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No IES n.º 1 de Ribeira levamos dous anos inmersos no 

Proxecto Climántica, experiencia educativa considerada 

modelo de educación ambiental pola ONU. Dende estas 

páxinas imos relatar como concretamos e materializamos 

ata agora este proxecto, no que participa toda a comunida-

de escolar e que ten como �nalidade educar e contribuír ao                                                                                                                      

desenvolvemento sostible. 

Climántica é un proxecto de educación ambiental en soporte web de carácter 
multidisciplinar, promovido pola Dirección Xeral de Desenvolvemento Sos-
tible (Consellería de Medio Ambiente), en colaboración coa Consellería de 
Educación. Dirixido por un equipo moi activo, xera e renova constantemente 
actividades e recursos moi útiles para seren empregados na aula cando se 
queren abordar os grandes problemas ambientais que afectan ao planeta. 

Incorporámonos ao proxecto dende os seus inicios, tras o Congreso de Pre-
sentación do ano 2007. Durante estes dous últimos cursos dedicamos a VI 
Semana da Ciencia ao cambio climático, constituímos o grupo de traballo 
Climántica na aula, formado por profesorado dos departamentos de Cien-
cias e Xeografía e Historia, e tamén o equipo da biblioteca asumiu a colabo-
ración con Climántica como referencia central do seu proxecto anual.

Unha das nosas metas é contribuír activamente a facer deste planeta un 
lugar habitable, no que a xustiza social e a conservación do medio sexan 
prioridades de toda a sociedade. Por iso, e dende o noso papel de educa-
dores, temos a obriga de transmitir coñecementos relativos á problemáti-
ca do mundo actual e, ao mesmo tempo, concienciar os mozos para que 
asuman a solidariedade cos desfavorecidos e a defensa do medio como 
referentes fundamentais na súa vida. 

experienciasexperiencias

Climántica,
un compromiso
co medio
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É importante subliñar como unha 
actividade de estratexia tan sinxe-
la como a sinalada pode incorpo-
rar á aprendizaxe unha gran va-
riedade de conceptos, destrezas, 
capacidades e mesmo actitudes 
referentes a numerosas disciplinas 
(botánica, climatoloxía, plástica, 
historia popular, expresión oral e 
escrita, autonomía personal, cu-
riosidade polo pasado, etc.)

- O cinema: a proxección da 

película El día de mañana

O *lme proxectouse ao longo de 
cinco sesións lectivas, polo que 
antes de comezar cada sesión un 
alumno ou alumna facía un breve 
resumo do que levabamos visto 
ata daquela. Ao *nalizar a proxec-
ción, establecemos unha xeira de 
re+exión e posterior debate na 
que xurdiron cuestións relativas 
aos seguintes temas:

- Tipoloxía dos personaxes
- Efectos especiais no cinema
- O traballo dos climatólogos
- A importancia das decisións políticas
- O tipo de vida actual
- A fraxilidade do nosa maneira de 
vida ante as forzas da natureza
- O poderío económico do Norte 
fronte ao Sur
- Relación entre o noso modo de 
vida e a problemática ambiental
- Posibles alternativas.

Elaboración dun catálogo 
de contido medio ambiental

A achega máis orixinal do noso 
centro ao Proxecto Climántica 
foi a elaboración dunha serie de 
experiencias de laboratorio de 
temática ambiental, que logo de 
traballalas e puílas con diferentes 
cursos, especialmente 4.º de ESO e 
alumnado de PDC (Programas de 
Diversi*cación Curricular), presen-
tamos na Feira de Ciencia e Tecno-
loxía, que dende hai anos vimos 
realizando no noso centro, e que 
denominamos Semana da Ciencia. 

- Os elementos dun cómic (viñetas, 
globos, protagonistas...)
- O cambio climático no pasado
- A in+uencia do clima no desen-
volvemento das civilizacións (Exip-
to, Os maias…)
- A importancia das actuacións pre-
sentes para o noso futuro
- As condutas responsables para re-
ducir as emisións contaminantes.

- Os refráns

Unha forma moi orixinal de enfo-
car o tema foi aproveitar o intere-
se que dende sempre suscitou o 
tempo meteorolóxico na cultura 
popular, de aí a abundancia de 
refráns e ditos, e a riqueza léxica 
referente aos fenómenos meteo-
rolóxicos. Compartindo este inte-
rese, o alumnado realizou unha 
actividade de investigación moi 
útil para desenvolver a capacida-
de de aprendizaxe autónoma, coa 
seguinte metodoloxía:

- Busca de refráns que reflicten a in-
fluencia do tempo na vida das persoas, 
sobre todo, na vida dos labregos.
- Interpretación e análise dos mes-
mos por parellas.
- Explicación oral do seu signi*cado 
e ilustración grá*ca deses refráns
- Exposición dos traballos.

