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Tema 07 
As máquinas 

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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 Orientacións didácticas

■ Ao longo deste  tema traballa-
remos os seguintes contidos: 

● Definiremos o concepto de for-
za. 

● Identificaremos cales son os 
efectos das forzas sobre os 
corpos.  

● Recoñeceremos que son as 
máquinas e o funiconamento 
dalgunhas delas. 

● Valoraremos como mellorou a 
nosa vida grazas ao invento da 
electricidade. 

Tamén leremos unha adaptación do 
libro O globo aerostático e a 
conquista dos ceos de Alec 
Forssmann e faremos unha com-
prensión lectora.  

Solucións das actividades 

1. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

Avión ou aeroplano, helicóptero, 
dirixible ou cepelín, transborda-
dor espacial, planeador, á 
delta... 

2. Actividade persoal. Hoxe en día 
os globos aerostáticos 
utilízanse para aeronavegación 
deportiva, turística e lúdica; 
meteoroloxía e anuncios publici-
tarios.  

3. O globo aerostático foi inventado 
polos irmáns Montgolfier. 

4. Reuníronse para ver como dous 
homes ían elevarse ata os ceos 
a bordo dun enorme globo. 

5. Benjamin Franklin califícaos 
como valentes aventureiros. Por 
que nesa época, realizar unha 
proeza así, sen moitas medidas 
de seguridade, era só para 
xente valente ou temeraria. 

6. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

A primeira viaxe en globo, que 
tivo lugar en París polo ano 
1783, foi un grande espectáculo 
e creou unha das maiores 
aglomeracións humanas desta 
cidade. 

7. Resposta persoal. O home 
sempre tivo o soño de poder 
voar como un paxaro e 
conquistar un medio que, pola 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Espacial 6 Resumir un texto sobre o globo aerostático nunha 
frase. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Elaborar un texto. Explicar por que o ser humano 

sempre desexou poder voar. Act. 
7. 

DIXITAL Buscar e seleccionar informa-
ción na Internet. 

Averiguar para que se utilizan 
hoxe en día os globos 
aerostáticos. Act. 2. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Propor exemplos. Facer unha listaxe de máquinas 
tripuladas que poidan voar, como 
os globos aerostáticos. Act. 1. 

SOCIAIS E CÍVICAS Valorar a importancia dos 
inventos 

Recoñecer a importancia da in-
vención do globo aerostático. Act. 
2. 

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 
Coñecer máquinas e aparatos. Coñecer o funcionamento e as 

aplicacións dun globo aerostá-
tico. Act. 2. 
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 súa natureza, parecía imposible 
conseguir, o medio aéreo. 

Actividades de reforzo 

 1.  Faremos un traballo colectivo 
sobre os globos aerostáticos. 

Por un lado, nun mural debuxare-
mos un gran globo aerostático no 
centro e sinalaremos nel as súas di-
ferentes partes: cesta, 
queimadores, vela, cuarteiróns e 
válvula da vela. 

Polo outro, pedirémoslles aos 
nenos que busquen imaxes de 
globos aerostáticos e pegarémolas 
no mural. 

Remarcaremos que busquen exem-
plos dos seus diferentes usos: 
aeronavegación deportiva, turística 
e lúdica; meteoroloxía e anuncios 
publicitarios.  

Solución: actividade colectiva. 

Actividades de ampliación

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que, 
por parellas, fagan unha listaxe de 
10 máquinas e que poñan ao lado o 
seu nome e a súa función. 

Logo, iremos anotando as diferen-
tes máquinas no encerado e 
sinalaremos se se trata de máqui-
nas simples ou compostas. 

Finalmente, comprobaremos entre 
todos as máquinas que máis
saíron, así como os posibles erros 
do alumnado. 

Solución: actividade colectiva.  

Educamos en valores 

■ Aproveitaremos a imaxe desta 
dobre páxina para falar cos alumnos 
da importancia dos inventos a través 
de preguntas do estilo: 

– Que é un inventor? Coñeces o 
nome dalgún invento? 

– A roda é un invento? E a 
televisión? E o ordenador? 

– Cres que podemos dicir que 
todos os obxectos que nos 
rodean son inventos? 

– Que inventos consideras máis 
importantes para as persoas? 

