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1. EXPOSICIÓN ITINERANTE 

Co obxectivo de concienciar á nosa mocidade dunha xestión responsable e un consumo sostible dos 
nosos recursos naturais a Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía creou en 2012 unha exposición 
didáctica e itinerante para os centros preuniversitarios da nosa contorna: a “Exposición itinerante: 
Recursos Naturais de Galicia” (Arias et al., 2012), cuxo formato e contido actual pódese consultar no 
anexo deste artigo. 
Os recursos naturais son os recursos que xera a Natureza e que satisfan as necesidades tanto materiais 
como enerxéticas da sociedade (González Velasco, 2009). Os recursos naturais pódense clasificar en: 
i) renovables, que se corresponden con aqueles que non se esgotan (a radiación solar, o vento, a forza 
das mareas, entro outros, e se coñecen como recursos ilimitados) e con aqueles que a Natureza xera a 
un ritmo acorde ao ritmo de consumo se este e razoable (flora, fauna, solo, auga) e ii) non renovables, 
que son os recursos que a Natureza xera cunha taxa moito máis lenta que a da súa explotación (rochas 
e minerais, petróleo, carbón ou gas natural). 
Esta exposición ten como obxectivo poñer en valor a importancia dalgúns dos recursos naturais de 
Galicia e a súa relación coas tarefas investigadoras e profesionais que levan a cabos as persoas tituladas 
no grao de Enxeñaría da Enerxía e no grao de Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos, 
impartidos na Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo. A través desta 
exposición, constituída por 6 paneis facilmente transportables destácase a importancia dos recursos 
naturais presentes na comunidade galega e faise fincapé na necesidade da súa explotación sustentable. 
A Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía facilita de balde durante unha semana o envío desta 
exposición. O envío e recollida do material realízase por mensaxería e cuns gastos asumidos pola Escola 
de Enxeñaría de Minas e Enerxía e admítense reservas durante todo o curso. 
Cada un dos paneis (Figura 1) que constitúen dita exposición contén unha breve descrición técnica do 
recurso, empregando ademais de texto (definición do recurso, usos e aplicacións, métodos de 
explotación, datos de produción, aproveitamento actual e a situación dos principais xacementos no noso 
pais), material gráfico (fotografías, mapas, esquemas, etc.). 
A exposición pretende levar ao medio preuniversitario dunha maneira clara e precisa información sobre 
estes recursos naturais empregados para o desenvolvemento enxeñeril e tecnolóxico tendo como 
obxectivo final espertar no alumnado novas motivacións para que busque novo coñecemento. Para 
acadar este obxectivo final, é fundamental o traballo do profesorado do centro receptor, que pode 
empregar a información que se presenta como un complemento a contidos do currículo de diversas 
materias relacionadas con recursos naturais a nivel do noso pais, como por exemplo as fontes de enerxía 
alternativas, as fontes de riqueza mineral (granito, áridos e lousa), as augas minerais e a importancia 
dos materiais. Ademais tamén se describe o proceso de restauración do espazo afectado por unha 
explotación mineira, proceso necesario en todo proxecto de explotación mineira. Amósanse exemplos 
curiosos e innovadores de restauracións de explotacións mineiras. 
O material descrito nesta exposición abrangue conceptos das seguintes materias de educación 
secundaria (Arias et al., 2012).: Bioloxía e Xeoloxía de 1º ESO (materiais terrestres, transformacións 
xeolóxicas debidas á enerxía interna da Terra), Bioloxía e Xeoloxía de 2º ESO (materia e enerxía), 
Bioloxía e Xeoloxía de 3º ESO (o medio ambiente; transformacións xeolóxicas debidas á enerxía 
externa), Bioloxía e Xeoloxía 
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de 4º ESO (as transformacións nos ecosistemas), Física e Química de 4º ESO (afondamento no estudo 
dos cambios),  Física e Química de 4º ESO (estrutura e propiedades das sustancias, iniciación ao estudo 
da química orgánica), Física e Química de 4º ESO (a contribución da ciencia a un futuro sostible), 
Bioloxía e Xeoloxía de 1º bacharelato (orixe e estrutura da Terra, xeodinámica interna, a tectónica de 
placas, xeodinámica externa e historia da Terra), Física e Química de 1º bacharelato (a enerxía e a súa 
transferencia, traballo e calor, introdución á química orgánica), Xeoloxía de 2º bacharelato (a Terra 
como sistema, xeoloxía de España e de Galicia), etc. 

 

2. RESULTADOS 

Dende 2012, a solicitude da exposición itinerante “Recursos Naturais de Galicia” experimentou un 
incremento probablemente debido ás cartas e emails enviados aos centros educativos ofertando esta 
posibilidade. No cursos 2018-2019, a exposición estivo en 15 centros ademais de en feira de orientación 
universitaria, de minerais e de divulgación científica.  
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ANEXO_ PANEIS DA EXPOSICIÓN ITINERANTE RECURSOS NATURAIS DE GALICIA DA 
ESCOLA DE ENEXEÑARÍA DE MINAS E ENERXÍA DA UNIVERSIDADE DE VIGO. 
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