Ex: refrán “Se por San Xurxo chove, 
de cen cereixas quedan nove”.

A interpretación deste dito popu-
lar esixiu, en primeiro lugar, loca-
lizar o día da celebración de San 
Xurxo, que resultou ser o 23 de 
abril, en plena primavera cando 
as cerdeiras empezan a botar +or, 
que en pouco tempo se converte-
rán en ricos e nutritivos froitos. Se 
a choiva de abril estraga as +ores 
das cerdeiras, non haberá unha 
boa colleita, e moitas familias ve-
rán afectado o seu medio de vida. 
Cada grupo de traballo cubría 
unha *cha coa explicación re-
sumida e un debuxo alusivo, 
e con todas as *chas da aula                                                    
*xemos murais.

As actividades 
desenvolvidas

Non pretendemos describir polo 
miúdo todas as iniciativas e expe-
riencias realizadas ao longo des-
tes dous cursos, senón poñer de 
relevo algunhas que merecen un 
recoñecemento especial pola súa 
repercusión e transcendencia fóra 
das aulas. 

Incorporación de Climántica 
ao Proxecto Interdisciplinar 
de Centro

O curso pasado botaba a andar 
este proxecto dentro do currículo 
de 1.º de ESO. Non se trataba dun-
ha materia máis, senón que procu-
raba o achegamento ao tema des-
de distintos campos, para buscar 
información, analizar, seleccionar, 
aumentar o grao de autonomía, 
aprender a aprender, etc. 

Decidimos que o cambio climático 
sería o tema do noso PIN (Proxecto 
Interdisciplinar), como así quedou 
bautizado.

Os recursos didácticos que utiliza-
mos foron:

- O texto Climaeucambio (mate-

rial multidisciplinar para ESO/

CLIMÁNTICA), co que profunda-

mos nos seguintes conceptos e 

procedementos

- Diferenza entre tempo meteorolóxi-
co e clima
- Instrumentos meteorolóxicos
- Anticiclóns e borrascas
- Incidencia dos raios do Sol na Terra.  
As estacións
- Análise do tempo no xornal 
- O ciclo da auga
- As nubes e as precipitacións
- As correntes mariñas
- O efecto invernadoiro e o quenta-
mento global
- Consecuencias do cambio climático.

- O cómic Palmira e Marcial, odisea 

medioambiental, a través do que in-

vestigamos
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*gura 1, pechando o globo cunha 
pinza Ho/man.

- Almacenamos nun globo o dióxi-
do de carbono puro que se produ-
ce ao reaccionar 10 g de bicarbo-
nato sódico con 100 ml de vinagre. 
Pechamos o globo coma antes.

- Enchemos dous tubos de ensaio 
con 25 ml de auga e 10 gotas de 
reactivo azul de bromotimol. A 
mestura adquire cor azul (se non 
fose así, engadiremos unha pinga 
de NaOH 0,1 M). Nun dos tubos 
facemos que burbulle lentamen-
te o dióxido de carbono extraído 
do coche, e no outro o obtido na 
reacción bicarbonato-vinagre. Ob-
servamos un cambio progresivo a 
cor amarela.

- A continuación imos botando 
gotas de amoníaco ata que a cor 
vire a azul. Anotamos o número de 
gotas, que será tanto maior canto 
máis CO2 haxa.

- Para determinar a presenza de 
óxidos de nitróxeno, poñemos 5 
ml de auga destilada nun tubo de 
ensaio con 2 ml de reactivo Griess-
Ilosvay. Observamos a cor.

Reactivos

- Azul de bromotimol, que presen-
ta coloración amarela en medios 
ácidos (o CO2 acidi*ca) e cor azul 
en medio básico.
- Reactivo de Griess-Ilosvay, que 
toma cor rosa, máis ou menos in-
tensa, ante a presenza de óxidos 
de nitróxeno.
- Amoníaco, NaOH 0,1 M, bicarbo-
nato sódico e vinagre.

Material de vidro

- Tubos de ensaio
- Matraces Erlenmeyer
- Tubos de vidro longos e abertos 
polos dous extremos.

