
Unidade didáctica

A auga que bebemos



Que é a hidrosfera? (Páx. 32)

É a gran capa de auga que ocupa aproximadamente tres
cuartas partes da superficie do planeta Terra.

Como sabes, pode estar en tres estados:

SÓLIDO

(xeo e neve)

LÍQUIDO

(salgada e 

doce)
GASOSO

(vapor de 

auga)



A auga en constante movemento

precipitación condensación

evaporación

transporte

filtración



Acumulacións de 

augas salgadas (páx. 34-35)



Os cinco grandes océanos

Un OCÉANO é una enorme extensión de auga salgada sobre a
superficie terrestre.

OCÉANO PACÍFICO

OCÉANO ANTÁRTICO

OCÉANO ÁRTICO

OCÉANO 
PACÍFICO

OCÉANO 
ÍNDICO

OCÉANO 
ATLÁNTICO



Os mares
 Son extensións de auga salgada pero de menor tamaño, menos 

profundos e con maior concentración de sal.

 Tipos de mar:

COSTEIROS. Ocupan as zonas costeiras dos océanos.

CONTINENTAL. A terra rodéaos por todos lados salvo por un estreito

que os comunica co océano.

CERRADO. Está completamente rodeado de terra.



Acumulacións de auga
doce (páx. 36



As augas continentais

Son as augas doces que encontramos nos
continentes e que non teñen sal debido ao proceso de
evaporación.

Tipos:
RÍO

LAGO

GLACIAR

TORRENTE

ACUÍFERO



Partes dun río
Os ríos son correntes de auga que nacen nas montañas e desembocan nun lago, outro río

ou no mar. A cantidade de auga que leva un río chámase caudal e este depende da escasez ou

abundancia das precipitacións.

Os afluentes son ríos secundarios que están unidos a outro río máis grande ou principal. En

Galicia, o río Sil é o afluente máis importante do río Miño.

O percorrido que fai un río desde o seu nacemento ata a desembocadura chámase cauce.

Os cauces divídense en tres partes:

 Curso alto. Onde nace o río, entre as montañas. Leva pouca auga e arrastran follas, pedras e

terra.

 Curso medio. É o terreo mái plano onde a auga vai máis lenta. Esta zona é máis ancha e forma os

meandros (curvas dos ríos).

 Curso baixo. As augas aínda son máis lentas ata chegar á desembocadura.



Partes dun río

Nacemento

Curso alto

Curso baixo

Curso medio 

Meandro 

Desembocadura 



Diferencia entre unha vertente e 
unha cunca hidrográfica?

CUNCA 

HIDROGRÁFICA

MAR CANTÁBRICO

Vertente cantábrica

MAR MEDITERRÁNEO

Vertente mediterránea

OCÉANO ATLÁNTICO

Vertente atlántica