– Que pasaría hoxe en día se 
ninguén tivera inventado a 
roda? 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/724554 − Vídeo a cámara rápida do festival de 
globos aerostáticos de Albuquerque (Novo México). É un evento de 9 días, 
onde participan máis de 700 globos aerostáticos. Tras o seu visionado, 
preguntarémoslles aos nenos:  

– Que vemos nesta imaxe? Que necesita un globo aerostático para poder 
voar? Por que cres que a este evento se le chama festival? 

– Cando empezan a voar os globos? Cal é a forma predominante na 
maioría deles? Gustaríache voar en globo? 

 

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 deste apartado é 
relacionar a enerxía e as forzas. 
Para isto: 

● Definiremos o concepto de for-
za e relacionarémolo coa 
enerxía. 

● Clasificaremos as forzas 
segundo produzan movemento ou 
deformación. 

● Diferenciaremos entre forzas de 
atracción e repulsión. 

● Identificaremos as principais ca-
racterísticas da gravidade. 

Solucións das actividades 

1. As forzas poden pór en mo-
vemento un corpo, poñelo en 
repouso ou ben modificar o 
movemento do corpo. 

2. Resposta persoal. Algúns 
exemplos de obxectos que se 
deforman aplicándolles unha 
forza son: 

Barro, plastilina, pelota de go-
ma, unha botella de plástico, un 
arame, un coxín, un boneco de 
peluche, unha lata de refresco, 
un obxecto de silicona... 

3. A gravidade é a forza física de 
atracción que a Terra exerce 
sobre todos os corpos cara ao 
seu centro, isto é, a forza que 
nos mantén cos pés sobre a 
Terra. 

4. O peso dun corpo é a forza con 
que atrae a Terra este corpo.  

O peso depende da masa dos 
corpos. Pesan máis os corpos 
con maior masa e pesan menos 
os corpos con menor masa. 

5. Actividade persoal. Propomos 
este resumo a modo de 
exemplo: 

Isaac Newton (1642-1727) foi 
un científico inglés que achgou 
avances científicos 
fundamentais en campos como 
as matemáticas (cálculo), a 
óptica (teoría da luz) e a 
mecánica (leis do movemento e 
gravitación universal). Durante a 
súa nenez foi moi afeccionado a 
construír maquetas, lanternas, 
muíños de vento, reloxos, etc. 
Concluidos os seus estudos 
escolares a súa familia pensou 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVI. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística 6 Explicar o efecto das forzas que se exercen nas 
situacións de tres fotografías. 

  
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Elaborar textos. 

 
 

Definir termos científicos. 

Facer un resumo da biografía de 
Isaac Newton e o seu estudo da 
gravidade. Act. 5. 

Escribir definicións de palabras 
relacionadas coas forzas: gra-
vidade, peso… Acts. 3, 4. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Reproducir experimentos. Experimentar a deformación da 
plastilina ao exercer unha forza 
sobre ela. Act. 7. 

DIXITAL Usar recursos dixitais. Coñecer a vida de Isaac Newton 
consultando a páxina web. 
Explorador@dixital. 

APRENDER A 

APRENDER 
Organizar a información. Elaborar unha listaxe de obxectos 

que se deformen ao aplicarlles 
unha forza. Act. 2. 



 
7-5

 que debía dedicarse a traballar 
na súa granxa, pero resultou 
ser un pésimo granxeiro, dado 
que pasaba a maior parte do 
tempo abstraído nos seus 
pensamentos e realizando 
experimentos, así que lle 
permitiron seguir os seus 
estudos. Con 18 anos ingresou 
no Trinity College de Cam-
bridge, onde estudou con entu-
siasmo todos os libros rela-
cionados coas Matemáticas e 
as Ciencias Físicas e Naturais. 
Unha epidemia de peste 
bubónica obrigou a pechar a 
Universidade de Cambridge, e 
Newton refuxiuse na granxa 
familiar durante dous anos. Foi 
entón cando realizou múltiples e 
importantes descubrimentos en 
Matemáticas (desenvolveu o 
cálculo), en Mecánica (os seus 
principios e a lei da gravitación) 
e en Óptica (co seu novo e 
revolucionario modelo da luz). 
Pouco despois do seu regreso a 
Cambridge foi nomeado 
Catedrático Lucasiano. En 1703 
elixírono presidente da Royal 
Society, cargo que non 
abandonou ata o seu 
falecemento. 

