
 
6-1

 

Tema 06 
A enerxía  

GUÍA DIDÁCTICA 

• Orientacións didácticas 

• Solucionario 

• Competencias Clave - Intelixencias Múltiples 

• Atención á diversidade 

– Actividades de Reforzo 

– Actividades de Ampliación 

• Recursos Didácticos 

– Navegamos por Tiching 

• Libro Dixital 

• Educamos en valores 
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lOrientacións didácticas

■ O obxectivo desta introdución é 
avaliar os coñecementos previos 
que ten o alumnado sobre a 
enerxía: 

● Identificaremos que é a enerxía 
e as formas en que se 
manifesta. 

● Caracterizaremos as fontes de 
enerxía renovables e non reno-
vables. 

● Describiremos que é a calor e a 
temperatura. 

● Identificaremos as principais 
características da luz e do son. 

Tamén leremos unha adaptación do 
libro "Momentos estelares da 
ciencia" de Isaac Asimov, e fare-
mos unha comprensión lectora.  

Solucións das actividades 

1. Resposta persoal. polo tamaño 
é evidente que levará máis 
combustible un dos foguetes do 
transbordador espacial Atlantis 
que o de Robert Hutchings 
Goddard. 

Ao levar máis combustible, o 
foguete do transbordador espa-
cial Atlantis, tamén lle 
proporcionará máis enerxía ao 
vehículo. 

2. Actividade persoal. A modo de 
exemplo, propomos o seguinte 
informe: 

O Saturno V foi un foguete 
desbotable de múltiples fases e 
de combustible líquido usado 
nos programas Apolo e Skylab 
da NASA. Foi deseñado no 
Centro de voo espacial Marshall 
(Alabama). Foi o máis grande 
da familia de foguetes Saturno. 
Con máis de 110 metros de 
altura e 10 metros de diámetro, 
cunha masa total de case 3.000 
toneladas. A NASA lanzou trece 
foguetes Saturno V entre 1967 
e 1973. 

3. O primeiro foguete foi lanzado o 
16 de marzo de 1926. 
Inventouno o científico Robert 
Hutchings Goddard. 

4. O combustible que lle 
proporcionaba enerxía ao 
foguete era gasolina mesturada 
con osíxeno líquido. 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Espacial 1 Comparar diferentes aspectos das imaxes que 
amosan dous foguetes. 

Lingüística 5 Elaborar unha resposta que destaque a importancia 
do invento de Goddard. 

  
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Utilizar vocabulario técnico. Elaborar un resumo utilizando as 

palabras clave dun texto. Act. 7. 

DIXITAL Buscar información na Internet. Averiguar na Internet as principais 
características do foguete Sa-
turno V. Act. 2. 

APRENDER A 

APRENDER 
Realizar comparacións. Comparar os lanzamentos de 

foguetes que se fixeron en 1926 e 
1929. Act. 6. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Xustificar un feito. Explicar a importancia que tivo o 
invento de Goddard do século 
pasado. Act. 5. 

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 
Coñecer o funcionamento dun 
aparato. 

Explicar que tipo de combustible 
lle proporcionaba enerxía ao 
foguete de Goddard. Act. 4. 
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 5. O invento de Goddard foi 
importante porque foi o ensaio 
ao primeiro foguete de 
combustible líquido que foi 
lanzado aos ceos e que máis 
adiante daría orixe ao emprego 
de foguetes na exploración 
espacial. 

6. O lanzamento de 1929 foi máis 
remarcable que o de 1926, 
porque o foguete, ademais de 
acadar máis velocidade e 
altura, transportaba instrumen-
tos de medición a bordo: un 
barómetro, un termómetro e 
unha cámara fotográfica. 

7. Actividade persoal. 

Actividades de reforzo 

 1.  Por parellas, pedirémoslles aos 
nenos que escriban nun papel dous 
exemplos de fontes de enerxía. 

Logo, pedirémoslles que nos 
expliquen o que coñecen delas. 
Guiarémolos con preguntas do 
estilo: 

− En que forma se manifesta 
(enerxía eléctrica, luminosa, tér-
mica, mecánica...), é unha 
enerxía renovable ou non reno-
vable, témola na casa... 

A medida que os alumnos vaian 
expondo os seus coñecementos 
irémolos comentando entre toda a 
clase. 

Solución: Actividade colectiva. 

Educamos en valores 

■ Aproveitaremos esta dobre 
páxina para reflexionar sobre a 
enerxía eléctrica, formulando 
preguntas:  

− A electricidade é unha forma de 
enerxía? Para que serve a 
enerxía eléctrica? 

− Que accións da túa vida diaria 
implican o uso da electricidade?

− Pasouche algunha vez que 
marchara a luz? Que inconve-
nientes notaches? 

− Como sería a vida sen elec-
tricidade? Gustaríche ter vivido 
cando non estaba inventada? 

Logo faremos unha listaxe dos pros 
e contras de utilizar a electricidade
e a necesidade de non abusar dela 
polo ben común. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/724388 – Vídeo en inglés onde podemos ver 
algúns dos experimentos con foguetes sonda realizados por Goddard no 
deserto de Novo México na década de 1930. Tras a súa observación, 
proporémoslle ao alumnado preguntas do estilo:  

– Como podemos saber que este vídeo está realizado hai máis de 85 
anos? Que vemos no vídeo? Como transportaban o foguete?  

– Onde o colocaban? Que necesitaban os cohetes para despegar? Por que 
credes que observaban os acontecementos desde lonxe?... 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou a 
profesora corrixirá posteriormente. 
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Ya estoy en primero 
Pgs 4-5 

Orientacións didácticas

■ A finalidade deste apartado é 
explicar o concepto de enerxía. 
Para isto: 

● Definiremos o concepto de e-
nerxía e comprenderemos de 
onde provén. 

● Identificaremos as diferentes 
formas de enerxía. 

● Comprobaremos que a enerxía 
se transforma. 

● Valoraremos a importancia da 
enerxía no día a día. 

Solucións das actividades 

1. A enerxía é o que produce 
cambios na materia, e nos 
permite realizar un traballo. 

2. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

Antes utilizábase a forza dos 
animais para traballar a terra, 
tirar das carruaxes..., a leña 
para quentarse, o vento para 
impulsar os barcos e a auga 
para mover os muíños. 

Na actualidade, utilizamos a 
enerxía para facer funcionar 
case calquera cousa: ordenado-
res, televisores, coches, avións, 
trens... 

