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o Xardín do Posío
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1) Trahallo Da clase

En gran grupo, o profesor/a mvesugará os co
ñecementos preVIOS que posúen os alumnos/as
sobre as árbores. ¿Qué é unha árbore? ¿Qué
Partes ten? ¿Para qué serven? ¿Cómo se alimen
ta? ¿Respiran?..., tratando de detectar posibles
erras conceptuais.
O profesarla mdicará ÓS alumnos/as no que
teñen que fixarse para describu de forma deta
llada unha árbor.e: porte (fig.l), talo, follas, flores,
frOltOS e sementes. DespOls observaráilse tódalas
posibilidades ou vanacións destes elementos.
Unha vez que os alumnos/as coñecen o tema,
entregaráselle a guía de acuVIdades, explicándo
~ lles a maneua de realizalas e formaránse os
grupos de traballo.
Antes de empeza-Io traballo de campo, o alum
no/a debe entender que as árbores cumpren
unha función moi importante nas cidades, para
elo lerase e comentarase en grupo o artigo "El
. árbol en la CiUdad. Ecología del árbol del medio
urbano".
Z) 0rgaDizaci6D do traballo no Xardfn
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Na pnmeira saída o profesor/a indicarálle a
cada grupo de alumnos/as a árbores que debe
estudiar ó langa de todo o curso, así como as
normas que deben seguir:
-Anotar, tódolos datos sobre as caracterísucas
da árbore nunha libreta de campo.
-NecesIdade de respeta-lo Xardín, para elo
utilizarase só matenal recollido no chan para
evita-lo deterioro das árbores.
Nesta saída realizaranse as tres primeuas acu
vidades recollidas na guía.
.
Fora do horario escolar, en distlntas saídas, os
alumnos/as estudiarán as variacIóns da árbore ó
langa das estaCIóns.
Cós datos recollidos in Sltu e ca axuda das
láminas, os alumnos/as confeCCIonarán a ficha,
localizarán a árbore no crOqulS, buscarán outros
exemplares da mesma especie, utilizarán claves
de identificación e anotarán as relacións observa
das entre a árbore e outros seres vivos.

É dificil encontrar documentos sobre a historia
do Posío debIdo a que a Biblioteca PrOvinCIal,
onde se gardaban, sufriu un incendio o 8 de
decembro de 1927.
A súa historia remóntase a febreiro de 1676,
cando o Concello acordou compra-la viña do
Posío para campo común da cIdade. En marzo de
1954 o Concello acorda crear un xardín no campo
do Posío.
.
En 1855 o director do Instituto de Ensino secun
dario manifesta ó Gobernador a necesidade de
establecer no Posío un Xardín Botánico para a
utilización dos alumnos, que delXou de funCIonar
como tal en tempos de Don Marcelo Macías.
O Xardín actual ten unha estructura ande se
poden apreciar tres Illveis:
-NIvel supenor: antigamente chamábase "O
Bosque" poia abundanCIa de árbores.
-NIvel medio: a ámboslos dous lados ha! unha
fila de árbores entre os que eXlSten OltO exempla
res do xénero Brachychiton, especie rara .de
orixe australiana.
-Nivel infenor: fOl o verdadeiro "Xardín Botáni
co". E a zona ande se encontran as palmeiras.
DespolS de vanos anos de abandono fOl remo
de1ado en 1986. Pedimos ós responsables do
Concello a súa conservaCIón e a todos os cIda
dáns respeto, por se-lo Xardín do Posío o verda
deiro I?ulmón da cidade, e as súas árbores, teste
muñas VIventes da nasa histona, sen olVIdar que
na actualidade embelece o naso entorno carente
de zonas verdes.
Nós, elexirnos para este traballo o Xardín do
Posío.
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Guía de activic
. Fixa ó tronco un papel forte dunhos 30 cma,
ten coidado que non se mova mentras traballas.
.' Frota o papel con betume dos zapatos ou
con lápices de cera. ~rocura frotar forte e
uniformemente par todo o pélpel, para que
queden ben impresas as gretas, saíntes.:.
. Anota o nome da árbore e a altura a que
reqlizache o calco.

1) ¿Cómo calcula-la altura dunha árbore?