6. Resposta persoal. 

a) O atleta pon en movemento 
e modifica a dirección do 
peso, ao lanzalo con forza. 

b) O tenista pon en 
movemento e modifica a 
dirección da pelota ao darlle 
coa raqueta. 

c) O xogador de béisbol pon 
en repouso a pelota ao 
bloqueala coa luva. 

7. Actividade persoal. Ao empurrar 
a bóla co dedo, esta ponse en 
movemento pola forza aplicada. 

 Ao empurrar a bóla de 
plastilina, tamén se porá en 
movemento e, segundo a forza 
aplicada, deformarase polo 
lugar onde aplicamos a forza co 
dedo. 

 

ANOTACIÓNS 

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/724558 – Vídeo onde podemos ver como se 
modifican diferentes anacos de plastilina que nos servirá para falar das 
características deste material e do porque se deforma cando se lle aplica 
unha forza. Preguntarémoslles aos alumnos: 

– Que tipo de material vemos neste vídeo? Cal é a principal propiedade da 
plastilina? 

– Como podemos cambiar de forma a plastilina? Volve ao seu estado inicial 
cando deixamos de aplicar a forza?... 

QUE  

 
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 
introducir o estudo das máquinas 
simples. Para isto: 

● Comprenderemos o concepto de 
máquina. 

● Aprenderemos o funcionamento 
da panca, do plano inclinado, da 
roda e da roldana. 

● Identificaremos os tres factores 
que inteveñen no funcionamento 
da panca: potencia, resistencia e 
punto de apoio. 

● Diferenciaremos os tres xéneros 
de panca. 

Solucións das actividades 

1. As máquinas, en xeral, serven 
para reemprazar o traballo que 
fan as persoas. 

2. Hai tres xéneros de panca: 

A de primeiro xénero, onde o 
punto de apoio (PA) está entre 
a potencia (P) e a resistencia 
(R), como nas tesoiras. 

A de segundo xénero, onde a 
resistencia (R) está entre o 
punto de apoio (PA) e a po-
tencia (P), como nunha carre-
tilla. 

A de terceiro xénero, onde a 
potencia (P) está entre o punto 
de apoio (PA) e a resistencia 
(R), como nun quitagrampas. 

Propomos estes debuxos a 
modo de exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. O plano inclinado serve para 

salvar unha diferenza de altura 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Cinético-corporal 2 Debuxar tres tipos de pancas e indicar a posición dos 
seus elementos.  

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Elaborar textos de resposta a 
preguntas do tema analizado. 

Explicar a utilidade do plano incli-
nado indicando un exemplo. Act. 
3. 

Explicar coas súas propias 
palabras o funcionamento da 
roldana. Act. 4. 

APRENDER A 

APRENDER 
Identificar elementos dun con-
xunto. 

Sinalar os tres elementos da 
panca en cada un dos seus 
xéneros. Act. 2. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Recoñecer máquinas. Identificar a máquina observando 
unha fotografía, sinalando os seus 
elementos. Act. 6. 

SOCIAIS E CÍVICAS Valorar a utilidade das máqui-
nas. 

Recoñecer as funcións das 
máquinas que facilitan a nosa vi-
da diaria. Acts. 1, 3, 4. 

Panca de primeiro xénero 

Panca de segundo xénero 

Panca de terceiro xénero 
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máis facilmente, como por 
exemplo, unha rampla ou un 
tobogán. 

4. Unha roldana é unha roda que 
ten unha ranura ou acanaladura 
na súa periferia, que xira 
arredor dun eixe que pasa polo 
seu centro. Esta rañura serve 
para que, a través dela, pase 
unha corda que permite vencer 
unha carga ou resistencia R, 
atada a un dos seus extremos, 
exercendo unha potencia ou 
forza F, no outro extremo. 
Deste xeito podemos elevar 
pesos de forma cómoda e, 
incluso, con menor esforzo, ata 
certa altura. 

5. As máquinas son aparatos in-
ventados polo ser humano que 
aproveitan a acción dunha forza 
para facilitar a realización de 
moitas tarefas. 

Serven para reemprazar o 
traballo das persoas. En moitos 
casos úsase unha máquina en 
lugar de varias persoas. 
Renden máis que o home, non 
cansan e xeralmente son máis 
rápidas, exactas e precisas. 
Teoricamente moitas máquinas 
estarían ao servizo do home 
para facerlle a vida máis 
pracenteira. De todos modos, 
fan falta persoas que 
programen as máquinas. 