3. O ser humano obtén a enerxía 
para realizar as súas actividades 
dos alimentos que consome. 

4. A enerxía que utilizamos 
procede das fontes de enerxía, 
que son os recursos dos que se 
obtén. 

5. A principal fonte de enerxía da 
que dispomos é o Sol. 

6. A enerxía pode manifestarse de 
diferentes formas: 

Enerxía eléctrica, como a que 
transporta a corrente eléctrica. 

Enerxía luminosa, como a do 
Sol. 

Enerxía sonora, como unha 
persoa cantando. 

Enerxía mecánica, como un 
trompo en movemento. 

Enerxía térmica, como a calor 
que desprende unha estufa. 

Enerxía nuclear, que se obtén 
do resultado da reacción dos 

  
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Utilizar o vocabulario científico 
adecuado. 
 

Definir conceptos científicos. 

Nomear as diferentes formas de 
enerxía que se indican nunha 
serie de frases. Act. 7. 

Definir que é a enerxía e explicar 
que son as fontes de enerxía. Act. 
1, 3. 

APRENDER A 

APRENDER 
Establecer relacións. Relacionar algunhas situacións 

con diferentes formas de enerxía. 
Act. 7. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Propor exemplos. Indicar un exemplo de cada unha 
das formas de enerxía indicadas. 
Act. 6. 

SOCIAIS E CÍVICAS Valorar as fontes de enerxía. Recoñecer a orixe da enerxía que 
o ser humano utiliza a diario. Act. 
4. 

Coñecer a principal fonte de e-
nerxía para os humanos. Act. 5. 

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 
Recoñecer as formas de 
enerxía. 

Distinguir as formas de enerxía 
que encontramos na redonda 
cotiá. Act. 7. 
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 compoñentes de substancias 
como o uranio. 

Enerxía química, como a das 
pilas ou baterías. 

7. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

− A que emite unha estufa: 
térmica. 

− A que transporta a luz que 
nos chega..: luminosa. 

− A que fai funcionar unha 
lavadora: eléctrica. 

− A que se obtén nas 
reaccións dos...: nuclear. 

− A que e mite un instrumento 
musical: sonora. 

− A dunha pelota de balon-
cesto lanzada...: mecánica. 

− A que contén a gasolina: 
química. 

Actividades de reforzo 

 1.  Pedirémoslle ao alumnado que 
nos indique se estas afirmacións 
son verdadeiras ou falsas: 

a) Un avión actual pode voar 
grazas á enerxía eléctrica que 
queima nos motores.  

b) A enerxía das correntes de auga 
utilizouse para mover os 
muíños. 

c) A enerxía pode pasar dunha 
forma a outra. 

d) A enerxía química é a que 
transporta a luz do Sol. 

Solución: a) Falsa. / b) Verdadeira. / 
c) Verdadeira. / d) Falsa. 

Actividades de ampliación

 1.  Dividiremos o alumnado en sete 
grupos, e a cada un pedirémoslle 
que busque información e imaxes 
sobre unha das sete formas nas
que se manifesta a enerxía. 

Entregarémoslles unha cartolina 
onde deberán explicar en que 
consiste a forma de enerxía e pór 
algún exemplo ilustrativo dela. 

Logo, cada grupo exporalle os seus 
traballos ao resto da clase. 

Ao final, podémolos colgar todos 
nun mural na parede. 

Solución: Actividade colectiva. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/724390 – Imaxe dunha cociña moderna que nos 
servirá para falar das diferentes formas de enerxía e da súa transformación. 
Proporémoslle ao alumnado preguntas do estilo:  

– Que obxectos desta imaxe emiten enerxía? Que formas de enerxía 
emiten? 

– En que se transforma a enerxía eléctrica que chega ao frigorífico? E a 
que chega ao forno? E a que chega ás lámpadas?...  

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou a 
profesora corrixirá posteriormente. 
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 Orientacións didácticas

■ O obxectivo deste apartado é o 
estudo das fontes de enerxía non 
renovables. Así: 

● Diferenciaremos os dous tipos de 
fontes de enerxía: renovables e 
non renovables. 

● Coñeceremos as fontes de 
enerxía non renovables. 

● Identificaremos os inconvenien-
tes das enerxías non reno-
vables. 

● Dialogaremos sobre o uso e a 
sobreexplotación das enerxías 
non renovables. 

Tamén se definen un par de 
conceptos relacionados co tema. 

Solucións das actividades 

1. O carbón é unha rocha de cor 
negra que se formou a partir de 
plantas que viviron hai millóns de 
anos. 

Utilízase principalmente como 
combustible para producir ener-
xía eléctrica. 

2. O petróleo é un líquido escuro 
que se formou a partir de 
pequenos organismos que 
viviron no mar hai millóns de 
anos. 

Utilízase para obter combus-
tibles que se empregan para 
producir enerxía eléctrica e 
tamén nos medios de trans-
porte. 

3. O gas natural é unha mestura 
de gases que adoita acharse 
xunto ao petróleo. 

Utilízase como combustible 
para producir enerxía eléctrica, 
así como nas cociñas e cale-
faccións.  

4. O uranio é un metal de cor 
branca que se encontra 
disperso pola codia terrestre e 
que é moi perigoso porque é 
radiactivo. 

Utilízase para producir enerxía 
eléctrica. 

5. Unha fonte de enerxía non 
renovable é aquela que se 
encontra de forma limitada no 
planeta; polo tanto, esgótase a 
medida que se vai consumindo. 

COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Elaborar textos. 

 
 

Utilizar o vocabulario científico 
adecuado. 

Explicar cal é a orixe dos 
combustibles fósiles, como o car-
bón e o petróleo. Act. 6. 

Contestar unha pregunta 
empregando termos técnicos 
precisos. Acts. 1, 2, 3, 4. 

APRENDER A 

APRENDER 
Establecer relacións. Relacionar os xacementos de gas 

natural cos doutro tipo de fonte de 
enerxía. Act. 7. 

SOCIAIS E CÍVICAS Valorar a contaminación do 
medio. 

Analizar algúns problemas me-
dioambientais. Act. 9. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Propor accións. Indicar medidas para evitar o es-
gotamento das fontes de enerxía. 
Act. 11. 

DIXITAL Buscar información na Internet. Averiguar en que consisten algúns 
problemas medioambientais. Act. 
9. 

