controlados
polo Consello Regulador da Denominación de
Orixe, para o mercado local e internacional.
4.600 Millóns de Anos

ARCAICA

(PRECÁMBRICA)

O gran crecemento da vide fai necesaria a poda anual, e a súa condución en empalizadas de postes
e arames en espaldeira (antigamente, en estacas atadas con vimbios). A distancia normal entre
espaldeiras son 2 m para facilitar os labores. A produción media son 10.000 kg/ha, obtendo de cada
hectárea unhas 7.500 botellas, que deben levar unha contraetiqueta oficial que certifica a súa orixe.
700 Millóns de Anos

PRIMARIA
CÁMBRICO

(PALEOZOICO)

500 M. A.

Ribadavia é a cabeceira comarcal do Ribeiro. Bañada polo río Avia, foi declarada Monumento Histórico
Artístico en 1947. O seu casco urbano está dominado polo castelo dos condes de Sarmiento e alberga
os restos dunha destacada xudaría en Galicia. Foi un punto neurálxico nas comunicacións co interior de
Galicia por estrada e ferrocarril. Na actualidade conta coa proximidade da autovía Vigo-Madrid.

430 M.A.

ORDOVÍCICO

(NEOZOICO)

eStaCión de RibadaVia

350 M.A.

400 M.A.

SILÚRICO

DEVÓNICO

270 M.A.

CARBONÍFERO

245 M.A.
PÉRMICO

200 M.A.

TRIÁSICO

SECUNDARIA

(MESOZOICO)

XURÁSICO

65 M.A. TERCIARIA

140 M.A.

(CENOZOICO)

1,6 M.A.

10.000 Anos
CUATERNARIA

devila A Ribeira
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Canellas
Rasa
é de Home

carToGraFía 1/50000

Vales

Parada Seca

e Cerreda

A Guerra Civil e a Segunda Guerra Mundial ocasionaron outro duro golpe ao
sector, que reacciona buscando fórmulas asociativas. En 1953 inaugúrase
a primeira adega cooperativa do Ribeiro. No camiño da calidade, a finais
do s. XX reaparecen as variedades brancas clásicas (Treixadura, Torrontés,
Loureira, Albariño, etc.) e as tintas (Brancellao, Mencía, Caiño, Sousón,
etc.) mediante substitución do viñedo existente, xa que a UE non permite
novas plantacións nin o uso de híbridos, para evitar excedentes.

O seu desvelo ía máis alá dos coidados dun colleiteiro escrupuloso.
Estendíase á propia terra e obsesionábase por darlle as substancias
que logo pasarían ao viño, cristalizando deseguida no ceo da boca
para esvarar ledamente pola gorxa, deixando nela a pegada do caldo
ben amañado. Teimaba que as cepas sorben do solo as súas esencias
para saborealas no zume, divinizada despois pola man de Deus nos
acios das uvas mouras. Rexeitaba o esterco por excrementado de máis,

pero recorría ao estrume moído a machadazos e pousado na corte uns
poucos días para unha fermentación escasa. Tamén botaba mazás
temperás mesturadas con laranxas acedas de primeira hora. Carros
ateigados coas froitas enfilaban cara á ben cumprida leira da abadía
para soterralas arredor das cepeiras.

ano 2011

Recupéranse os viñedos enxertando as viníferas europeas sobre patróns
americanos ou utilizando híbridos resistentes á filoxera. Pola gran
demanda de viño, a uva Palomino (branca) ou Alicante (tinta) substitúen
as castes tradicionais, en detrimento da calidade.

A viña da reitoral, a maior da contorna, fervía de beira a beira e de cabo
a rabo, porque era tempo de poda, e había que aproveitar as frecuentes
escampadas daqueles días. (...) O propio abade revisaba os labores con
moito interese, pois as talladas tiñan que ser coidadosas para impedir
a agromanza do zume a destempo, coa conseguinte sangradura da vide
que malograría o acio por chegar. Comprobaba planta a planta cunha
precisión abofé maniática. Malia semellar fachendoso do mencía das
súas videiras, sabía que aínda non lle atopara o punto apetecido. (...)

pnoa ©iGn

As patoloxías da viña ocasionaron outra terrible crise: en 1850 aparece
o Oidium, pouco máis tarde o Mildium e a finais do s. XIX a praga da
Filoxera que estragou os viñedos, provocando o gran éxodo migratorio de
poboación cara a América.

67

orToFoTo 1/25000

A expansión do cultivo e a riqueza está ligada a épocas de crecemento
demográfico, pola necesidade de man de obra. As pestes e guerras
reducían a poboación polas mortes e as levas de mozos para o exército,
coas conseguintes crises.

punto de ViSta da panoRámiCa CentRal

-Un fragmento de literatura pertencente a un/unha autor/a
axeitado/a para o nivel educativo da ESO e que reflicte realidades
ou escenas paisaxísticas. Son pequenos textos de obras de Marilar
Aleixandre, Agustín Fernández
Paz, Ramón Otero Pedrayo,
Castelao, Manuel María, Antón
Vigo
Cortizas, Miguelanxo Prado,
etc. Estes textos abranguen
diversos
xéneros
literarios
(narrativa,
poesía,
lendas
populares, cantigas, ensaio,
banda deseñada, texto histórico,
etc.) e están acompañados
pola referencia bibliográfica
Erbededo de Arriba
Casar do Mato
completa, ISBN incluído, por
O Olivar
se interesase ampliar a lectura
O Campo
A Figueiriña
da obra. A visión subxectiva, os
A Pena Erbededo de Abaixo
recursos estilísticos, a mestura
da realidade e a ficción poden ser
un punto de partida para abrir camiño á imaxinación, á visualización
mental de textos escritos e á construción de universos creativos.
ano 2008

orToFoTo 1/25000

Os lexionarios romanos do s. III establecerían as primeiras plantacións
de viñedo, nas ladeiras dos ríos polo seu microclima e pola facilidade
do transporte fluvial. Pero a época esplendorosa dáse no s. X, cando os
monxes cistercenses crean o Mosteiro de San Clodio, que sería o xermolo
principal do desenvolvemento vitivinícola do Ribeiro. Os monxes ordenan
o territorio: hortas nas zonas baixas; viñedos a media ladeira; cereais
e gando máis arriba e montes comunais nos cumios. Ceden terras aos
labregos a cambio dunha parte da colleita. O viño era de gran calidade e
xa Afonso X O Sabio fala nas súas cantigas do ”bon vinho d’ourens”.

•Unha cuarta páxina presenta a interpretación que se fixo da paisaxe en
diferentes momentos históricos a través das manifestacións artísticas
e da toponimia. Deste xeito, e encadradas en cada unha das paisaxes
referidas propoñemos:

©iGn

A súa historia está ligada ao cultivo da vide. A diferenza doutras comarcas
onde a agricultura era para autosuficiencia e para obter algúns ingresos
pola venda de excedentes, as comarcas vitivinícolas dedicaban a práctica
totalidade da súa produción á comercialización. Pero esta dependencia
do comercio exterior tamén ocasionou crises cíclicas ao longo do tempo.

pnoa ©iGn

toLonGo. Óleo sobre lenzo (73x60)
as Guerra (Lalín 1940 - Vila de Cruces 2012)

O Ribeiro é unha bisbarra situada nas ribeiras do Miño e os seus afluentes
Avia e Arnoia.

Texto de Xosé Carballido Presas, Enxeñeiro Técnico Agrícola e Master en Viticultura e Enoloxía

ARREdoR dE SI
Pedraio. Ed. La Voz de Galicia. 2002. ISBN 84-9757-020-0

ano 2011

ade da horta tamén tiña os seus paseos de
a nabeira de millo. Pola parte máis baixa
erde, cruzado por un sendeiriño, branco
s augas do regato. Alí, agarimado por
amigos dos paxaros e sensibles ó primeiro
ño deixado des que se fixeron as novas aceas
e as pedras cubertas de musgos figuraban
parigas loiras e enfariñadas doutro tempo.
sentimental. Mais polas sestas baixaba ata
ue seguramente chegaría. E chegou.

•Unha primeira páxina coa cartografía da área correspondente ao
Mapa Topográfico Nacional 1/50000 e á ortofoto a escala 1/25000.
Contén, tamén, un texto xeral informativo sobre a paisaxe en cuestión
que dá a coñecer as súas
principais características, na
súa tripla dimensión: elementos
o RibeiRo
e factores naturais (xeoloxía,
climatoloxía, vexetación, etc.),
elementos e factores humanos
(demográficos,
económicos,
etc.) e, en último termo, cultura
inmaterial, representacións e
percepcións. Estes textos son
de autoría diversa, de xeito que
reflicten visións plurais. Cada
autor/a partiu da súa área de
coñecemento para caracterizar
a paisaxe correspondente, polo
que globalmente a visión sobre
as paisaxes que presentamos
son multidisciplinares. Procuramos que os/as autores/as tivesen un
compromiso persoal co territorio e coa paisaxe que tratan, para deste
xeito obter unhas claves emocionais singulares.

carToGraFía 1/100000

Cada unha destas paisaxes consta dos seguintes elementos:

- Na parte inferior situamos unha liña do tempo xeolóxico para que
a referencia ao tempo da terra estea sempre presente cando estamos
a ollar para unha paisaxe e nos permita situar os fitos e procesos
xeolóxicos referenciados nela.