6 Actividade de observación 
persoaal. 

– Na fotografía represéntase 
unha roldana. 

– No caso da imaxe utilízase 
para subir material de 
construción a un andamio. 

– Na construción sóbese e 
báixase material pesado 
constantemente, polo tanto, 
a vantaxe da roldana é que 
é máis fácil facer forza cara 
a abaixo tirando da corda 
que levantar o peso a pulso. 

 

ANOTACIÓNS 

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/739817− Nesta unidade traballaremos os tipos de 
máquinas, elementos dunha panca, enerxía, ou circuíto eléctrico. 
Centrarémonos en resolver as actividades relacionadas coas máquinas e a 
enerxía. 

■ http://www.tiching.com/739816 − Secuencia didáctica destinada ao 
estudo do concepto de máquina, os seus compoñentes e tipoloxía, facendo 
especial fincapé na panca e os seus tipos. 

 

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 dun dos inventos máis 
importantes da humanidade: a roda. 
Así: 

● Recoñeceremos a roda como un 
dos inventos máis importantes da 
humanidade. 

● Aprenderemos a evolución da 
roda nos medios de transporte. 

● Identificaremos os diferentes tipos 
de roda e os seus usos. 

● Valoraremos a infinidade de 
aplicacións da roda. 

Solucións das actividades 

1. A roda é un obxecto en forma de 
disco que xira arredor dunha 
barra chamada eixe. Forma parte 
dunha gran variedade de 
máquinas. 

2. Resposta persoal. A modo de 
exemplo, propomos: 

O reloxo analóxico, a lavadora, 
os muíños, tornos para facer 
cerámica, roldana, o rodete de 
cociña, patín con rodas, chave 
de paso, guiador dun coche... 

3. Actividade persoal. A modo de 
exemplo, propomos o seguinte 
texto: 

O neumático é o enlace directo 
entre o vehículo e o cha e a súa 
adherencia é a que fai posible 
acelerar, frear ou variar a 
dirección; noutras palabras, 
controlar o vehículo. 

Ao principio, as rodas 
construíronse en pedra, pero 
despois foron substituídas polas 
de madeira e, finalmente, a 
banda de rodadura foi realizada 
en metal para conseguir maior 
duración e resistencia. A última 
innovación consistiu en reves-
tilas cunha capa de goma que 
melloraba o confort e reducía o 
ruído. O invento da roda 
neumática, ancestro da que 
hoxe se coñece, atribúeselle ao 
veterinario escocés John Boyd 
Dunlop, que quixo que o triciclo 
do seu fillo fora máis con-
fortable e aplicoulles ás rodas 
orixinais un tubo de caucho 
selado e inchado con aire a 
elevada presión. Fixoulle o tubo 

COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Definir vocabulario técnico. Elaborar unha definición de 

termos técnicos, como a roda. 
Act. 1 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Propor exemplos. Indicar cinco exemplos de apara-
tos que utilicen rodas para fun-
cionar. Act. 2. 

APRENDER A 

APRENDER 
Establecer relacións. Relacionar a función da roda con 

outros elementos mecánicos dun 
aparato. Páx. 119. 

SOCIAIS E CÍVICAS Valorar os beneficios das 
máquinas. 
 

Valorar inventos tecnolóxicos. 

Recoñecer as vantaxes que nos 
proporcionan as máquinas na 
vida cotiá. Páx. 119. 

Coñecer a evolución da roda 
desde a súa invención. Páx. 118. 

DIXITAL Buscar información na Internet. Averiguar as vantaxes derivadas 
da invención do neumático. Act. 
3. 

EN CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 
Coñecer as aplicacións das 
máquinas. 

Recoñecer o funcionamento da 
roda en diferentes tipos de 
aparatos. Act. 2. 
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 ás rodas con cintas de caucho 
encoladas. Os primeiros neu-
máticos de Dunlop causaron 
furor entre os ciclistas. As  
bicicletas, carentes de sus- 
pensión, eran moi duras e o 
neumático conseguiu mellorar 
notablemente a comodidade. 