Descubrir o tempo que se cre que 
durarán as reservas de petróleo. 
Act. 10. 
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 6. O carbón procede da fosili-
zación de restos orgánicos 
vexetais que viviron hai millóns 
de anos. 

O petróleo é de orixe fósil, 
orixinouse a partir de restos de 
plantas e microorganismos 
enterrados por millóns de anos 
e suxeitos a distintos procesos 
físicos e químicos. 

7. O gas natural adoita acharse 
xunto ao petróleo. 

8. O carbón mineral obtense de 
xacementos subterráneos ou mi-
nas onde por miles de anos se 
descompuxeron formando esta 
rocha sedimentaria de cor negra. 
Este extráese con explosivos e 
en escavacións. 

9. Respostas persoais. A modo de 
exemplo: 

A chuvia aceda é unha das 
consecuencias da contamina-
ción do aire. Cando calquera tipo 
de combustible se queima, 
diferentes gases libéranse ao 
aire. En interacción coa auga da 
chuvia, estes gases forman 
ácidos nítricos, ácido sulfuroso e 
ácido sulfúrico. Finalmente, estas 
substancias químicas caen á 
terra acompañando as precipi-
tacións, constituíndo a chuvia 
aceda. 

O efecto invernadoiro é o 
fenómeno polo que determina-
dos gases compoñentes da 
atmosfera reteñen parte da 
enerxía que o solo emite ao ter 
sido quentado pola radiación 
solar. Estase acentuando na terra 
pola emisión de certos gases, 
debido á actividade económica 
humana. 

10. Resposta persoal. Aínda que 
hai diferentes cifras, se conti-
nuamos ao ritmo actual de con-
sumo crese que as reservas de 
petróleo se esgotarán dentro de 
60 anos. 

11. Resposta persoal. Debemos 
incrementar o uso das ener-xías 
renovables fronte ás non 
renovables. Moitos países 
xeran enerxía con plásticos 
usados que non se poden reci-
clar, o que supón tamén máis 
aforro de petróleo. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/739800 – Imaxe que nos servirá para explicarlle 
ao alumnado o efecto invernadoiro, causado principalmente polas 
actividades humanas. Proporémoslle preguntas do estilo:  

– Que fenómeno vemos nesta imaxe? Por que se lle chama a este 
fenómeno efecto invernadoiro? Aumenta a temperatura do planeta? 

– Que emisións producidas polas actividades humanas quedan retidas na 
atmosfera?... 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou a 
profesora corrixirá posteriormente. 
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Orientacións didácticas

■ A finalidade desta dobre páxina 
é o estudo das fontes de enerxía 
renovables. Para isto: 

● Coñeceremos que son as fon-
tes de enerxía renovables. 

● Identificaremos as vantaxes das 
enerxías renovables. 

● Valoraremos a importancia das 
enerxías renovables para o 
futuro do noso planeta. 

Tamén se definen algúns con-
ceptos relacionados co tema. 

Solucións das actividades 

1. A enerxía solar é a que procede 
do Sol. 

2. Nos paneis solares 
transfórmase a luz do Sol en 
enerxía eléctrica.  

Nos colectores solares 
quéntase auga mediante a 
enerxía térmica que procede do 
Sol. 

3. A enerxía eólica é a que 
procede do vento, é dicir, o aire 
en movemento. 

4. Os aroxeradores sitúanse en 
zonas ventosas para apro-veitar 
a forza do vento. 

5. A enerxía hidráulica é a que 
procede da auga en 
movemento. 

6. Unha fonte de enerxía reno-
vable é aquela que se pode 
utilizar unha e outra vez, e 
nunca se esgota. 

7. Do Sol chéganos a enerxía 
luminosa e a térmica. 

8. A partir do vento obtense a 
enerxía eólica. A partir da auga 
en movemento obtense a 
enerxía hidráulica. 

9. Resposta persoal. Denomí-
nanse enerxías limpas porque 
son un sistema de produción de 
enerxía con exclusión de 
calquera contaminación, isto é, 
aquelas que non xeran ningún 
tipo de residuo contaminante. 

10. Actividade persoal. A modo de 
exemplo: 

A enerxía da biomasa obtense 
dos compostos orgánicos 

COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Elaborar un texto sobre un tema 
determinado. 
 

Utilizar termos técnicos. 

Redactar un informe sobre as 
vantaxes e inconvenientes da 
utilización da biomasa. Act. 10. 

Explicar a forma de enerxía uti-
lizada en diferentes tipos de ins-
talacións. Act. 2. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Xustificar un feito. Razoar que tipo de aparatos se 
deben instalar nunha zona 
segundo as súas características. 
Act. 11. 

BÁSICAS EN CIENCIAS  Definir conceptos. 
 

Identificar tipos de enerxía. 

Definir diferentes formas de ener-
xía. Acts. 1, 3 e 5. 

Recoñecer a luz e a calor como 
dúas formas de enerxía diferentes 
que obtemos do Sol. Act. 7. 

SOCIAIS E CÍVICAS Valorar as fontes de enerxía 
renovables. 

Explicar por que determinados 
tipos de enerxía se chaman 
enerxías limpas. Act. 9. 

DIXITAL Buscar información na Internet. Averiguar na Internet as vantaxes 
e inconvenientes de aproveitar a 
biomasa. Act. 10. 
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 mediante procesos naturais. Co 
termo biomasa alúdese á 
enerxía solar, convertida en 
materia orgánica pola 
vexetación, que se pode recu-
perar por combustión directa ou 
transformando esa materia 
noutros combustibles, como 
alcohol, metanol ou aceite. 
Tamén se pode obter biogás, de 
composición parecida ao gas 
natural, a partir de residuos 
orgánicos. As súas vantaxes son 
que é unha fonte de enerxía 
limpa e con poucos residuos que 
ademais son biodegradables. 
Tamén se produce de forma 
continua como consecuencia da 
actividade humana. Entre os 
inconvenientes, necesítanse 
grandes cantidades de plantas, e 
polo tanto, de terreo. Inténtase 
"fa-bricar" o vexetal adecuado 
mediante enxeñería xenética. O 
seu rendemento é menor que o 
dos combustibles fósiles e pro-
duce gases, como o dióxido de 
carbono, que aumentan o efecto 
invernadoiro. 

11. Respostas persoais. A modo de 
exemplo: nunha zona con 
moitos días de sol ao ano ins-
talaría paneis ou colectores so-
lares. Nunha zona con moitos 
días de vento instalaría un par-
que de aeroxeradores. 