Cima da Aldea

•Estrutura das LÁMINAS

CRETÁCICO

- Unha serie de imaxes e textos con outros elementos da paisaxe
que non están visibles na lámina central pero que forman parte ou
inflúen na súa configuración e que reforzan o discurso compositivo.
- Nalgunhas fichas houbo a posibilidade de incorporar dúas imaxes
dun mesmo enclave en dous momentos históricos distintos co obxectivo
de desenvolver o cambio e a evolución-involución das paisaxes ao longo
do tempo.

- Unha proposta audiovisual, en formato de película de ficción
ou documental, rodada en escenarios próximos á paisaxe tratada (ou
mesmo na propia paisaxe escollida) e que a mostra ben como soporte
cinematográfico ben como protagonista da trama. Cintas como Mar
Adentro de Alejandro Amenábar, A lingua das bolboretas de José Luís
Cuerda, Costa da Morte de Lois Patiño ou Vilamor ou Pradolongo de
Ignacio Villar van presentándonos diferentes xeitos de ver e interpretar a
paisaxe a través desta arte.
-Un apartado de toponimia referida á paisaxe e referenciada a partir
do MTN da primeira páxina de cada lámina. Son dez topónimos que o ser
humano usou para poñerlle nome aos lugares que habitaba en función
das súas características e que lle dan sentido e explicación histórica
ás paisaxes. Con eses topónimos téntase que o alumnado descubra o
porqué desas denominacións, é dicir, a orixe deses nomes de lugar, nun
intento do ser humano de apropiarse e facer seu o territorio que habita.
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•Páxinas web (correspondentes a lugares de visita)
• Casa-Museo Manuel María (Outeiro de Rei):
http://www.manuelmaria.com/estaticas/ver.htm?id=14

• Museo Xeolóxico Municipal de Quiroga:
http://museogeologicoquiroga.blogspot.com.es/

• Centro de Interpretación da Lagoa de Antela (Sandiás):
h t t p : / / w w w. s a n d i a s . e s / i n d ex . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&view=article&id=9&Itemid=8&lang=gl

• Museo Etnolóxico de Ribadavia:
http://museos.xunta.gal/es/etnoloxico-ribadavia

• Centro de interpretación da Ribeira Sacra (San Pedro de Rochas):
http://www.centrointerpretacionribeirasacra.com
• Centro de Interpretación da Ría de Arousa (Vilagarcía de Arousa):
http://www.osalnes.com/cataloga/ap/ficha-es/?etq=1&id=11
• Centro de Interpretación das Terras do Miño (Lugo):
http://www.deputacionlugo.org/terrasmino2015/index.html#

• Museo Municipal de Vigo:
http://www.museodevigo.org/
• Parque Etnográfico do río Arnoia (Allariz):
http://museos.xunta.gal/es/rio-arnoia
• Pazo-Museo Otero Pedrayo (Amoeiro):
http://fundacionoteropedrayo.org/

• Centro de Interpretación do Contrabando (Vilardevós):
http://www.turgalicia.es/ficha-recurso?cod_rec=265174931&ctre=167
• Centro do Viño da Ribeira Sacra (Monforte de Lemos):
http://www.centrovino-ribeirasacra.com/inicio.asp
• EcoEspazo O Rexo (Allariz):
http://www.allariz.com/turismo/cs/turismo.asp?op=578&id=585
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• EcoMuseu de Barroso (Montalegre):
http://www.ecomuseu.org/index/
• Espaço de Memória e Fronteira. Museu do Contrabando (Melgaço):
http://www.cm-melgaco.pt/portal/page/melgaco/portal_municipal/
Cultura/MelgacoMuseus
• Guía do Parque Natural das Fragas do Eume:
http://fragas-do-eume.qnatur.com/
• Museo das Peregrinacións e de Santiago de Compostela (Compostela):
http://museoperegrinacions.xunta.gal/
• Museo do Cabo Vilán ou Centro de Interpretación dos Naufraxios,
Faros e Sinais Marítimos (Camariñas):
http://www.camarinas.net/turismo/ca/index.php?seccion=m_faro
• Museo do Mar de Galicia (Vigo):
http://www.museodomar.com/es
• Museo Etnográfico da Capela:
http://www.museodacapela.org/
• Museo Etnográfico da Limia/Centro de Cultura Popular do Limia
(Vilar de Santos):
http://www.museodalimia.com/menu_inicio.html
• Museo Etnográfico liste (Vigo):
www.museoliste.org
• Museo Etnográfico Municipal de Quiroga:
http://museoetnograficodequiroga.blogspot.com.es/

CIUTAT, TERRITORI, PAISATGE
Os recursos que presentamos son
debedores do proxecto educativo
“Ciutat, territori, paisatge” elaborado
no ano 2008 polo Observatori del
Paisatge de Catalunya. Foi referente
esencial para o inicio dos traballos
e modelo a seguir no proceso de
elaboración das láminas. A partir
deste proxecto a nosa aportación
concretouse na contextualización á
realidade galega e a incorporación
de contidos teóricos previos á
lectura, observación e análise das
diversas paisaxes que son obxecto
de estudo na nosa proposta.
No seguinte enlace podedes acceder
á web interactiva deste proxecto na
que vos atoparedes a web completa
en catalán e a demo en castelán.
http://www.catpaisatge.net/esp/materials_ctp.php

Arquivo Web “PAGUS. Galicia, un país de paisaxes”
Na sección PAISAXE no Arquivo da páxina web do proxectoterra
http://proxectoterra.coag.es/index.php/arquivo/paisaxe/
atoparedes todos os ficheiros correspondentes ao libro, guía, programa,
fichas de actividades, imaxes da paisaxe e videos, dispoñibles para a
súa visualización e descarga.

PARTE 3:

CARTOGRAFÍA

tenta achegarse á tonalidade altimétrica do lugar onde se sitúa no mapa
hipsométrico. Deste xeito, as paisaxes litorais terán un fondo azul, as
chairegas amarelo-verdoso ou as de alta montañas ocre, entre outros.

A cartografía é unha ferramenta esencial para abordar o estudo da
paisaxe. Visualizar e analizar as formas do terreo, o substrato litolóxico, os
constrastes de temperatura e pluviosidade, os asentamentos de poboación
e a rede de comunicacións dun territorio son claves para iniciar ao
alumnado na descuberta da complexidade paisaxística. É importante que
esta ollada se complemente co exercicio comparativo entre os diferentes
mapas co obxectivo de comprender no seu conxunto as interrelacións que
se producen entre todos estes elementos e os condicionantes que sobre
uns operan os demais. Unha ollada conxunta deixará entrever dun xeito
doado as concordancias, por exemplo, entre as formas do relevo e os
materiais rochosos ou entre os primeiros e a disposicións dos viarios.

Apéndice cartográfico composto por seis mapas de Galicia:

•Carta Geométrica de Galicia de Domingo Fontán (1845)
•Mapa hipsométrico
•Mapa litolóxico
•Mapa de temperaturas medias
•Mapa de precipitacións
•Mapa de viais e núcleos de poboación
Webs cartográficas:
Instituto Geográfico Nacional

A inclusión deste apartado cartográfico que abrangue a totalidade do
territorio de Galicia pretende servir de complemento ao Mapa Topográfico
e á ortofoto parciais que se inclúen nas quince láminas de paisaxe
propostas co fin de facilitar a comprensión das relacións causais que
se producen en cada unha delas. A cor inserida no fondo das láminas

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo
Xunta de Galicia. Instituto de Estudos do Territorio

http://mapas.xunta.es/produtos-cartograficos/
Observatorio Metropolitano de Galicia

http://www.observatoriometropolitanodegalicia.es
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PARTE 4:

ACTIVIDADES

O cuarto apartado contén a proposta de actividades a desenvolver con
cada unha das quince paisaxes co apoio documental do dossier teórico
e cartográfico. Co fin de establecer unha continuidade metodolóxica, o
tratamento didáctico é similar en todas salvo nun dos puntos en que
cada paisaxe ten un bloque propio de actividades.
As actividades á súa vez aparecen distribuídas en seis apartados, que
son plenamente coherentes co devandito no apartado metodolóxico
titulado A descuberta da paisaxe:
1. A percepción e as sensacións ante unha paisaxe. Con el preténdese
recoñecer a capacidade das paisaxes de xeraren emocións
individuais e colectivas. Pártese con esta idea inicial que non é
outra que a aprendizaxe emocional, achegándonos ás paisaxes
da percepción e da emoción persoal, convidando a traballar coa
emotividade do alumnado.
2. Observar e identificar os atributos visuais dos elementos
presentes nunha escena paisaxística e os principais trazos da súa
composición. O alumnado debe comprender que todas as paisaxes
posúen un carácter que as singulariza, froito das súas formas e da
súa organización, e que ese carácter se basea na disposición dos
elementos. De aí que sexa necesario singularizalos e entender
como se sitúan os uns en relación aos outros.
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3. Describir e contextualizar a paisaxe a través dos elementos
analizados e do recoñecemento da matriz biofísica que conforma
a estrutura desa paisaxe, e aqueles outros de orixe antrópica e as
funcións que estes desenvolven. Pretendemos que o alumnado
comprenda que a paisaxe é o resultado dunha complexa
interacción de factores naturais e humanos. Este apartado convida
o alumnado á procura de resposta sobre as relacións causais que
explican as paisaxes tal como son.
4. Estudar a súa evolución e cambio ao longo do tempo co fin de
asimilar que a paisaxe é cambio a calquera escala espacial e
temporal a que se analice. Identificar a evolución das paisaxes
e as pegadas no presente de dinámicas pasadas. Entender que
a paisaxe é un recurso patrimonial, portador de valores que
merecen ser preservados. Analizar como o ser humano lle dá
nome ao territorio utilizando fitos paisaxísticos e como a paisaxe
é fonte de inspiración e soporte para a arte a través da literatura,
da pintura e do cinema, connotándoa de forma inevitable.
5. Analizar as interaccións entre o ser humano e a terra avaliando
as accións sobre a paisaxe e as súas consecuencias ambientais.
Recoñecer, doutra banda, que as paisaxes contribúen intensamente
na formación da nosa identidade individual e colectiva. Considerar
o valor económico das paisaxes, á vez que a súa fraxilidade como
recurso, xa que depende dun desenvolvemento sustentable e pode
ter consecuencias no futuro social e económico das comunidades
humanas. Entender que a paisaxe está relacionada co benestar
e a calidade de vida. Comprender a necesidade da ordenación e
da xestión das paisaxes para a súa salvagarda e que estas son
un dereito da cidadanía, polo que se require unha participación
activa. Preténdese transmitir que as paisaxes son un produto
social en permanente construción polo que debemos promover
un compromiso persoal e colectivo sobre este ben común.
6. Profundar especificamente na paisaxe dada a través de cuestións
específicas de índole local.

Todas estas reflexións pretenden desenvolverse dentro dunha proposta
de traballo colaborativo en grupo e con soporte tecnolóxico, de tal
maneira que a totalidade dos compoñentes dos respectivos grupos será o
responsable da elaboración das súas estratexias e das súas conclusións
sen ter estas que ser necesariamente as mesmas en cada un dos grupos,
mentres manteñan unha coherencia e sexan argumentadas. Así e todo,
haberá cuestións de índole persoal, intuitivo ou perceptivo que deberán
ser resoltas de xeito individual e poderán diferir entre os membros do
mesmo grupo.
O estudo dos seis apartados terá como punto de partida a observación da
lámina ao que lle seguirá a consulta da documentación que se achega,
así como de todo aquel material dispoñible na rede e/ou nas bibliotecas
dos centros.
O resultado final do estudo que cada grupo realice poderá poder expoñerse
aos compañeiros/as preferiblemente coa axuda de ferramentas dixitais.
Todas as fichas están dispoñibles para a súa descarga en:
http://proxectoterra.coag.es/index.php/arquivo/paisaxe/fichas.html

PAISAXE
Un programa medioambiental da Obra Social “La Caixa”
Un dos recursos que tedes a vosa disposición é a edición en galego*
o programa PAISAXE enviado polo Proxectoterra, en abril de 2010, a
todas as bibliotecas dos centros de Secundaria e Primaria de Galicia.
Este programa vai nun CD incorporado no libro-guía .
A través de cinco bloques diferenciados:
Observa, Clasifica, Investiga, Actúa, Explora
ten por obxectivo facilitarnos
unha aproximación á complexa realidade do medio
no cal vivimos, a través dos
sentidos, a observación directa, o traballo de campo e o
uso das TICs.
ACTÚA é o xogo onde se
sintetizan os coñecementos
para conseguir planificar unha
paisaxe sostible. Comparar
as múltiples posibilidades de
creación de paisaxes sobre
un mesmo territorio, tendo en
conta a súa dinámica, permite
formularse
preguntas
e
prever a evolución da paisaxe e as súas consecuencias.
O programa non ten limitado o número de instalacións polo que o
tedes a vosa disposición para incorporalo aos computadores do voso
centro, seguindo as indicacións da páxina 82 do libro.
A guía e o programa están dispoñibles para a súa descarga en:
http://proxectoterra.coag.es/index.php/arquivo/paisaxe/programa.html
*A edición en galego deste programa foi resultado da colaboración da Fundación “la Caixa” e o
Proxectoterra no ano 2008

A PAISAXE

NOS CURRÍCULOS
EDUCATIVOS
Conscientes do momento de cambio de lexislación en materia educativa e que estes
materiais se presentan baixo a cohabitación de dous sistemas educativos que regulan
os ensino da educación secundaria obrigatoria, o Decreto 133/2007 e o Decreto 86/2015
que desenvolven respectivamente a LOE e a LOMCE, presentaremos deseguido a
xustificación curricular de acordo a ambos.
A paisaxe como obxecto de ensino e aprendizaxe é unha excelente ocasión para a
experimentación nas metodoloxías a partir de proxectos interdisciplinares que
abranguen multitude de competencias básicas e de competencias clave.

AS COMPETENCIAS BÁSICAS
Así, a paisaxe no Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas
da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia pode ser
traballada para o desenvolvemento da:
		 •COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA que permite expresar
pensamentos, emocións, vivencias e opinións, así como dialogar, formarse un xuízo
crítico e ético, xerar ideas, estruturar o coñecemento, dar coherencia e cohesión ao
discurso e ás propias accións e tarefas. Ler e escribir son accións que supoñen e
reforzan as habilidades que permiten buscar, recompilar e procesar información, e
ser competente á hora de comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de textos.
		 •COMPETENCIA MATEMÁTICA, xa que permite interpretar e expresar con
claridade e precisión informacións, datos e argumentacións. A competencia
matemática implica unha disposición favorable e de progresiva seguridade e confianza
cara á información e ás situacións (problemas, incógnitas, etc.) que conteñen
elementos ou soportes matemáticos, así como cara á súa utilización cando a situación
o aconsella, baseadas no respecto e no gusto pola certeza e na súa procura a través
do razoamento.
		 •A COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E A INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO
é a habilidade para interactuar co mundo físico, tanto nos seus aspectos naturais
como nos xerados pola acción humana, de tal modo que se posibilite a comprensión
de sucesos, a predición de consecuencias e a actividade dirixida á mellora e
preservación das condicións de vida propia, das demais persoas e do resto dos seres
vivos. Así, forma parte desta competencia a adecuada percepción do espazo físico
en que se desenvolven a vida e a actividade humana, tanto a grande escala coma
no contorno inmediato, e a habilidade para interactuar co espazo circundante. Leva
implícito ser consciente da influencia que ten a presenza das persoas no espazo, o
seu asentamento, a súa actividade, as modificacións que introducen e as paisaxes
resultantes, así como da importancia de que todos os seres humanos se beneficien do
desenvolvemento e de que este procure a conservación dos recursos e a diversidade
natural, e se manteña a solidariedade global e interxeracional. Son parte desta
competencia básica o uso responsable dos recursos naturais, o coidado do ambiente
e o consumo racional e responsable, como elementos clave da calidade de vida das
persoas.
		 •O TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL consiste en
dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información,
e para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van
desde o acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes unha vez
tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación
como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse. Así mesmo, esta
competencia permite procesar e xestionar adecuadamente información abundante
e complexa, resolver problemas reais, tomar decisións, traballar en contornos
colaborativos e xerar producións responsables e creativas.

		 •A COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ fai posible comprender a realidade social
en que se vive, cooperar, convivir e exercer a cidadanía democrática nunha sociedade
plural, así como comprometerse a contribuír á súa mellora. Supón recorrer á análise
multicausal e sistémica para axuizar os feitos e problemas sociais e históricos e para
reflexionar sobre eles de forma global e crítica, así como realizar razoamentos críticos
e loxicamente válidos sobre situacións reais, e dialogar para mellorar colectivamente
a comprensión da realidade.
		 •A COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA supón coñecer, comprender,
apreciar e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas,
utilizalas como fonte de enriquecemento e desfrute e consideralas como parte do
patrimonio dos pobos.
Supón igualmente unha actitude de aprecio da creatividade implícita na expresión de
ideas, experiencias ou sentimentos a través de diferentes medios artísticos, como
a música, a literatura, as artes visuais e escénicas, ou das diferentes formas que
adquiren as chamadas artes populares.
		 •A COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER implica a curiosidade de
formularse preguntas, identificar e manexar a diversidade de respostas posibles ante
unha mesma situación ou problema utilizando diversas estratexias e metodoloxías
que permitan afrontar a toma de decisións, racional e criticamente, coa información
dispoñible.
		 •AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL. Esta competencia remite á capacidade
de elixir con criterio propio, de imaxinar proxectos, e de levar adiante as accións
necesarias para desenvolver as opcións e plans persoais -no marco de proxectos
individuais ou colectivos- responsabilizándose deles, tanto no ámbito persoal coma
no social e no laboral.