Actividades de reforzo 

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que 
nos indiquen se estas afirmacións 
son verdadeiras ou falsas, e logo 
que corrixan as falsas: 

a) A invención da roda non 
achegou demasiados cambios 
na humanidade. 

b) A roda é un invento do século 
XIX.  

c) A maioría de aparatos utilizan 
rodas para funcionar.  

d) Hai rodas de neumáticos, rodas 
de roldana, rodas con pas, 
rodas dentadas... 

e) A bicicleta utiliza rodas de 
roldana. 

Solución: a) Falsa. Foi un dos 
logros máis importantes da 
humanidade. b) Falsa. A roda é un 
invento moito máis antigo. c) 
Verdadeira. d) Verdadeira.  e) 
Falsa. A bicicleta usa engrenaxes. 

Actividades de ampliación 

 1.  En grupos reducidos, 
entregarémosles unha cartolina e 
pedirémoslles que fagan un traballo 
sobre a roda. Deberá incluír: 

– Historia da roda, usos da roda 
na antigüidade e na actualidade, 
evolución da roda, tipos de roda, 
exemplos de aplicacións da 
roda. 

En cada apartado deberán facer 
unha breve descrición e buscar 
imaxes ilustrativas. 

Escolleremos algún dos grupos 
para que expoña o seu traballo ante 
o resto da clase. 

Solución: actividade colectiva. 

 

ANOTACIÓNS 

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/724562 − Páxina web que contén un sinxelo 
recurso que nos permite facer un percorrido histórico pola roda, desde a 
máis antiga que se coñece, (3500 a.C.) ata a roda de paletas española (do 
século X ao XI d.C.). Logo, preguntarémoslles aos alumnos: 

– Por que a roda se considera un dos grandes inventos da humanidade? 
Sábese quen inventou a roda? Cando se inventou?  

– Cales se cre que foron os primeiros usos da roda? De que material eran 
as primeiras rodas?... 

 

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 primeiro obxectivo deste apar-
tado é o repaso das máquinas 
compostas, xa estudadas en cur-
sos anteriores: 

● Definiremos que é unha máquina 
composta. 

● Recoñeceremos e describire-
mos algúns exemplos de má-
quinas compostas. 

O segundo obxectivo desta dobre 
páxina é coñecer como se traballa 
con panas, a través da cons-trución 
dun boneco bailarín. 

Solucións das actividades 

1. Actividade persoal de debuxo. A 
modo de exemplo, propomos: 

 

 

 

 

2. No polispasto da imaxe 
identifícanse dúas roldanas, 
unha  móbil e outra fixa. 

3. Actividade persoal de debuxo. A 
modo de exemplo, propomos: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resposta persoal. Se a roda 
central da engrenaxe xira no 
sentido das agullas do reloxo, 
as outras dúas rodas xirarán no 
sentido contrario ás agullas do 
reloxo. 

Practica. Como se traballa con... 

Actividade de experimentación 
colectiva. 

Levaremos á clase o material ne-
cesario para realizar esta 
actividade. Observarémolo, diremos 
o nome e explicaremos a función 
dos obxectos que imos utilizar. 

Cada alumno lerá atentamente os 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Act. 1 Debuxar unhas tesoiras e indicar onde se aplica a 
potencia e a resistencia. 

Act. 3 Debuxar o poliplasto do libro e indicar onde se exercen 
a forza e o peso. Act. 2. 

Espacial 

Practica.
.. 

Debuxar nunha cartolina as pezas das que consta o 
boneco bailarín. 

Cinético-corporal Practica
… 

Construír un boneco no que actúen diferentes pancas. 

 
  

COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

SENTIDO DE 

INICIATIVA E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Interpretar o funcionamento 
dunha máquina composta  

Deducir o sentido de xiro nun 
sistema formado por tres engre- 
naxes. Act. 4. 

APRENDER A 

APRENDER 
Traballar con máquinas. Comprobar o funcionamento das 

pancas dun boneco. Practica… 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS 

CULTURAIS 

Realizar debuxos. Debuxar as sete pezas das que 
consta o boneco que vai construír. 
Practica... 
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pasos do procedemento e cons- 
truirá o boneco. 

Para os alumnos que poidan ter 
dificultades en debuxar o boneco, 
podémoslles entregar este debuxo 
recortable dun pallado que encon-
tramos na seguinte páxina web: 

http://www.tiching.com/724598 

 

 

 

 

 

 

 
Igualmente, podemos axudalos a 
recortar as partes máis delicadas 
de cada boneco e a colocar os 
cordeis, en caso de que o creamos 
oportuno. 