Actividades de reforzo 

 1.  Pedirémoslle ao alumnado que 
clasifique nunha táboa as seguintes 
fontes de enerxía segundo se son 
renovables ou non renovables:  

− Petróleo, Sol, vento, carbón, 
biomasa, auga, gas natural, 
xeotérmica. 

Logo, corrixiremos a táboa entre 
todos no encerado. 

Solución: As enerxías non reno-
vables son as que indicamos en 
cursiva. 
 

ANOTACIÓNS 

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679024 

■ http://www.tiching.com/679025 − Estas dúas imaxes servirannos para 
comezar unha conversación sobre as centrais que usan fontes de enerxía 
renovables para producir electricidade. Preguntarémoslle ao alumnado: 

– Que dous tipos de centrais vemos nestas imaxes? Que fonte de enerxía 
utiliza a primeira central? E a segunda? 

– Por que é mellor utilizar fontes de enerxía renovables en lugar de non 
renovables? 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou a 
profesora corrixirá posteriormente. 
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 Orientacións didácticas

■ O obxectivo desta dobre páxina 
é valorar o uso responsable da 
enerxía: 

● Identificaremos a través de que 
tipo de centrais se produce a 
enerxía eléctrica. 

● Recoñeceremos como se trans-
porta a enerxía eléctrica a tra-
vés da rede eléctrica. 

● Coñeceremos estratexias para 
reducir o consumo doméstico de 
enerxía eléctrica. 

● Valoraremos o consumo sostible 
de enerxía. 

Solucións das actividades 

1. Actividade persoal. A modo de 
exemplo propomos unha 
listaxer de electrodomésticos:  

Ordenador persoal ou portátil, 
televisor, DVD, vídeo, radio-CD, 
frigorífico, lavalouza, lavadora, 
microondas, licuadora, cociña, 
ferro de pasar, ventilador, 
aspiradora, batedora, fritidora, 
secador de pelo... 

Os electrodomésticos que 
poden funcionar con gas natural 
son: fornos, estufas, cociñas, 
secadoras, quentadores de 
auga... 

2. Actividade persoal. A modo de 
exemplo, propomos este infor-
me: 

Os electrodomésticos de baixo 
consumo ou Electrodomésticos 
Eficientes, son aqueles que, 
ante unha determinada tarefa, 
consomen a menor cantidade 
de enerxía posible. 

Para poder distinguilos, debe-
mos fixarnos no tipo de 
etiqueta enerxíetica, xa que 
esta nos indica canto consomen 
de enerxía estes aparellos. A 
letra A é para os equipos máis 
eficientes ou de baixo consumo 
(tamén indicado en cor verde). 
Posteriormente ante a mellora 
de eficiencia que imple-
mentaron algunhas marcas 
distínguense os de baixo 
consumo como A+, A + +   e  A 
+ + + (sendo esta a mellor 
eficiencia). Logo o nivel de 
eficiencia vai baixando, B, C, D, 
E, F e ata a letra G que se 

  
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Explicar utilizando os termos 
científicos adecuados.  

 

Comprender pequenos textos. 

Elaborar un pequeno informe so-
bre as vantaxes do aforro 
enerxético. Act. 2. 

Entender algunhas medidas sobre 
o consumo sostible. Páx. 101 

APRENDER A 

APRENDER 
Organizar a información dunha 
listaxe. 

Elaborar unha listaxe de aparatos 
indicando a súa fonte de enerxía. 
Act. 1. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Propor exemplos. Facer unha lista dos electrodo-
mésticos ou outros aparatos que 
teñen na casa. Act. 1. 

DIXITAL Utilizar un recurso dixital. 

 
 
Buscar información na Internet. 

Consultar na Internet un recurso 
sobre as centrais eléctricas. Ex-
plorador@dixital. 

Averiguar as características dos 
electrodomésticos de baixo 
consumo. Act. 2. 

SOCIAIS E CÍVICAS Valorar o consumo sostible de 
enerxía. 

Recoñecer as características dos 
electrodomésticos de baixo 
consumo. Act. 2. 
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 utiliza para os equipos menos 
eficientes (úsase a cor 
vermella). Co avance dos 
programas de eficiencia 
enerxética estes últimos niveis 
deberán ir desaparecendo do 
mercado ata que queden uni-
camente á venda os electro-
domésticos de baixo consumo.  

Comprar un electrodoméstico 
de baixo consumo é o primeiro 
paso para aforrar enerxía e, 
como consecuencia, unha nada 
despreciable cantidade de 
diñeiro na factura eléctrica. 
Pero para que isto verdadei-
ramente ocorra tamén hai que 
utilizalos correctamente e estar
atento aos consellos básicos de 
aforro enerxético. 

Actividades de reforzo 

 1.  Pedirémoslle ao alumnado que 
indique a que tipo de central se 
refire cada definición: 

a) Obteñen a enerxía a partir da
calor que desprenden as reac-
cións que se producen nos 
compoñentes do uranio. 

b) Obteñen a enerxía a partir da
calor que desprende a combus-
tión do carbón, o petróleo ou o 
gas natural. 

c) Obteñen a enerxía a partir da 
auga en movemento a causa 
dun desnivel. 

Solución: a) Nucleares. / b) Térmi-
cas. / c) Hidroeléctricas. 

Actividades de ampliación

 1.  Pedirémoslle ao alumnado que 
responda as seguintes preguntas 
de forma individual: 

− De onde provén a maior parte 
de electricidade que consu-
mimos nos nosos fogares? 
Como chega á nosa casa? 

− Que quere dicir que cada un de 
nós pode contribuír ao consumo 
sostible de enerxía? 

Solución: A maior parte da 
electricidade que consumimos 
obtense das centrais eléctricas. 
Chega a través da rede eléctrica. / 
Quere dicir que cada un de nós 
debe fomentar o aforro enerxético a 
pequena escala: apagando as 
luces, regulando a temperatura da 
calefacción... 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/677481 – Imaxe onde se ve o mesmo frigorífico 
aberto e pechado que nos servirá para falar co alumnado do uso 
responsable da enerxía. Proporémoslle preguntas do estilo: 

– Que vemos nesta imaxe? Por que non podemos deixar a porta do 
frigorífico aberta? 

– En cal das dúas imaxes se usa de forma responsable a enerxía? Que fas 
ti para aforrar enerxía na casa?... 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente, corrixirá. 
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Orientacións didácticas

■ A finalidade deste apartado é o 
estudo da luz e das cores. Para 
isto: 

● Recoñeceremos a luz como 
fonte de enerxía. 