As MATERIAS según a LOE, Decreto 133/2007
A natureza mestiza da paisaxe como obxecto de ensino-aprendizaxe, a cabalo
entre as disciplinas que chamamos científicas e as artísticas, entre os contidos
xenuínos das “ciencias da terra” e aqueles propios das “ciencias sociais”; constitúe
unha enorme oportunidade de experimentar o traballo en equipo. Do contrario, o
potencial de desenvolvemento de competencias que ofrece a paisaxe quedará sen
dúbida infrautilizado. A paisaxe é o suficientemente rica en matices como para
admitir aproximacións desde campos do coñecemento aparentemente alleos a el..
Por iso, aínda que o protagonismo recaia nas disciplinas que máis aportaron ao seu
coñecemento -a xeografía ou as ciencias naturais- , calquera campo disciplinar pode
converterse nunha vía axeitada para internarse na aventura do saber que propón a
paisaxe.
A paisaxe como materia multidisciplinar está presente nos contidos das seguintes
materias:

CIENCIAS DA NATUREZA
-PRIMEIRO CURSO
Bloque 1. Contidos comúns
Utilización da experimentación para coñecer mellor os fenómenos naturais
e formular suposicións sobre a súa evolución. Emprego de modelos sinxelos
que contribúan á interpretación dos fenómenos. Identificación de datos e feitos
científicos sobre a natureza e utilización desa información para coñecela.
Bloque 3. Materiais terrestres: atmosfera, hidrosfera e xeosfera
Interpretación de mapas de clima sinxelos. Valoración da influencia da
actividade humana sobre a atmosfera e repercusións na saúde das persoas.
Caracterización das rochas máis importantes en Galicia e dos minerais que as
compoñen. Relación entre as propiedades e a explotación dos minerais e rochas.
Bloque 4. A vida na Terra: os seres vivos
Os seres vivos e a súa diversidade. Identificación dos requisitos necesarios
para a vida. Utilización de claves dicotómicas sinxelas para a súa clasificación.
Razóns da importancia da biodiversidade e a súa valoración como un patrimonio
natural. Elaboración de informes sobre algunha especie en perigo de extinción
ou dalgún espazo protexido próximo e formulación de propostas para contribuír
á súa conservación.
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-SEGUNDO CURSO
Bloque 1. Contidos comúns
Interpretación de información de carácter científico e utilización desta
información para formar unha opinión propia e expresarse axeitadamente.
Bloque 2. Materia e enerxía
Utilización de criterios para clasificar as diferentes fontes de enerxía. Valoración,
desde o punto de vista ambiental, do emprego de fontes de enerxía renovables
e non renovables. Valoración do uso da enerxía na sociedade. Problemas
asociados á intervención humana sobre o ambiente
Bloque 3. Transformacións xeolóxicas debidas á enerxía interna da Terra
Identificación do papel da enerxía interna na formación de materiais terrestres:
magmatismo e metamorfismo. Clasificación das rochas magmáticas e
metamórficas segundo a súa orixe e pola observación da súa estrutura.
Bloque 5. Ambiente: o ambiente natural
Identificación dos compoñentes dun ecosistema, medio abiótico e comunidade e
recoñecemento da influencia dos factores abióticos e bióticos nos ecosistemas.
Aproximación aos conceptos de ecosistema e biosfera. Coñecemento dalgún
espazo protexido en Galicia.
-TERCEIRO CURSO. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
Bloque 1. Contidos comúns
Utilización de estratexias propias do traballo científico, mediante a proposta de
sinxelas investigacións para a resolución de situacións-problema, discusión do
seu interese, identificación de variables que interveñen, formulación dalgunha
hipótese de traballo, seguimento dunha planificación na posta en práctica,
recolla organizada dos datos, interpretación de resultados e comunicación das
conclusións. Interpretación de información de carácter científico coa axuda de
modelos axeitados e utilización desta información para formar unha opinión
propia e expresarse axeitadamente, coa axuda das tecnoloxías da comunicación
e da información e outras fontes.
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Bloque 3. As persoas e o ambiente
Recoñecemento da dependencia humana dos recursos naturais e da importancia
fundamental da súa xestión sustentable. Análise e valoración do uso cotián de
recursos básicos (produción e consumo de enerxía, o uso da auga e do aire) e a
produción de residuos e o seu tratamento.
Bloque 4. Transformacións xeolóxicas debidas á enerxía externa
A actividade xeolóxica externa do planeta. Análise da paisaxe como resultado
da acción conxunta dos fenómenos naturais e a intervención humana. Uso de
mapas topográficos sinxelos para a súa lectura e interpretación. Identificación
mediante imaxes e/ou observacións de campo da acción dos diferentes axentes
xeolóxicos externos sobre as rochas e a paisaxe: a meteorización, os torrentes,
as augas subterráneas, os ríos, o mar, o xeo e o vento. Identificación do papel
dos axentes internos na formación do relevo. Recoñecemento da formación de
sedimentos a partir dos fenómenos descritos anteriormente e a súa posterior
transformación en rochas sedimentarias.
-CUARTO CURSO. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
Bloque 1. Contidos comúns.
Utilización de estratexias propias do traballo científico, mediante a proposta
de problemas e sinxelas investigacións, discusión do seu interese, análise de
variables que interveñen, formulación de hipóteses, planificación de experiencias,
organización dos datos, interpretación de resultados e comunicación de
conclusións. Busca, selección e análise crítica de información de carácter
científico utilizando as tecnoloxías da comunicación e da información e outras
fontes. Xustificación de decisións persoais verbo de problemas reais do seu
contorno que aseguren un desenvolvemento sustentable e da modificación de
hábitos de conduta que promovan a saúde persoal e comunitaria. Valoración da
educación científica da cidadanía como requisito de sociedades democráticas
sustentables.
Bloque 2. A Terra, un planeta en continuo cambio.
A historia da Terra. Recoñecemento da variable tempo xeolóxico: a súa
magnitude, a datación relativa e absoluta. Identificación das eras xeolóxicas
e situación dos fenómenos xeolóxicos e biolóxicos máis relevantes que
aconteceron en cada unha.

A tectónica de placas e as súas manifestacións. Recoñecemento e análise das
probas do desprazamento dos continentes. Análise das interaccións entre os
procesos xeolóxicos internos e externos, a formación das montañas, os seus
tipos e os procesos xeolóxicos asociados, magmatismo e metamorfismo, que
completan o ciclo das rochas. Análise e valoración dos riscos xeolóxicos en
función da dinámica interna da Terra á luz da tectónica de placas.
Bloque 4. As transformacións nos ecosistemas.
A dinámica do ecosistemas. Recoñecemento e valoración da formación e
destrución do solo, do impacto dos incendios forestais, das especies invasoras
e a súa relación Investigación dalgún problema ambiental do contorno, e
análise crítica a partir das achegas da ciencia. Valoración e comunicación de
conclusións.

CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA
-PRIMEIRO CURSO
Bloque 1. Contidos comúns.
Lectura e interpretación de imaxes e mapas de diferentes escalas e características.
Percepción da realidade xeográfica mediante a observación directa ou indirecta.
Interpretación de gráficos e elaboración destes a partir de datos.
Bloque 2. A Terra e os medios naturais.
A representación da Terra. Aplicación de técnicas de orientación e localización
xeográfica. Localización no mapa e caracterización de océanos, mares,
unidades do relevo e en Galicia. Caracterización dos principais medios
naturais, identificando os compoñentes básicos do relevo, os climas, as augas
e a vexetación; comprensión das interaccións que manteñen. Observación e
interpretación de imaxes representativas destes. Valoración da diversidade como
riqueza que hai que conservar. Os grupos humanos e a utilización do medio:
análise das súas interaccións. As paisaxes naturais e humanizadas. Principais
unidades paisaxísticas en Galicia. A organización do territorio en Galicia: a
dispersión da poboación en pequenos asentamentos (aldeas), as parroquias,
as vilas e as áreas urbanas. Riscos. Estudo dalgún problema ambiental como,
por exemplo, a acción humana sobre a vexetación, o problema da auga ou o
cambio climático. Toma de conciencia das posibilidades que o medio ofrece e
disposición favorable para contribuír ao mantemento da biodiversidade e a un
desenvolvemento sustentable.
-SEGUNDO CURSO
Bloque 1. Contidos comúns.
Localización no tempo e no espazo de períodos e acontecementos históricos.
Nocións de simultaneidade e evolución. Representación gráfica de secuencias
temporais. Recoñecemento de causas e consecuencias nos feitos e procesos
históricos distinguindo a súa natureza. Identificación da multiplicidade causal
nos feitos sociais. Valoración do papel dos homes e as mulleres como suxeitos
da historia. Recoñecemento de elementos básicos que caracterizan os estilos
artísticos e interpretación de obras significativas considerando o seu contexto.
Valoración da herdanza cultural e do patrimonio artístico como riqueza que hai
que preservar e colaborar na súa conservación.
Bloque 3. Poboación e sociedade.
A poboación e a evolución histórica da súa distribución. Aplicación dos conceptos
básicos de demografía á comprensión dos comportamentos demográficos
actuais, análise e valoración das súas consecuencias en Galicia. Elaboración e
interpretación de datos e gráficos de demografía. A transformación das cidades
a partir da industrialización, como resposta ás novas necesidades sociais.
Urbanización do territorio no mundo actual e xerarquía urbana. A creación
do espazo urbano. Problemas e planeamento urbano. O poboamento galego:
transformación das formas tradicionais e novo sistema urbano.
-TERCEIRO CURSO
Bloque 1. Contidos comúns.
Obtención e procesamento de información a partir da percepción das paisaxes
xeográficas do contorno ou de imaxes, de documentos visuais, cartográficos e
estatísticos, incluídos os proporcionados polas tecnoloxías da información e a
comunicación. Comunicación oral ou escrita da información obtida. Realización
de traballos de síntese e de indagación, utilizando información de fontes variadas
e presentándoos correctamente, combinando diferentes formas de expresión
incluídas as que proporcionan as tecnoloxías da información e a comunicación.

Bloque 2. Actividade económica e espazo xeográfico.
O sector agrario e as transformacións no mundo rural. A actividade pesqueira.
A actividade e os espazos industriais. O proceso de terciarización: diversidade
e importancia dos servizos na economía actual. Localización, caracterización e
dinamismo dos principais eixos e focos de actividade económica, con especial
referencia ao territorio galego. Observación e identificación das principais
paisaxes xeográficas derivadas da actividade humana. Toma de conciencia
do carácter esgotable dos recursos e da necesidade de racionalizar o seu
consumo. O impacto da actividade económica: riscos e problemas ambientais.
Medidas correctoras e políticas de sustentabilidade. Disposición favorable para
contribuír á racionalización no consumo e ao desenvolvemento humano de
forma equitativa e sustentable.
-CUARTO CURSO
Bloque 1. Contidos comúns.
Localización no tempo e no espazo dos acontecementos e procesos históricos
máis relevantes do mundo contemporáneo. Identificación dos factores
que interveñen nos procesos de cambio histórico, considerando as súas
interrelacións. Diferenciación de causas e consecuencias e valoración do papel
dos homes e as mulleres, individual e colectivamente, como suxeitos da historia.
Análise de feitos ou situacións relevantes da actualidade, particularmente de
Galicia, con indagación dos seus antecedentes históricos e das circunstancias
que os condicionan. Arte e cultura na época contemporánea.

EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA
-SEGUNDO CURSO: EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA E OS DEREITOS HUMANOS
Bloque 1. Contidos comúns.
Identificación de problemas actuais, a súa conceptualización e reflexión
argumentada. Preparación e intervención en debates, sobre aspectos relevantes
da realidade social, considerando as posicións e alternativas existentes e
desenvolvendo unha actitude de compromiso para a súa mellora.
Bloque 4. Democracia e cidadanía.
Identificación do sistema de dereitos e deberes como base da convivencia
política. Valoración do exercicio dunha cidadanía activa, que coñece os seus
dereitos e asume as súas responsabilidades. Identificación e valoración das
diversas formas de participación cidadá: cooperación, asociacionismo e
voluntariado. Valoración da política como servizo á cidadanía: a responsabilidade
pública Asunción da responsabilidade cidadá: identificación e aprecio dos bens
comúns e servizos públicos. Coñecemento dos dereitos e deberes que implica
o consumo, planificación de condutas e adquisición de hábitos de consumo
racional e responsable compatible coa sustentabilidade. Observación do
impacto das actividades individuais e colectivas sobre o ambiente e valoración
da responsabilidade polo seu coidado.
-CUARTO CURSO: EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA
Bloque 3. Teorías éticas. As exixencias da xustiza e os dereitos humanos.
Análise dos elementos individuais e do contexto sociocultural que poden
condicionar os diferentes sistemas de valores. Subxectivismo, relativismo e
pluralismo.

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL
-TRES PRIMEIROS CURSOS
Bloque 1. Observar e comprender.
Lectura de imaxes, recoñecendo os elementos visuais, conceptuais e relacionais.
Recoñecemento das finalidades comunicativa, expresiva e estética da
comunicación visual. Interese pola observación sistemática.
Bloque 4. Dimensión social e cultural.
Determinación dos valores plásticos e factores persoais e sociais que
destaquen nunha obra determinada e o seu autor. Diferenciación de distintos
estilos e tendencias das artes visuais, determinando os factores plásticos,
simbólicos, etc. que os definen e caracterizan. Valoración, respecto e gozo
do patrimonio histórico-artístico, da obra allea e dos espazos de divulgación
artística.

-CUARTO CURSO
Bloque 4. Imaxe e son.
Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas á imaxe fixa, seriada e en
movemento. Recoñecemento e lectura de imaxes presentes en distintos
soportes. Sintaxe da linguaxe audiovisual.

MÚSICA
-TRES PRIMEIROS CURSOS
Bloque 1. Escoita.
Utilización dos recursos necesarios para a comprensión da música escoitada.
Valoración da audición como forma de comunicación e como fonte de
coñecemento e enriquecemento intercultural.
Bloque 4. Contextos musicais.
O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información e a
comunicación. Valoración dos recursos tecnolóxicos como instrumentos para o
coñecemento e gozo da música.
-CUARTO CURSO
Bloque 1. Audición e referentes musicais.
Análise das funcións da música en distintas producións audiovisuais:
publicidade, televisión, cine, videoxogos, etc.

LINGUA GALEGA E LITERATURA
-PRIMEIRO CURSO
Bloque 1. Aspectos comúns.
Participación en situacións de comunicación reais ou simuladas propias da vida
cotiá do alumnado adoptando o rexistro adecuado a estas.
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.
Comprensión de textos. Produción de textos escritos. Uso das TIC para elaborar
textos escritos ben presentados e correctos, aproveitando as posibilidades dos
procesadores de textos, correctores ortográficos, etc.
Bloque 3. Funcionamento da lingua.
Uso dun léxico suficientemente amplo e preciso, con incorporación de
fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos identificados nos
textos traballados na aula.
Bloque 5. Educación literaria.
Selección guiada e lectura orientada de obras adecuadas á idade que estimulen
o hábito e pracer lector ao tempo que amplían o coñecemento do mundo.
-SEGUNDO CURSO
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.
Comprensión de textos. Produción de textos. Participación activa en situacións
propias do ámbito académico (achega de propostas e de información,
intercambio de opinións, exposición de informes sobre as tarefas realizadas...).
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.
Comprensión de textos do ámbito académico, atendendo especialmente aos de
carácter instrutivo e expositivo (incluídas webs educativas e informacións de
dicionarios, glosarios e enciclopedias en diversos soportes). Composición de
textos narrativos e descritivos. Uso das TIC para elaborar textos escritos ben
presentados e correctos, aproveitando as posibilidades dos procesadores de
textos, correctores ortográficos, etc.
Bloque 3. Funcionamento da lingua.
Uso dun léxico suficientemente amplo e preciso, con incorporación de
fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos identificados nos
textos traballados na aula.
Bloque 4. Lingua e sociedade.
Coñecemento da nosa lexislación esencial en materia lingüística, a toponimia
e a antroponimia.
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Bloque 5. Educación literaria.
Selección guiada e lectura progresivamente autónoma de obras adecuadas
á idade que estimulen o hábito e pracer lector ao tempo que amplían o
coñecemento do mundo.
-TERCEIRO CURSO
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.
Exposición planificada, clara e ordenada sobre temas de actualidade que
interesen ao alumnado tomadas dos medios de comunicación, contrastando
os diferentes puntos de vista e opinións neles expresadas e axudándose dos
medios audiovisuais e das TIC.
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.
Comprensión de textos escritos. Comprensión de textos do ámbito académico,
atendendo especialmente aos de carácter instrutivo e expositivo. Produción
de textos escritos. Composición, en soporte papel e dixital, de textos,
sobre todo expositivos, propios do ámbito académico, elaborados a partir
de información obtida en distintas fontes. Planificación, revisión e boa
presentación dos textos escritos, con respecto polas normas gramaticais e
ortográficas e mais con adecuación á temática, fins, destinatarios, soporte...
de cada escrito. Uso das TIC para elaborar textos escritos ben presentados
e correctos, aproveitando as posibilidades dos procesadores de textos,
correctores ortográficos, etc.
Bloque 3. Funcionamento da lingua.
Uso dun léxico suficientemente amplo e preciso, con incorporación de
fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos identificados nos
textos traballados na aula.
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Bloque 5. Educación literaria.
Selección e lectura autónoma de obras adecuadas á idade que estimulen
o hábito e pracer lector ao tempo que amplían o coñecemento do mundo,
especialmente da nosa realidade históricocultural anterior ao século XX.
Análise doutras linguaxes estéticas: o cinema.
-CUARTO CURSO
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.
Comprensión de textos escritos. Produción de textos escritos.
Composición, en soporte papel e dixital, de textos, sobre todo expositivos
e argumentativos, propios do ámbito académico e elaborados a partir de
información obtida en distintas fontes. Redacción de proxectos e de informes
sobre tarefas e sobre aprendizaxes. Uso das TIC para elaborar textos escritos
ben presentados e correctos, aproveitando as posibilidades dos procesadores
de textos, correctores ortográficos, etc.
Bloque 3. Funcionamento da lingua.
Uso dun léxico suficientemente amplo e preciso, con incorporación de
fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos identificados nos
textos traballados na aula.