Material de metal

- Pinzas Ho/man

Outros

- Tubos de goma, globos, peras pneu-
máticas e tapóns para os matraces.

E procedemos da seguinte maneira:

- Recollemos os gases que saen 
do tubo de escape dun coche.
Usamos un dispositivo como o da  

A simbiose ou maridanza entre os 
dous proxectos máis complexos cos 
que traballamos é probablemente 
a contribución máis nova e recha-
mante do Departamento de Cien-
cias Naturais do noso instituto ao 
desenvolvemento de Climántica.

Por problemas de espazo, non é 
posible describir todas as expe-
riencias contidas no devandito 
catálogo, polo que só nos referire-
mos a unha: a presenza de gases 
invernadoiro nos tubos de escape 
dos vehículos.

Fundamentamos a nosa elección 
no feito de que existe unha rela-
ción demostrada entre o cambio 
climático e o aumento de emi-
sións de gases como o dióxido de 
carbono e óxidos de nitróxeno. 
Despréndense ao queimar com-
bustibles fósiles, por exemplo nos 
nosos coches, o que demostramos 
con esta simple experiencia. Trá-
tase dunha análise cualitativa do 
CO2, NO2 e NO recollidos no tubo 
de escape.

Para veri*car a nosa hipótese               
necesitamos:

experienciasexperiencias
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Máis información 

www.climantica.org
www.biogeociencias.com

da Consellería de Educación no 
curso 2003/04.

O que signi&ca 
Climántica para 
o noso instituto

Para nós é unha honra traballar 
neste proxecto. Satisfainos contri-
buír a concienciar e a sensibilizar 
a sociedade ante a grave proble-
mática ambiental, porque cremos 
que unha sociedade culta e infor-
mada abordará esta cuestión dun 
xeito máis responsable. O camiño 
é longo. Non é doado cambiar o 
noso modelo de vida consumista 
e despendedor, á vez que tremen-
damente inxusto, pero somos *eis 
ao lema de Climántica: “Se ti cam-
bias, o clima tamén”, porque nos 
vai o futuro nisto.

Non queremos rematar, sen lles 
dar os parabéns aos nosos alum-
nos galardoados nas dúas edicións 
de Premios Climántica (documen-
tal multimedia Arde Galicia no 
2007, e presentación Power Point 
O cambio Climático do A ao Z, no 
2008), así como ao Departamento 
de Ciencias polo Premio Climánti-
ca de Experiencias Curriculares, na 
edición 2008. 

- Facemos que pase por ese líqui-
do o gas do tubo de escape reco-
llido previamente no outro globo. 
A aparición de cor rosada indicará 
a presenza de NOx.

- Apuntamos as conclusións e fa-
cemos a posta en común.

A Semana da Ciencia

Baixo o título “A Semana da Cien-
cia”, o Departamento de Ciencias 
Naturais en colaboración con 
outros seminarios vén realizando 
dende hai anos un conxunto de 
actividades para contribuír dun 
xeito participativo, activo e lúdico 
á divulgación e interese pola cien-
cia entre a comunidade escolar da 
bisbarra e a sociedade en xeral. 

A Semana da Ciencia nacía no cur-
so 2000/2001 como un proxecto 
ambicioso nos seus obxectivos e 
innovador na súa realización. Po-
demos dicir que o alumnado asu-
me o papel de profesor realizando 
e explicando experiencias cientí*-
cas nun contexto excepcional de 
entusiasmo que reforza e motiva a 
súa propia aprendizaxe.

A metodoloxía básica é simple: os 
estudantes que voluntariamen-
te se comprometen a participar, 
preparan, deseñan e plani*can 
durante varias semanas unha serie 
de experimentos cientí*cos vis-
tosos, próximos e accesibles, que 
logo serán realizados e explicados 
ao resto da comunidade escolar e 
visitantes en xeral. Ao longo dun-
ha semana nun contexto festivo 
e lúdico similar a unha feira, cada 
grupo de monitores atende por 
quendas unha caseta de experi-
mentos. Paralelamente desenvól-
vense actividades complementa-
rias co *n de contribuír ao éxito do 
proxecto e crear ambiente (expo-
sicións, proxeccións, obradoiros, 
charlas, xogos, concursos, etc.)

Esta actividade foi galardoada cun 
Premio de Innovación Educativa 
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Dispositivo para a recollida de gases
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