● Describiremos a propagación en 
liña recta da luz. 

● Coñeceremos os fenómenos da 
reflexión e a refracción da luz. 

● Identificaremos a descomposi-
ción da luz en cores. 

● Comprenderemos por que ve-
mos os obxectos en cor. 

● Diferenciaremos entre as cores 
primarias e o resto de cores. 

Solucións das actividades 

1. Respostas persoais. 

A nosa imaxe reflectida nun 
espello non é exactamente igual 
a nós, chámase imaxe 
especular. 

Cando erguemos o brazo 
dereito, a imaxe do espello 
ergue o brazo esquerdo. E 
cando erguemos o brazo 
esquerdo, a imaxe do espello 
levanta o brazo dereito. 

2. Actividade de experimentación 
persoal. 

Cando máis inclinamos o lapis 
no vaso respecto á posición 
vertical, o lapis parece que 
estea máis torto. 

3. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

A neve vese branca porque 
recibe todas as cores do 
espectro (vermello, verde e 
azul) e devólveos reflectidos 
xerándose así a mestura das 
tres cores, o branco. 

O carbón vese negro porque 
absorbe todas as cores do 
espectro solar e non reflicte 
ningunha. 

Actividades de reforzo 

 1.  Escribiremos as seguintes pa-
labras no encerado: 

− Cristal, madeira, metal, lentes, 
cemento, plástico transparente, 
pedra, cartón. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Explicar utilizando os termos 
científicos adecuados.  
 
 

Ler e interpretar textos. 

Explicar por que a neve se ve 
branca e o carbón se ve negro 
tendo en conta as cores que se 
absorben e reflicten. Act. 3. 

Comprender a propagación, a 
reflexión e a refracción da luz 
explicada en textos. Páx. 102. 

APRENDER A 

APRENDER  
Establecer relacións. Relacionar a distorsión da imaxe 

dun lapis dentro da auga coa 
refracción da luz. Act. 2. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

ENPRENDEDOR 

Xustificar unha observación. Analizar diante dun espello a 
propia imaxe realizando algúns 
movementos. Act. 1. 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS 

CULTURAIS 

Recoñecer o color das cousas. Interpretar unha imaxe nas que se 
producen mesturas de cores 
primarias. A mestura de cores. 

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 
Comprobar as propiedades da 
luz. 

Recoñecer a propagación, a 
reflexión e a refracción da luz. Act. 
3. 
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 Seguidamente, pedirémoslles que 
os ordenen no seu caderno en dúas 
columnas, segundo se son 
obxectos transparentes ou opacos. 

Logo, corrixiremos as respostas 
entre todos. 

Solución: Obxectos transparentes: 
cristal, plástico transparente, vaso, 
lentes. / Obxectos opacos: madeira, 
metal, cemento, pedra, cartón. 

Actividades de ampliación 

 1.  Dividiremos os alumnos en 
grupos e pedirémoslles que com-
proben que a luz se propaga en liña 
recta. Para isto: 

− Recortarán tres cartolinas de 15 
cm de lado e faranlles un pe-
queno burato no centro. 

− Alinearán as cartolinas, a uns 5 
cm a unha da outra. 

− Colocarán unha lanterna diante 
da primeira cartolina, de ma-
neira que a luz pase a través 
dos buratos. 

Logo, pedirémoslles que poñan un 
papel escuro detrás da última 
cartolina e que digan o que 
observan, que será un punto 
luminoso no centro do papel. 

A continuación, pedirémoslles: 

− Que ocorre se desprazades un 
pouco unha cartolina? 

 

 

 

 

Solución: Actividade colectiva. 
Insistirémoslle ao alumnado en que 
se o resultado que obtén da 
experiencia non é unha liña recta é 
debido a que as medidas dalgunha 
das cartolinas, a súa colocación ou 
a distancia á que se realizaron os 
buratos nalgunha das láminas non 
é a correcta. 

ANOTACIÓNS 

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/739808 – Secuencia didáctica destinada ao 
estudo da luz, as súas propiedades e os seus efectos sobre os materiais, 
incluíndo conceptos básicos do funcionamento e uso das lentes. 

■ http://www.tiching.com/739809 – Trabállase nesta SD a orixe, natureza e 
propagación dá luz e do son, e as súas propiedades comúns por seren 
ambos fenómenos de natureza similiar. Realízanse tamén experiencias para 
analizar feitos como a reflexión e a refracción da luz e outras ilusións visuais 
e sonoras..  

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou a 
profesora corrixirá posteriormente.  

 

lanterna Papel 
escuro 

cartolina 
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 Orientacións didácticas

■ O obxectivo deste apartado é 
introducir os conceptos de calor e 
temperatura: 

● Definiremos que son a calor e a 
temperatura. 

● Coñeceremos as diferentes fontes 
de calor: naturais e artificiais. 

● Diferenciaremos os termóme-
tros analóxicos e dixitais. 

● Comprenderemos que a per-
cepción do frío e da calor 
depende de cada persoa. 

● Estudaremos que é e por que se 
produce a febre. 

Solucións das actividades 

1. A calor é a forma de enerxía 
que se transfire dun corpo que 
está máis quente a outro que 
está máis frío. 

2. Cando un corpo se quenta é 
que recibe calor. Un corpo 
arrefríase cando cede calor. 

3. Unha fonte de calor é todo 
aquilo que emite calor. 

4. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

Fontes de calor natural: Sol, 
volcán en erupción, lume... 

Fontes de calor artificial: 
lámpadas, calefactores, estufas, 
isqueiro... 

5. A temperatura indica o quente 
ou frío que está un corpo. 
Mídese co termómetro. 

6. Resposta persoal. Actualmente 
a maioría dos termómetros que 
temos na casa son dixitais. 

7. Resposta persoal. Non, porque 
un corpo arrefríase cando cede 
calor, non cando recibe frío. 

8. A fonte de calor máis impor-
tante no noso mundo é o Sol. 
Sen el non existiriamos, xa que 
a temperatura da Terra baixaría 
e faríaa inhabitable. 

9. Non, porque a sensación de frío 
e calor depende de cada persoa 
e de cada circunstancia. 

10. A lectura da temperatura é a 
seguinte: 
21ºC → vinte e un graos 
Celsius. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Escribir temperaturas. Escribir no seu caderno a lectura 

que corresponde a unha serie de 
temperaturas. Act. 10. 