MATEMÁTICAS
-PRIMEIRO CURSO
Bloque 1. Contidos comúns.
Interpretación de mensaxes que conteñan informacións sobre cantidades e
medidas ou sobre elementos ou relacións espaciais.
Bloque 4. Xeometría.
Elementos básicos para a descrición das figuras xeométricas no plano.
Utilización da terminoloxía adecuada para describir con precisión situacións,
formas, propiedades e configuracións do mundo físico. Paralelismo e
perpendicularidade. Análise de relacións e propiedades de figuras no
plano, empregando o agrupamento e a descomposición de figuras e outros
métodos.
Bloque 5. Funciones e gráficas.
Organización de datos en táboas de valores. Interpretación puntual e global de
informacións presentadas nunha táboa ou representadas nunha gráfica.

Bloque 6. Estatística e probabilidade.
Diferentes formas de recolleita de información. Organización en táboas de datos
recollidos nunha experiencia. Diagramas de barras, de liñas e de sectores.
Análise dos aspectos máis destacables dos gráficos a partir de exemplos
tomados dos medios de comunicación e de informacións relacionadas cos
ámbitos social e físico.
-SEGUNDO CURSO
Bloque 1. Contidos comúns.
Utilización de ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos de tipo
numérico, alxébrico ou estatístico.
Bloque 4. Xeometría.
Figuras coa mesma forma e distinto tamaño.
Bloque 5. Funcións e gráficas.
Representación gráfica dunha situación que vén dada a partir dunha táboa de
valores, dun enunciado ou dunha expresión alxébrica sinxela. Interpretación
das gráficas como relación entre dúas magnitudes. Utilización de calculadoras
gráficas e programas de ordenador para a construción e interpretación de
gráficas.
Bloque 6. Estatística e probabilidade.
Diferentes formas de recolleita de información. Organización dos datos en
táboas. Diagramas Utilización da folla de cálculo para organizar os datos,
realizar os cálculos e xerar os gráficos máis adecuados.
-TERCEIRO CURSO
Bloque 4. Xeometría.
Determinación e descrición de figuras a partir de certas propiedades. Lugar
xeométrico. Recoñecemento dos movementos na natureza, na arte e noutras
construcións humanas. Coordenadas xeográficas. Interpretación de mapas.
Curiosidade e interese por investigar sobre formas, configuracións e relacións
xeométricas.
Bloque 5. Funcións e gráficas.
Análise e descrición cualitativa de gráficas que representan fenómenos da vida
cotiá e dos ámbitos social, científico e do mundo físico. Obtención e análise das
gráficas utilizando a calculadora gráfica ou programas informáticos.
Bloque 6. Estatística e probabilidade.
Construción da gráfica adecuada á natureza dos datos e ao obxectivo desexado,
para o mellor coñecemento dun fenómeno procedente do medio social ou físico.
Organización de datos, realización de cálculos e xeración de gráficas adecuadas
a cada situación, utilizando a calculadora e a folla de cálculo.
-CUARTO CURSO. OPCIÓN A
Bloque 1. Contidos comúns.
Planificación e utilización de procesos de razoamento e estratexias de
resolución de problemas, tales como a emisión e xustificación de hipóteses ou
a xeneralización.
Bloque 6. Estatística e probabilidade.
Realización das fases e tarefas dun estudo estatístico (organización de datos,
representación gráfica, cálculo de parámetros, interpretación de resultados)
a partir de situacións concretas próximas ao alumnado, utilizando axudas
tecnolóxicas, se é o caso.
Uso da folla de cálculo.
-CUARTO CURSO. OPCIÓN B
Bloque 1. Contidos comúns.
Planificación e utilización de estratexias de resolución de problemas, tales
como a emisión e xustificación de hipóteses ou a xeneralización.
Bloque 4. Xeometría.
Aplicación dos coñecementos xeométricos á resolución de problemas métricos
no mundo físico: medida e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes.
Bloque 5. Funcións e gráficas.
Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, táboa, gráfica
ou expresión analítica. Análise de resultados.

Bloque 6. Estatística e probabilidade.
Organización de datos, cálculo de parámetros e representacións gráficas
utilizando axudas tecnolóxicas. Interpretación, análise e valoración de
informacións estatísticas tomadas dos medios de comunicación e dos ámbitos
físico e social.

EDUCACIÓN FÍSICA
-PRIMEIRO CURSO
Bloque 4. Actividades no medio natural.
Realización de itinerarios de curto percorrido, preferentemente no medio
natural, con recoñecemento de sinais de rastrexo. Adquisición de nocións
básicas sobre seguridade, coñecemento de materiais e vestimenta necesaria.
Aceptación e respecto das normas para a conservación do medio urbano e
natural.
-SEGUNDO CURSO
Bloque 4. Actividades no medio natural.
O sendeirismo: descrición, tipos de carreiro, material e vestimenta necesaria.
Realización de percorridos preferentemente no medio natural. Respecto do
ambiente e valoración deste como lugar rico en recursos para a realización de
actividades recreativas. Aceptación e respecto das normas para a conservación
do medio urbano e natural. Toma de conciencia dos usos adecuados en ambos
os contornos. Procura de información previa sobre o espazo natural en que se
van desenvolver propostas fóra do centro.
-TERCEIRO CURSO
Bloque 4. Actividades no medio natural.
Normas de seguridade para a realización de percorridos de orientación no
medio urbano e natural. Realización de percorridos de orientación, a partir do
uso de elementos básicos de orientación natural e da utilización de mapas.
Recoñecemento das actividades na natureza como actividades para a mellora
da condición física e a recreación. Aceptación das normas de seguridade e
protección na realización de actividades de orientación, propias do medio natural.
-CUARTO CURSO
Bloque 4. Actividades no medio natural.
Relación entre a actividade física, a saúde e o medio natural. Toma de conciencia
do impacto que teñen algunhas actividades físico-deportivas no medio natural.

TECNOLOXÍA
-SEGUNDO E CUARTO CURSO
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos.
A tecnoloxía como resposta ás necesidades humanas: fundamento do quefacer
tecnolóxico. Esgotamento de recursos enerxéticos e de materias primas.
Consumo responsable e desenvolvemento sostible.
Bloque 3. Materiais de uso técnico.
Tratamento de residuos e impacto ambiental do proceso produtivo.
Bloque 4. Técnicas de expresión e comunicación.
Uso de instrumentos e técnicas de debuxo, así como de aplicacións de deseño
gráfico por ordenador, para a realización de bosquexos e esbozos, empregando
escalas, cotas e sistemas de representación normalizados. Coñecemento da
linguaxe icónica como base para o dominio da expresión por medio da imaxe e
a asimilación das diversas técnicas cinematográficas: plano, universo fílmico,
movementos de cámara, panorámicas, trucos e recursos do cinema.
Bloque 6. Máquinas e mecanismos.
Mecanismos de transmisión e transformación do movemento. Análise da súa
función en máquinas. Relación de transmisión. Descrición e funcionamento
básico dos motores térmicos e eléctricos.
Bloque 7. Electricidade e electrónica.
Valoración crítica dos efectos do uso da enerxía eléctrica sobre o ambiente:
xeración e transporte de enerxía eléctrica. Emprego de enerxías renovables.

As MATERIAS según a LOMCE, Decreto 86/2015
O DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, ofrece
a posibilidade de que a consellería con competencias en materia de educación poida
ofrecer materias de libre configuración autonómica elixibles polos centros docentes
no horario establecido de libre configuración.
Entre a relación de materias de libre configuración autonómica propostas pola
consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en educación secundaria
obrigatoria establece a de Paisaxe e sustentabilidade en primeiro e/ou segundo curso
e regula o seu currículo a través dos seguintes contidos.

