DESAFÍO NATURNOVA
3º e 4º ESO e Bacharelato

Nome:

SALA 1 - O UNIVERSO
1. Escribe, debaixo de cada data, o evento xeolóxico que corresponde:

SALA 2 - O NOSO PLANETA
2. No centro da sala atoparás distintos tipos de solos. Identifica que solo representa cada debuxo
e completa o nome dos seus horizontes:

3. Diríxete ao cartel sobre a “Formación de solos” e ordena cronoloxicamente do 1 ao 5 os pasos
para transformar unha rocha nun solo maduro:
A rocha segue a transformarse en profundidade para dar lugar a unha nova capa.
Sobre a nova capa de partículas aséntanse vexetais más complexos cuxos restos
constituirán o humus.
Axentes meteorolóxicos e organismos simples actúan fragmentando a rocha nai.
Finalmente, no solo maduro distínguense tres horizontes: A, B e C.
Xérase unha capa de partículas.

SALA 3 - O SER HUMANO E O SEU MEDIO
4. O noso modelo actual de desenvolvemento ten diversas consecuencias para o medio. Marca
cinco delas na seguinte lista segundo o que aparece no cartel “Impacto humano”:

□ Descenso da biodiversidade
□ Avance da desertización
□ Diminución dos recursos naturais
□ Acceso máis equitativo aos recursos

□ Contaminación das augas, solos e aire
□ Mellora do hábitat da zona
□ Avance da erosión
□ Aumento dos casquetes polares.

5. Nesta sala podes atopar dúas das enerxías renovables máis comúns. Inspirándote nestes
módulos, explica coas túas palabras unha delas. ¿Coñeces algunha máis?

6. Di se son verdadeiras ou falsas as seguintes afirmacións baseándote nos carteis da Sala 3:
Os trastornos auditivos polo ruído comezan a partir dos 80 dB, o ruído presente ao despegar
un avión a unha distancia de 25 m.

___________________________
Os cheiros derivados de certas industrias considéranse un tipo de contaminación ambiental.

___________________________
O incremento da turbidez non é un fenómeno habitual cando hai contaminación da auga.

___________________________