APRENDER A 

APRENDER 
Aplicar un criterio de clasifica-
ción. 

 

Pór exemplos. 

Propor exemplos de fontes de 
calor e indicar se son artificiais ou 
naturais. Act. 4. 

Nomear fontes de calor, tanto 
artificiais como naturais. Act. 4.  

MATEMÁTICA Utilizar números. Ler os graos Celsius indicados na 
escala dun termómetro. Act. 5  

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Xustificar un feito. Xustificar cal é a fonte de calor 
máis importante no noso mundo. 
Act. 8. 

DIXITAL Utilizar recursos da Internet. Consultar unha web sobre Anders 
Celsius e a súa escala de 
temperatura. Explorador@dixital. 

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 
Coñecer a calor como forma de 
enerxía. 

Explicar o que ocorre cando un 
corpo se arrefría ou se quenta. 
Act. 2. 
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 16ºC → dezaseis graos Cel-
sius. 

2ºC → dous graos Celsius. 

55ºC → cincuenta e cinco graos 
Celsius. 

Actividades de reforzo 

 1.  Pedirémoslle ao alumnado que 
indique se estas afirmacións son 
verdadeiras ou falsas:  

a) Unha fogueira transfírelle calor á 
redonmda. 

b) Nos termómetros dixitais a 
temperatura lese nunha escala. 

c) A temperatura corporal mídese 
cun  termómetro clínico. 

d) A percepción do frío é a mesma 
en todas as persoas. 

Solución: a) Verdadeira. / b) Falsa. / 
c) Verdadeira. / d) Falsa. 

Actividades de ampliación 

 1.  Dividiremos a clase en tres gru-
pos e cada un deberá investigar un 
destes temas: 

− O termómetro. Que é, para que 
se utiliza, tipos de termó-
metros... 

− As diferentes escalas para 
medir a temperatura. Escala 
Celsius (ou centígrada), escala 
Kelvin e escala Fahrenheit. Para 
que se utiliza cada unha delas e 
as equivalencias entre elas. 

− A temperatura corporal normal 
de diferentes seres vivos: sar-
diña, ra, falcón, colibrí, cabalo e 
gato. 

Entregarémoslles unha cartolina 
onde deberán escribir a informa-
ción que se pide en cada caso e 
ilustrala. 

Ao final, cada grupo exporá os seus 
traballos ante o resto da clase. 

Solución: Actividade colectiva. 

 
ANOTACIÓNS 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/689602 − Nesta web encontramos un resumo que 
explica as diferentes escalas termométricas utilizadas habitualmente. Tamén 
contén un experimento interactivo onde os alumnos aprenderán a medir as 
temperaturas de fusión e ebulición da auga nas distintas escalas.  

Para isto, deberán acender o isqueiro pulsando o botón "Encender", para 
facer ferver a auga e logo introducir o termómetro nos vasos (arrastrándoo 
co rato) para medir a temperatura. Poden elixir a escala do termómetro 
arrastrando o deslizador.  

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou a 
profesora corrixirá posteriormente.  
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Orientacións didácticas

■ A finalidade desta dobre páxina 
é o estudo do son. Así: 

● Caracterizaremos o son e a súa 
propagación polo aire. 

● Recoñeceremos o son como 
unha forma de enerxía. 

● Identificaremos as principais 
características do son. 

● Describiremos os conceptos de 
eco e de ruído. 

Solucións das actividades 

1. O son é unha forma de enerxía 
que percibimos co sentido do 
oído. 

2. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: o choque de dous 
obxectos, o son das cordas 
dunha guitarra, dos instru-
mentos de vento, ou dos ins-
trumentos de teclado, a caída 
da auga dunha billa... 

3. O son non pode propagarse no 
baleiro porque necesita un medio 
material para propagarse. 

4. O eco é un fenómeno que se 
produce cando un son rebota 
nun obxecto e volve á súa orixe, 
como podemos comprobar, por 
exemplo, ao berrar nos vales 
das montañas. Oímos a nosa 
voz, porque o son rebota nas 
montañas e volve cara a nós. 

5. Actividade persoal.  

6. As frases completas son: 

O son é unha vibración  que se 
percibe co sentido do oído. 

Podemos oír unha guitarra 
porque as súas cordas vibran. 

O eco prodúcese cando un son 
rebota nun obxecto e volve de 
novo á súa orixe 

O ruído é un son molesto. 

Cando os ruídos son excesivos, 
fálase de contaminación acústica. 

7. O son non se pode propagar no 
baleiro. 

8. Resposta persoal. A percep-
ción de se un son chega a ser 
ruído ou non depende de cada 
persoa. Comprobaremos que é 
o que opina o alumnado. 
Entre as medidas que se poden 

COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Utilizar termos científicos ade-
cuados. 
 
Elaborar textos. 

Completar no caderno unha serie 
de frases relacionadas co son. 
Act. 6. 
Escribir situacións nas que se 
produce contaminación acústica. 
Act. 9. 

SOCIAIS E CÍVICAS Valorar a contaminación 
acústica. 

Analizar o ruído que se produce 
na aula e propor medidas para 
reducilo. Act. 8. 

APRENDER A 

APRENDER 
Propor exemplos. 
 
 

Xustificar un feito. 

Indicar cinco exemplos de fontes 
de son que non se citen no libro. 
Act. 2. 

Explicar se o son pode pro-
pagarse no baleiro e indicar cal é 
a causa. Act. 3. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Realizar experimentos. Comprobar a produción do eco 
cando vaia de excursión á 
montaña. Act. 5. 

BÁSICAS EN CIENCIAS. Entender conceptos. Identificar o son como fonte de 
enerxía. Act. 1. 
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tomar para reducir o ruído 
comentaremos: levantar a man 
para falar, non falar todos á vez, 
non arrastrar as cadeiras para 
sentar ou levantarse, non correr 
polos corredores, non gritar... 

9. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: nos concertos de 
música moderna, nunha festa, o 
tráfico das grandes cidades, os 
cláxones dos coches, nunha 
manifestación, nas estacións de 
tren, nos aeroportos...  

Actividades de reforzo 

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que, 
por parellas, fagan unha listaxe 
daquelas profesións que coñezan 
nas que se deba soportar moito 
ruído. 

Logo, deberán investigar que me-
didas se toman para evitar que no 
traballo o ruído afecte a nosa 
saúde. 