PAISAXE E SUSTENTABILIDADE. 1º/ 2º CURSO
Bloque 1.As lecturas da paisaxe. As súas dimensións e tipoloxías
Dimensión perceptiva das paisaxes. As paisaxes a través dos sentidos. Paisaxes
vividas: fotografadas, relatadas e as paisaxes sonoras. Fisionomía da paisaxe.
-Elementos visuais nas paisaxes: liñas formas, volumes, texturas e cores.
-A súa composición escénica.Transcendencia da escala na análise.
Paisaxe: manifestación formal das dinámicas antrópicas e naturais a diversas
escalas espaciais e temporais. Elementos estruturais e texturais.
-Matriz biofísica: xeoformas, rede hidrográfica e cuberta vexetal.
-Usos do solo, formas e elementos: mosaico agrario, rede de asentamentos
e redes de mobilidade.
-Paisaxe urbana.
Principios básicos da ecoloxía da paisaxe. Configuración espacial: matriz e
teselas identificables nas paisaxes.
-As súas relacións espaciais e as súas funcións ecolóxicas.
-Necesaria conectividade nas paisaxes. Papel dos corredores ecolóxicos.
Diversidade de paisaxes no territorio galego. Tipoloxías segundo dominancia de
elementos e principais dinámicas (naturais e culturais).
-Espazos agroforestais. Espazos construídos: rede urbana e de comunicación.
-Grandes áreas da paisaxe galega.
Principais tipos de paisaxes galegas.
Bloque 2. A paisaxe como produto social. Dinámicas e cambios nas paisaxes.
A súa evolución
Paisaxe: produto social. Respostas culturais e tecnolóxicas da sociedade na
súa relación co medio ao longo do tempo. Continuidade e cambio nas paisaxes.
As paisaxes actuais e as súas dinámicas. Pegadas de procesos pretéritos.
Procesos históricos que explican as nosas paisaxes. Equilibrio ecolóxico,
equidade social e eficiencia económica nas paisaxes. Fraxilidade das paisaxes.
Necesario respecto ao equilibrio ecolóxico. Conflitos, impactos e ameazas
sobre as paisaxes.
Bloque 3. O carácter das paisaxes. Os seus valores tanxibles e intanxibles
Cualificación das paisaxes. Valores que a sociedade lles outorga as súas paisaxes.
Carácter das paisaxes: esencia dos lugares. A paisaxe como construción
colectiva. Valores ecolóxicos. Paisaxes sustentables. Rede de espazos de
interese natural recoñecidos no contorno. Valores históricos e patrimoniais
das nosas paisaxes. Tipoloxías arquitectónicas propias das grandes áreas da
paisaxe galega. Sinais de identidade das paisaxes galegas.
-Toponimia. Nomes das paisaxes.
-Manifestacións culturais vinculadas as paisaxes: festas, lendas, e feiras e
mercados.
-Literatura e paisaxe.
Actividades económicas baseadas nos valores culturais e naturais que
singularizan o territorio. Fenómeno turístico. Paisaxes como principal activo.
Bloque 4. Paisaxe e calidade de vida. Un dereito da cidadanía
Paisaxe, saúde e calidade de vida. Influencia das paisaxes no benestar.
-Paisaxe e hábitos saudables.
-Benestar emocional e mellora da saúde nunha paisaxe de calidade.
Ordenación, xestión e protección das paisaxes galegas. Convenio Europeo da
Paisaxe. Participación social na xestión das paisaxes. Exercicio dun dereito. A
paisaxe como ben común.
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Pero é ben certo que a paisaxe, amais desta materia específica, está presente ao longo
do currículo e desenvolve gran parte das competencias clave que engloban destrezas,
actitudes e coñecementos. Aínda que cómpre salientar a súa achega a competencia
social e cívica, sen esquecer outras como a competencia dixital, a competencia de
comunicación lingüística, a de aprender a aprender, e a competencia matemática e
competencias en ciencia e tecnoloxía.
Este currículo, na súa abordaxe transdisciplinar, incide dun modo especial nos
apartados transversais definidos ao longo da etapa e para todas as materias.

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
-PRIMEIRO CURSO
Bloque 2. A Terra no universo
A xeosfera: estrutura e composición da codia, o manto e o núcleo. Minerais
e rochas: propiedades,características e utilidades. Xestión sustentable dos
recursos minerais. Recursos minerais en Galicia. A atmosfera: composición
e estrutura. Contaminación atmosférica repercusións e posibles solucións. A
hidrosfera. Propiedades da auga. Importancia da auga para os seres vivos. A
auga na Terra. Auga doce e salgada. A auga como recurso. Xestión sustentable
da auga. Contaminación das augas doces e salgadas. A biosfera. Características
que fixeron da Terra un planeta habitable.
Bloque 4. Os ecosistemas
Ecosistema: identificación dos seus compoñentes. Factores abióticos e
bióticos nos ecosistemas. Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres.
Factores desencadeantes de desequilibrios nos ecosistemas. Estratexias para
restablecer o equilibrio nos ecosistemas. Accións que favorecen a conservación
ambiental.
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-TERCEIRO CURSO
Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución
Modelaxe do relevo. Factores que condicionan o relevo terrestre. Procesos
xeolóxicos externos e diferenzas cos internos. Meteorización, erosión,
transporte e sedimentación. Augas superficiais e modelaxe do relevo: formas
características. Augas subterráneas: circulación e explotación. Acción xeolóxica
do mar: dinámica mariña e modelaxe litoral. Acción xeolóxica do vento:
modelaxe eólica. Acción xeolóxica dos glaciares: formas de erosión e depósito
que orixinan. Factores que condicionan a modelaxe da paisaxe galega. Acción
xeolóxica dos seres vivos. A especie humana como axente xeolóxico.
Bloque 5. O solo como ecosistema.
O solo como ecosistema. Compoñentes do solo e as súas interaccións.
Importancia do solo. Riscos da súa sobreexplotación, degradación ou perda.
-CUARTO CURSO
Bloque 2. A dinámica da Terra
Historia da Terra. Orixe da Terra. Tempo xeolóxico: ideas históricas sobre a
idade da Terra. Principios e procedementos que permiten reconstruír a súa
historia. Historia da Terra. Orixe da Terra. Tempo xeolóxico: ideas históricas
sobre a idade da Terra. Principios e procedementos que permiten reconstruír
a súa historia. Utilización do actualismo como método de interpretación. Eóns,
eras xeolóxicas e períodos xeolóxicos: situación dos acontecementos xeolóxicos
e biolóxicos importantes. Interpretación de mapas topográficos. Estrutura
e composición da Terra. Modelos xeodinámico e xeoquímico. A tectónica de
placas e as súas manifestacións. Evolución histórica da deriva continental á
tectónica de placas.
Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente
Compoñentes e estrutura do ecosistema: comunidade e biótopo. Hábitat e
nicho ecolóxico Dinámica do ecosistema.Ciclo da materia e fluxo da enerxía.
Actividade humana e medio ambiente. Impactos e valoración das actividades
humanas nos ecosistemas. Consecuencias ambientais do consumo humano
de enerxía. Os recursos naturais e os seus tipos. A superpoboación e as súas
consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. Os residuos e
a súa xestión. Uso de enerxías renovables como factor fundamental para un
desenvolvemento sustentable. Consecuencias ambientais do consumo humano
de enerxía.

CIENCIAS APLICADAS Á ACTIVIDADE PROFESIONAL
-CUARTO CURSO
Bloque 2. Aplicacións da ciencia na conservación ambiental.
Contaminación: concepto e tipos. Contaminación atmosférica: orixe, tipos e
efectos. Contaminación do solo. Contaminación da auga. Xestión dos residuos
Xestión do planeta e desenvolvemento sustentable.

FÍSICA E QUÍMICA
-SEGUNDO CURSO
Bloque 3. Os cambios
Cambios físicos e cambios químicos. A química na sociedade e o ambiente.
Bloque 4. O movemento e as forzas
Máquinas simples.
Bloque 5. Enerxía
Tipos de enerxía. Fontes de enerxía. Uso racional da enerxía.