Para calcula-la altura dunha árbore non moi
grande, só é necesario dispañer dunha estaca
recta de dous ou máis metros de langa, unha
cinta métrica e un axudante.
Método

4) ¿Onde está o Xardín do Posío?

.' Ponte ó pé da árbore e da 27 pasos 'unifor
mes en liña recta.
· Pide ó teu axudante que sitúe nese punto a
estaca, dispasta verticalmente.
· Da outros tres pasos no mesmo sentido e
deítate no chan. Mira cara a cima da árbore e
di ó teu axudante que deslice o dedo pala
estaca ata que coincida coa cima. Mide a dis
tancia entre o dedo e o chan.
· Segundo se explica na fig. 2, a altura da
árbore será la veces maior que a medida na
estaca.

.Localiza nun plano de Ourense o Xardín do
Posío. Fai un croquis e sitúa sobre él a árbore
que vas a estudiar. Busca outros exemplares da
mesma especie. (Fig. 3).
5) Cómo describir unha árbore?

2) ¿Cómo se mide o grosor dunha árbore?
--3G

Para medi-lo grosor dunha árbore utiliza un
cordel, sitúao a unha altura sobre o terreo de
1'5 metros aproximadamente e mide a circunfe
rencia.
.
¿Pensas que hai algunha relación entre gro
sor e edade? ¿Podes afirmar que tódalas árbo
res do mesmo grosor son da mesma edade?
¿Por qué?

. Medida da altura dunha árbore.

terístico na sua codia, que pode ser utilizado
para a súa identificación. Para reproducilo, po- ,
demos valernos da técnica coñecida como cal
co da codia.
- Método

Para describir unha árbore é necesario estu
dialo ó langa de todo o ano. Cos datos recolli
dos elaboraráse unha ficha segundo o modelo
adxunto (Fig. 4), anotando as características
que varían nas distintas estacións (presencia ou
non de follas... ) nos espacios correspondentes.
6) As árbores e outros seres vivos

Busca seres vivos que teñan algunha relación
ca árbore estudiada. ¿Viven permanentemente
sobre ela? ¿En qué parte? ¿Buscan comida?
¿Aniñan?
7) ¿~mo se chaman as árbores?

3) Obtención do calco das c;odias

. Cada especie arbórea ten un deseño carac
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. Busca unha zona da codia ande non haxa
musgos, líquenes...

Ca axuda dunha clave trata de identificar
outras especies arbóreas do Xardín do Posío.

Ficha de trahallo dos al1lDUloWas.
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Plano da situaci6n das árbores no Xardín
do Posío.

(Agradecemos a colaboraci6n prestada por Vi
cente R. Gracia na determinaci6n das árbores do
Xardín).

Nome científico: Sophora japonica.
Nome galego: Acacia do Xapón.
Nome castelán: Acacia del Japón.
Altura: 16 m.
Grosor: 3,07 m.
Talo
¿Estipe ou tronco?: Tronco.
Caracteñsticas da codia:, A codia é
escura e con gretas lonxitudinais.
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Froitos e sementes
¿Ten

froi~os?

Primavera

non

Verán

non

Outono

si

Inverno

non

nores

Follas
i

¿Cómo é o bordo?: Enteiro.
¿Cómo é a nerviación?: Pinnada.
Outras caracteñ6ticas (Consistencia,
tacto, pelos, asimetría, olor, espiñas... ): Os pe
ciolos son un pouco peludos.