Ao final, faremos unha posta en co-
mún entre toda a clase. 

Solución: Actividade persoal. A mo-
do de exemplo: traballadores aero-
portuarios e pilotos de aviación; 
empregados de discotecas; 
operarios que traballan con 
maquinaria ruidosa como, por 
exemplo, martelos neumáticos; 
músicos, especialmente de rock e 
pop, e disck-jokeys; operarios das 
cadeas de montaxe, de fábricas 
téxtiles, etc. / Entre as medidas 
máis comúns para evitar que o 
ruído prexudique a saúde dos 
traballadores cabe destacar a 
colocación de proteccións nos 
oídos e a limitación do tempo que 
os profesionais se someten a un 
ruído excesivo. 

Actividades de ampliación

 1.  En grupos reducidos 
pedirémoslles aos alumnos que 
investiguen como se produce o 
ruído nos segiuntes instrumentos 
musicais: 

− Guitarra clásica, guitarra eléc-
trica, violín, frauta, trompeta, 
batería, teclado. 

Cada grupo investigará un deles e 
ao final exporá as súas conclusións 
na clase. 

Solución: Actividade colectiva. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/96696 – Nesta páxina web encontraremos unha 
descrición do son, da súa propagación e das súas características, que nos 
servirán de resumo dos contidos estudados.  

Ademais, inclúe actividades didácticas con diferentes sons e cuestionarios 
para afianzar os coñecementos acerca do son. Por exemplo, nunha delas 
uns personaxes proporannos diferenciar algúns sons de varios instrumentos. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou a 
profesora corrixirá posteriormente. 
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Orientacións didácticas

■ O obxectivo deste apartado é o 
estudo do efecto da calor sobre os 
corpos. Para isto: 

● Comprobaremos como cambian 
os corpos por acción da 
temperatura. 

● Averiguaremos como a materia 
e os materiais poden cambiar de 
estados. 

● Veremos como a calor pode 
cambiar o tamaño dos corpos. 

● Estudaremos a dilatación dun 
corpo a través dun sinxelo 
experimento. 

Solucións das actividades 

1. Cando pos en contacto dous 
corpos a diferente temperatura, 
o que está máis quente 
cederalle calor ao que está 
máis frío ata que ambos 
alcancen a mesma temperatura. 

2. Non, se mesturamos auga de 
20ºC e 40ºC, a temperatura 
final estará entre 20ºC e 40ºC, 
seguramente preto dos 30ºC, 
pero non poderá ser nunca 
50ºC porque esta temperatura é 
maior que a de 40ºC. 

3. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

Se collemos cubiños de xeo e 
os quentamos, observaremos 
que o xeo se funde e se 
converte en auga líquida. Se 
seguimos quentando a auga 
líquida chegará a ferver e 
pasará a vapor de auga. 

Polo contrario, se arrefriamos o 
vapor de auga, primeiro pasará 
a auga líquida e despois esta 
acabará por xearse. 

4. A dilatación consiste en que un 
corpo, por efecto da calor, au-
menta o seu volume. 

A contracción consiste en que 
un corpo, por efecto do frío, 
diminúe o seu volume. 

Practica... Como observar a... 

Actividade de experimentación 
colectiva. 

Levaremos á clase o material ne-
cesario para realizar esta 
actividade. Observarémolo e 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lóxico-matemática 2 Facer unha previsión da temperatura final ao mesturar 
dúas augas a diferente temperatura. 

  
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Elaborar textos. 

 

 

Ler e interpretar textos. 

Describir a secuencia de cambios 
de estado da auga ao quentala e 
arrefriala. Act 3. 

Entender o procedemento sobre a 
dilatación dun corpo e saber 
poñelo en práctica. Practica... 

SOCIAIS E CÍVICAS Participar en actividades colec-
tivas. 

Observar a dilatación dun corpo 
sólido traballando en grupo. 
Practica… 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Realizar comparacións. Diferenciar entre a dilatación e a 
contracción producidas pola calor 
e o frío. Act. 4. 

APRENDER A 

APRENDER 
Seguir un protocolo de práctica. Realizar cada un dos pasos que 

se indican na práctica proposta. 
Practica... 
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diremos o nome e explicaremos a 
función dos obxectos que imos 
utilizar. 

Dividiremos os alumnos en grupos 
de catro ou cinco para realizar a 
actividade. 

Cada grupo escribirá o seu breve 
informe, explicando a experiencia e 
ao final, comentarémolos entre 
todos. 

A modo de exemplo, propomos 
este texto: 

A calor da vela fai que se expanda 
a agula de facer punto. Ao dilatarse 
ao longo móvese e fai xirar a agulla 
de coser. O escarvadentes, o único 
que fai é aumentar os pequenos 
movementos da agulla. 

Actividades de reforzo 

 1.  Entre todos realizaremos un 
sinxelo experimento para ver o 
cambio de estado da auga de 
líquido a gas no noso dedo. 

Este experimento realízase mellor 
ao aire libre ou en lugares onde 
haxa corrente de aire, por exemplo, 
preto dunha xanela aberta. 

Só necesitamos mollar o noso dedo 
en auga e logo retiralo do vaso. 
Logo, cada alumno explicará que 
ve e que sente. 

Faremos unha posta en común das 
respostas do alumnado. 

Solución: Actividade persoal. A 
auga evapórase e abandona o teu 
dedo, deixándoo seco. O teu dedo 
nota frío. É porque a calor do teu 
corpo se transferiu á auga líquida e 
fuxiu como vapor de auga. 

Actividades de ampliación

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que, 
en grupos reducidos, investiguen 
que problemas pode causar en 
pontes ou vías de tren a expansión 
por quentamento. 

Cada grupo disporá dunha 
cartolina, que deberá encher con 
información e imaxes ilustrativas.  

Solución: Actividade colectiva. Os 
enxeñeiros deixan ocos entre as 
pezas dun raíl para que poidan 
expandirse. Igualmente as pontes 
constrúense con pezas conectadas 
con xuntas de expansión. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/724526 – Vídeo onde o alumnado poderá ver un 
sinxelo e interesante experimento caseiro relacionado coa calor. 
Demostrarase que a auga é capaz de absorber a calor da chama dunha 
vela, impedindo que un globo explote. Tras o seu visionado, preguntaremos: 

– Que quere demostrar este experimento? Por que non explota o globo 
cando hai auga no seu interior? Por que explota cando está baleiro? 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou a 
profesora corrixirá posteriormente. 
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Solucións das actividades 

Repaso o aprendido 

1. Os alumnos deberán copiar o 
mapa conceptual no seu caderno 
de traballo. Despois, 
comentarémolo entre todos. 

2. As frases completas son as que 
indicamos a continuación: 

A enerxía é o que produce 
cambios na materia e nos 
permite realizar un traballo. 