XEOGRAFÍA E HISTORIA
-PRIMEIRO CURSO
Bloque 1. O medio físico
Localización. Latitude e lonxitude. O medio natural: áreas e problemas
medioambientais.
Bloque 3. A Historia
A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da Historia. O tempo
histórico. Paleolítico: etapas; características das formas de vida; os cazadores
colectores. Neolítico: a revolución agraria e a expansión das sociedades
humanas; sedentarismo; artesanía e comercio; organización social. A
prehistoria galega:os megalitos, os petróglifos. Península Ibérica: os pobos
prerromanos, a Hispania romana, a Gallaecia. O proceso de romanización. A
cidade e o campo.
-SEGUNDO CURSO
Bloque 1. O medio físico
A localización. Latitude e lonxitude. Características xerais do medio físico
de España e de Galicia. Medio físico de Galicia: relevo e hidrografía Clima:
elementos e factores. A diversidade climática da Península Ibérica e Galicia.
A diversidade de paisaxes. Zonas bioclimáticas da Península Ibérica e Galicia.
Bloque 2. O espazo humano
A poboación de Galicia: Evolución, distribución e dinámica. A cidade e o proceso
de urbanización en España e en Galicia. As paisaxes no territorio español e
galego.
Bloque 3. A Historia
O tempo histórico. A Idade Media. Concepto de ‘Idade Media’ e as súas
subetapas: Alta, Plena e Baixa Idade Media.
-TERCEIRO CURSO
Bloque 1. O medio físico
A localización. Latitude e lonxitude
Bloque 2. O espazo humano
Os sectores de actividade económica. Os recursos naturais e as actividades
agrarias. Aproveitamento e futuro dos recursos naturais. Desenvolvemento
sostible. A pesca: tipos e problemática. O sector industrial. O turismo.
Bloque 3. A Historia
O tempo histórico. O Estado moderno: A discusión en torno ás características
da industrialización en España e Galicia: ¿éxito ou fracaso?.
-CUARTO CURSO
Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da Historia
A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da Historia e a Xeografía.

MATEMÁTICAS
Bloque 1 común aos catro cursos. Procesos, métodos e actitudes en
matemáticas.
Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe apropiada
(gráfica, numérica, alxébrica, etc.), reformulación do problema, resolver
subproblemas, reconto exhaustivo, empezar por casos particulares sinxelos,
buscar regularidades e leis, etc. Reflexión sobre os resultados: revisión das
operacións utilizadas, asignación de unidades aos resultados, comprobación
e interpretación das solucións no contexto da situación, busca doutras formas
de resolución, etc. Práctica dos procesos de matematización e modelización,
en contextos da realidade e en contextos matemáticos, de xeito individual e
en equipo. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes
axeitadas e afrontar as dificultades propias do traballo científico.
Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para:
-A recollida ordenada e a organización de datos
-A elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos,
funcionais ou estatísticos
-Facilitar a comprensión de conceptos e propiedades xeométricas ou funcionais
e a realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico
-O deseño de simulacións e a elaboración de predicións sobre situacións
matemáticas diversas
-A elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo
e os resultados e conclusións obtidos
-Consultar, comunicar e compartir, en ámbitos apropiados, a información e
as ideas matemáticas.
-PRIMEIRO CURSO
Bloque 3. Xeometría
Elementos básicos da xeometría do plano. Relacións e propiedades de figuras
no plano: Figuras planas elementais: triángulo, cadrado, figuras poligonais.
Cálculo de lonxitudes, superficies e volumes do mundo físico. Uso de
ferramentas informáticas para estudar formas.
Bloque 5. Estatística e probabilidade
Organización en táboas de datos recollidos nunha experiencia. Diagramas de
barras, e de sectores.
-SEGUNDO CURSO
Bloque 3. Xeometría
Propiedades, regularidades e relacións dos poliedros. Cálculo de lonxitudes,
superficies e volumes do mundo físico.
Bloque 5. Estatística e probabilidade
Organización en táboas de datos recollidos nunha experiencia. Diagramas de
barras e de sectores.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS
-TERCEIRO CURSO
Bloque 3. Xeometría
Xeometría do espazo: Áreas e volumes. Coordenadas xeográficas e fusos
horarios. Latitude e lonxitude dun punto. Uso de ferramentas pedagóxicas
adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións e
relacións xeométricas.
Bloque 5. Estatística e probabilidade.
Fases e tarefas dun estudo estatístico. Poboación, mostra. Variables estatísticas
Gráficas estatísticas.

TECNOLOXÍA
-CUARTO CURSO
Bloque 2. Instalacións en vivendas
Aforro enerxético nunha vivenda. Arquitectura bioclimática.
Bloque 6. Tecnoloxía e sociedade
O desenvolvemento tecnolóxico ao longo da historia. Análise da evolución de
obxectos técnicos e tecnolóxicos, importancia da normalización nos produtos
industriais. Aproveitamento de materias primas e recursos naturais. Adquisición
de hábitos que potencien o desenvolvemento sostible.

CULTURA CIENTÍFICA
-CUARTO CURSO
Bloque 3. Avances tecnolóxicos, implicacións sociais e medioambientais
Os principais problemas medioambientais; causas, consecuencias e e posibles
solucións. Estudo de problemas medioambientais do entorno próximo.
Sostibilidade e protección do medio ambiente. Medio ambiente, tecnoloxía e
sociedade. O crecemento da poboación humana e os problemas medioambientais.
Sostibilidade e protección do medio ambiente Xestión enerxética sostible.

EDUCACIÓN FÍSICA
-PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CURSO
As posibilidades da contorna próxima coma lugar de práctica de actividades
físico deportivas e recreativas. Aceptación e respecto das normas para a
conservación do medio urbano e natural.
-CUARTO CURSO
Relación entre a actividade física, a saúde e o medio natural. Toma de conciencia
do impacto que teñen algunhas actividades físico-deportivas no medio natural.

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL
-PRIMEIRO CURSO
Bloque 1. Expresión plástica
Elementos configurativos da imaxe: Punto, liña e plano. Posibilidades gráficas
e expresivas da liña en relación ao seu trazado, grosor ou velocidade. Calidades
do plano como elemento compositivo e como construtor de volume. Elementos
de expresión plástica: a liña, a textura e a cor. Texturas naturais e artificiais.
Capacidade expresiva das texturas.
Bloque 2. Comunicación audiovisual
A comunicación visual. Características e elementos que interveñen na
comunicación visual. Símbolos e iconas. A imaxe e a comunicación visual.
Iconicidade. Graos de iconicidade. Imaxe figurativa, imaxe abstracta. Elementos
que interveñen na comunicación visual.
-TERCEIRO CURSO
Bloque 1. Expresión plástica
A imaxe como representación da realidade. A iconicidade na imaxe gráfica.
Niveis de iconicidade. O bosquexo ou apuntamento como estudio previo ao
resultado final. Simbolismo da cor. A percepción visual. O proceso perceptivo.
As constantes perceptivas de forma, tamaño e cor. A fotografía. A fotografía
coma medio de comunicación.

-CUARTO CURSO
Bloque 3. Xeometría
Aplicación dos coñecementos xeométricos á resolución de problemas métricos
no mundo físico: medida de lonxitudes, áreas e volumes

-CUARTO CURSO
Bloque 1. Expresión plástica
A linguaxe plástica e visual na creación da composición artística. Lectura e
valoración de obras artísticas e imaxes en distintos soportes. Valoración do
patrimonio artístico.

Bloque 5. Estatística e probabilidade
Gráficas estatísticas: Distintos tipos de gráficas. Análise crítica de táboas e gráficas
estatísticas nos medios de comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, INE...).

Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia
Tipos de planos cinematográficos. Análise dos factores expresivos e a súa
simboloxía. Criterios estéticos na elaboración de fotografías.
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FILOSOFÍA
-CUARTO CURSO
Bloque 3. Socialización
Cultura e sociedade. Compoñentes socioculturais do ser humano.
Os contidos culturais: institucións, ideas, crenzas, valores, obxectos materiais,
etc. Os niveis biolóxico, afectivo e cognitivo na internalización da cultura. O
individuo como capaz de innovar e crear cambios culturais.
Bloque 6. Transformación
A creatividade humana. O libre albedrío e o determinismo na natureza. A
innovación e a creación como asunción de riscos.

INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL
-PRIMEIRO CURSO
Bloque 1. Autonomía persoal, liderado e innovación
Autonomía e toma de decisións. Intereses, aptitudes e motivacións persoais.
Responsabilidade social e ambiental da empresa.

LINGUA GALEGA E LITERATURA
-CONTIDOS COMÚNS AOS CATRO CURSOS

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar
Desenvolvemento de habilidades de escoita activa con actitude de interese,
de cooperación e de respecto. Produción de discursos orais, en intervencións
espontáneas, adecuados á situación e á intención comunicativa desexada, con
coherencia, cohesión e corrección.
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Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.
Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensiva.
Comprensión e interpretación de textos do ámbito académico e dos medios de
comunicación.Produción, en soporte papel ou dixital, de textos propios
Bloque 3. Funcionamento da lingua.
Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e
preciso, con incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático a partir
de campos léxicos traballados na aula. Identificación e progresiva utilización
dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver unha competencia
comunicativa integrada.
Bloque 5. Educación literaria
Lectura, con regularidade e de maneira guiada, de obras literarias para
desenvolver o criterio lector; exposición da opinión persoal sobre a lectura
dunha obra axeitada á idade, relación do seu sentido coa propia experiencia e
outros coñecementos adquiridos e asimilación dos trazos estéticos xerais que
definen cada texto.Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves
e recoñecemento da funcionalidade dos elementos formais básicos.
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