1.- Acacia melanoxylon (Acacia).
2.- Acer negundo (Pradairo de América).
3.- Acer pseudoplatanus (Pradairo).
4.- Aesculus carnea (Castiñeiro das Indias).
5.- Ac.>culus hippocastanum (Castiñeiro das
Indias).
6.- Brachichyton populneum,
7.- Cedrus deodara (Cedro do Himalaia).
8.- Cedrus libani (Cedro).
9.- Cupressus lusitanica (Alcipreste de Por
tugal).
10.- Cupressus sempervirens (Alc~preste
común).
11.- Laurus nobilis (Loureiro).
12.- Magnolia grandiflora (Magnolio).
13.- Magnolia soulangeana (Magnolio).
14.- Morus alba (Moreira).
15.- Phoenix canariensis (PalmeiTa).
16.- Platanus acerifolia (Plátano).
17.- Populus alba (Choupo branco).
18.- POPulus, canescens (C;;houpo).
19.- POPulus deltoides (Choupo).
20.- Pseudotsuga menziessii (Abeto de Dou
glas).
.
21.- Quercus rubra (Carballo americano).
22.- Robinia pseudoacacia (Falsa acacia).
23.-·Sophora japonica (Acacia do Xapón).
24.- Tilia cordata (Tilleira).
25.- Tilia platyphillos (Tilleira).
26.- Tilia sp (Tilleira).
27.- Tilia tormentosa (Tilleira).
28.- Trachycarpus fortunei (Palmeira).
29.- Ulmus glabra (Olmeiro).
30.- Washingtonia f1lifera (Palmeira).

Primavera
si

Verán

Outono

Inverno

Primavera

si

si

non

non

verde escura

--

verde azulada

--

¿Ten follas?:
Cor do haz:
Cor do envés:
Tamaño: 15-25 cm.
¿Ten peciolo?: Sí. ¿Cómo é?: A báse é
bulbosa..
.
¿Son simples ou com¡)ostas?: Compostas. .
.
¿N~ero' de foliolos?: Impar (5-7).
¿Cómo se dispoñen no talo?: Alternas"
¿Qué forma teñen?: Ovalada, un pouco
puntiaguda.

Verán
si

Outono
si

Invernp
non

¿.Aillados ou en grupos: En grupos.
¿Cor?: Cambia de verde a marrón.
Son secos ou carnosos?: Carnosos.
¿Ten sementes?

¿Ten fiores?
¿.Ailladas ou en grupo?: Agrupadas en
racimos:
- ¿Teñen cálice?: Sí. ¿Cor?: Verde. Nú
mero de sépalos: 5.
¿Ten corola?: Si. iCOr?: Crema. Núme
ro de pétalos: Cinco.
¿Son unisexuais ou bisexuais?: BisexualS.

Número de estames: 10. Número de
'carpelos: 1.
.
Outras caracteñsticas (Simetría, tama
ño, duración...): A flor é asimétrica, con forma
de bolboreta.

Primavera

Verán

non

non

Outono
si

Inverno
non

¿Cántas ten ~ada froito?: Poucas (1-5).
¿Cómo se disp:lñen?: Aliñadas.
, Outras características (espiñas, olor,
ás...): A legume ten éstreitamentos entre as
sementes.
. Orixe: Asiático.
Utilidade: Ornamental.
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LIBROS
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De cara á iecta fmal

Atlas Gaia de la
gestión del planeta
Coordinador: ·N. Myers
Ed.. Blame. Madrid 1987

Trátase, sen dúbida, de un libro brillante, de
coidada edición, moi "visual" pola gran cantida
de e significatividade dos seus gráficos, foto
grafias e ilustracións e, sobre todo, que pon a
disposición do 'lector unha gran masa de datos
ambientais, de estadísticas.e opinións, moitas
veces conflictivas, de xeito moi estructurado e
cunha gran funcionalidade.
Os sete temas plantexados, "A Terra firme",
"O Océano", "Os Elementos", "A Evolución", "A
Humariídade", "A Civilización" e "A Xestión dos
recursos", son analizados dende tres prespecti
vas: Recursos potenciais, crisis, e posibles al
ternativas de xestión, pero, por riba de todo, "o
libro que estamos a propoñer é unha nova ética
para a civilización, un código de consciencia e
atención, basado no convencemento de que
non podemos vivir soios sobre este planeta", tal
como sinala no seu prólogo o coñecido conser
vacionista David Bellamy.
E, pois, un texto tremendamente suxerente e
que fomenta unha gran creatividade no seu uso.
Para calquer ensinante é un valioso material de
traballo de cara a súa laOOura docente. O seu
plantexamento global favorece unha.interdisci
plinariedade da que están tan necesitados tan
to o sistema educativo, como os nosos alumnos.
Non é un libro de naturais, nin de sociais, nin
de ningunha materia específica en sentido es
tricto, pero é un libro no que todos podemos
"beber" e no que todos podemos ver reflexados
eses contidos de xeito qúe atopen unhos es
quemas de integración e de significación do
coñecemento imposto polo sistema de asigna-'
turas, adequerindo a súa dimensión real, a súa
función de intrepretación da realidade plural e
complexa.
MateriaiS como este libro, adequiren unha
grande importancia e son de unha grande axu-
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da cara os nosos plantexamentos docurricu
lum. Esperemos que sexa non unha excepción,
senón o principio da aparición de materiais de
apoio ao profesor para que poidamos desenro
lar a nosa profesión de xeito máis eficaz e
creativo:
D.C.