A enerxía procede das fontes 
de enerxía. 

A enerxía pode presentarse de 
diferentes formas: eléctrica, 
térmica, mecánica, nuclear, so-
nora, luminosa e química. 

As fontes de enerxía non re-
novables son aquelas que se 
encontran de forma limitada no 
planeta. 

As fontes de enerxía reno-
vables son aquelas que se po-
den utilizar unha e otra vez, e 
nunca se esgotan. 

A enerxía eléctrica obtense nas 
centrais eléctricas. 

Todos temos a obriga de facer 
un consumo sostible da 
enerxía. 

Os materiais poden ser 
transparentes, translúcidos ou 
opacos ao paso da luz. 

A luz do Sol, que percibimos 
como branca, está en realidade 
formada por infinidade de cores. 

Unha fonte de calor é todo 
aquilo que emite calor. 

A temperatura dános unha idea 
do quente ou frío que está un 
corpo. 

O son é unha forma de enerxía 
que percibimos a través do 
sentido do oído. 

3. Respostas persoais. A modo de 
exemplo: 

a) A algúns electrodomésticos 
chámanlles "vampiros eléc-
tricos", porque son aparatos 
que consomen enerxía as 
24 horas do día aínda que 
estean aparentemente apa-
gados. 

b) Quere dicir que non vale a 
pena deixalos en stand by, 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística Act. 3 Ler un texto sobre o consumo eléctrico e contestar un 
cuestionario. 

  
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Utilizar vocabulario científico dun 
determinado tema. 
 

Interpretar textos. 

Recoñecer o vocabulario técnico 
relacionado co contido do tema. 
Act. 4. 

Interpretar un texto sobre o con-
sumo eléctrico e unha adiviña. 
Act. 3, 5. 

APRENDER A 

APRENDER 
Traballar con esquemas. Copiar e analizar un mapa con-

ceptual sobre a enerxía, as súas 
formas e as súas fontes. Act. 1. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Seleccionar información. Indicar a palabra dunha colección 
que non está relacionada coas 
outras palabras. Act. 4. 

SOCIAIS E CÍVICAS Valorar o aforro de enerxía. Recoñecer o gasto energético de 
moitos electrodomésticos en 
stand by. Act. 3. 
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só para que nos permitan un 
encendido máis rápido, 
porque seguen consumindo 
enerxía as 24 horas do día. 

c) Debemos desconectalos de 
todo da rede eléctrica. 

d) Actividade persoal. Segura-
mente teñen este sistema os 
televisores, ordenadores, 
videoconsolas, microondas... 

e) Os sistemas stand by, un 
desbaldimento enerxético 
inxustificado. 

4. De arriba a abaixo, a palabra 
que non está relacionada coas 
demais en cada caso é: 

Vento, xa que o resto son e-
nerxías non renovables. 

Carbón, xa que o resto son 
enerxías renovables. 

Temperatura, xa que o resto de 
palabras están relacionadas 
coa luz. 

5. A solución á adiviña é o espello. 

Actividades de reforzo 

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que 
nos indiquen se estas afirmacións 
son verdadeiras ou falsas: 

a) Todas as fontes de luz son 
naturais. 

b) A luz só se reflicte nos espellos. 

c) Para que se vexa ben o arco da 
vella debe ir un día totalmente 
despexado. 

d) O son non ten enerxía, non 
pode facer ningún dano. 

e) No eco distinguimos o son que 
producimos do que se reflicte 
nos obxectos e volve aos nosos 
oídos. 

f) Os nosos antepasados sufrían 
moito menos a contaminación 
acústica. 

Solución: a) Falsa. / b) Falsa / c) 
Falsa. / d) Falsa. / e) Verdadeira. / 
f) Verdadeira. 

 
ANOTACIÓNS 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/739813 – Páxina web onde adopamos activi-
dades dixitais interactivas e bilingües galego-inglés sobre a materia e a 
enerxía. 

■ http://www.tiching.com/96697 – Páxina web a través da cal os alumnos 
poderán experimentar coa luz mediante tres experiencias: a propagación da 
luz, a reflexión da luz e a refracción da luz.   

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou a 
profesora corrixirá posteriormente. 
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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 
  

http://www.tiching.com/96696 
http://www.ceibal.edu.uy/UserFiles/P0001/ODEA/ORIGINAL/110418_sonido.elp/in
dex.html 

  

http://www.tiching.com/96697 
http://proyectos.cnice.mec.es/arquimedes/alumnosp.php?ciclo_id=1&familia_id=5
&modulo_id=20&unidad_id=12 

  

http://www.tiching.com/677481  
https://articulosdesegundamano.files.wordpress.com/2013/03/nevera-abierta-
cerrada.jpg 

  

http://www.tiching.com/679024 http://cdn4.sustentator.com/blog-es/files/2011/11/solar-farm.jpg 
  

http://www.tiching.com/679025 http://biosonicsinc.com/images/ItaipuDam_100.jpg 
  

http://www.tiching.com/689602  
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/m
ateriales/propiedades/temperatura.htm 

  

http://www.tiching.com/724388 https://www.youtube.com/watch?v=9KnIqblQEeM 
  

http://www.tiching.com/724390 
http://cdn.wonderfulengineering.com/wp-content/uploads/2014/08/Kitchen-design-
ideas-20.jpg 

  

http://www.tiching.com/724526 https://www.youtube.com/watch?v=Sk6WvJ-ETOs 
  

http://www.tiching.com/739800 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/gl/thumb/3/3b/Efectoinvernadoiro.svg/400px
-Efectoinvernadoiro.svg.png 

  

http://www.tiching.com/739808 
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/128557006
2/contido/index.html?ln18=gl&pathODE=f14/0_ID/&maxScore=88&interfaz=interfa
z_t01&titleODE=.:%20A%20luz%20:.   

http://www.tiching.com/739809 
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/135609451
4/contido/sd_web/index.html 

  

http://www.tiching.com/739813 
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/136389040
6/contido/Unidade5/indice_materia-enerxia.html 
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ANOTACIÓNS NOTES 
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ANOTACIÓNS 