Suplemento do ensino de
La Regl6n (Ourense).
Consello de pedagogos ~esores:
Xosé Manuel CId
(coordinador)
Mercedes Suárez pazos
Mariló Candedo
Mercedes González S~mamed

Manolita Garndo
David Cortón
Colabora:

Nova Escola Galega
Maqueta: ~
Departamento de diseño
de La Regl6D.
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Cando saia este número, a comunidade esco
lar estará no trance de afrontar a recta final do
curso. Un curso que tivo un desenrolo "normal",
lago de unhos derradeíros moi conflictivos, nos
que folgas de alumnos, primeiro,' e folgas de
profesores, lago, alteraran o normal desenrolo
dos mesmos.
Como non podería ser de outro xeito, esta
conflictividade no sistema educativo estase a
notar no presente curso. Os alumnos traen defi
cencias importantes na súa formación académi
ca, que están repercutindo no seu rendimento
e, sobre todo, falla unha habituación ao traballo
escolar continuado, ao que non están afeitas
nos derradeíros anos. No profesorado tamén
ocurre algo similar. O curso faise duro para
.todos e, diante do baixo rendimento xeneraliza
do, as críticas son mutuas e dificilmente acepta
bles polos colectivos implicados.
Os alumnos acusan aos profesores de falla de
"flexibilidade", de distanciamento dos seus pro
blemas, de adoptar posiciónsautoritarias e de
constantes "agresións' .
Os profesores, por outra banda, ,cargan so
bre os alumnos o baixo rendjmento, acusando a
éstos de comportamentos infantís e de pouco
traballo nas asignaturas respectivas.
Unhos e outros vense cada día máis presio
nados por un sistema escolar claramente com
petitivo, no que as notas están a xogar un papel
determinante de futuro. Selectividade e expe
dientes académicos son a espada de Damocles
que condiciona a actividade académica de uns
e outrose que a todos lles produce situacións
de incomodidade e anguria.
E, pois, una bo momento ·para a reflexión de
todos, xa que a medida que o curso chega o seu
fin, o xuizo aproxímase. Xuzgar somente a uns é
o fácil, o habitual e o pouco operativo. O siste
ma no seu conxunto e o que debe ser avaliado
e que lago cada quen asuma as súas responsa
bilidades. O que dende lago resulta cada vez
máis impresentable é que os alumnos sexan o
único elemento do sistema educativo a avaliar,
.os únicos' que sufren as consecuencias do fun
cionamento de unha institución complexa ande.
moitas veces a selección social aparece como a
única razón para a súa supervivencia como tal.

i A~DA . .,. ! NON
SEXl\S . iEiMUDO...

A dixitalización destes documentos foi posible grazas á axuda concedida a
Nova escola Galega da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación
Tecnolóxica (Consellería de Industria - Xunta de Galicia), do Ministerio de
Industria, Turismo e Comercio, así como do Plan Avanza e do Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional (FEDER), ao abeiro da Orde do 31 de
decembro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións
destinadas a entidades de dereito público e privado, sen ánimo de lucro, para
impulsar a realización de actuacións de difusión e formación relacionadas
especificamente co desenvolvemento e implantación da sociedade da
información na Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan
Estratéxico Galego da Sociedade da Información e o Plan Avanza, e se
procede á súa convocatoria para 2009 (código procedemento IN521C)
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utilizados por calquera, sempre que se cite a súa orixe, sempre que non se
obteña un beneficio económico directo ou indirecto dese uso, e sempre que se
inclúa no produto resultante a mesma licenza CC-NEG.