Ao final contestaremos entre todos 
as preguntas do apartado 8. Ao tirar 
do cordel cara a abaixo, os bfrazos 
e as pernas do boneco  óvense 
automaticamente cara a arriba. 

O alumnado deberá relacionar 
estes movementos co funciona-
mento dunha panca. 

Actividades de reforzo 

 1.  Dividiremos os alumnos en 
grupos reducidos e darémoslles 
unha cartolina. 

Seguidamente, pedirémoslles que 
busquen información e imaxes 
ilustrativas sobre: 

– Unha máquina que funcione con 
enerxía eléctrica, outra que fun-
cione con enerxía química, outra 
que funcione con enerxía eólica 
e outra que funcione con 
enerxía hidráulica. 

Despois, cada grupo exporá os 
seus traballos ante o resto da clase 
e comentarémolos entre todos. 

Solución: actividade colectiva. 

 

ANOTACIÓNS 

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/724642 – Vídeo que nos amosa como construír un 
boneco articulado con encadernadores, pero lixeiramente distinto ao 
explicado no libro de texto. Proporémoslles aos nenos preguntas do estilo:  

– Que tipo de marioneta realizan neste vídeo? Que materiais utilizan? Son 
os mesmos que usaches ti? 

– Cales son as principais diferenzas entre o boneco da túa práctica e o 
deste vídeo?...  

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver indi-
vidualmente 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 pode traspasarse dun 
corpo a outro aplicando unha 
forza. 

Unha forza pode orixinar cam-
bios no movemento e na forma 
dun corpo. 

Todos os corpos que hai sobre 
a Terra mantéñense unidos ao 
planeta debido a unha forza de 
atracción chamada gravidade. 

A panca, o plano inclinado e a 
roldana son máquinas simples. 

Distínguense tres xéneros de 
panca segundo a situación da 
potencia, a resistencia e o 
punto de apoio. 

O plano inclinado é unha 
rampla que permite superar 
desniveis. 

A roldana é unha roda aca-
nalada pola que pasa unha 
corda. 

A roda é un obxecto en forma 
de disco que xira arredor dunha 
barra chamada eixe. 

3. Resposta persoal. A modo de 
exemplo, propomos a seguinte 
redacción, onde marcamos as 
palabras que se piden en 
cursiva: 

A roda é un dos inventos máis 
simples e á vez máis im-
portantes da humanidade. Unha 
roda é un obxecto en forma de 
disco que xira arredor dunha 
barra chamada eixe. Sen a roda 
non existiría a mecánica. Can-
do mencionamos a roda ense-
guida imaxinamos as dos carros 
e as bicicletas cos seus radios, 
ou os neumáticos dos 
automóbiles; pero as 
engrenaxes, as roldanas, os 
rotores das turbinas, os 
guiadores, os discos, etc. son 
tamén rodas. Se elas, moitas 
máquinas non poderían 
funcionar, como por exemplo, 
os tornos dos oleiros, os 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística 3 Resumir nunha redacción a importancia que tivo a 
roda no progreso da humanidade. 

Lingüística 4 Comentar o significado das palabras dun texto.   
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Elaborar textos. 

 

Ler e interpretar textos. 

Realizar unha redacción usando 
os termos adecuados. Act. 3. 

Ler un texto sobre inventos da 
Idade Media e contestar un cues-
tionario. Act. 4. 

APRENDER A 

APRENDER 
Establecer relacións. 

 
 
Interpretar esquemas. 

Relacionar diferentes tipos de 
rodas co vehículo ao que cor-
responden. Act. 5. 

Interpretar un mapa conceptual 
sobre as máquinas. Act. 1. 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS 

CULTURAIS 

Valorar os inventos de xeracións 
anteriores. 

Recoñecer algúns inventos que se 
produciron durante a Idade Media. 
Act 4. 

DIXITAL Buscar e seleccionar informa-
ción na Internet. 

Investigar como se medía o tempo 
antes da invención do reloxo 
mecánico. Act. 4. 
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muíños de vento, as chaves de 
paso ou os mecanismos dos 
reloxos. 

4. As respostas son persoais. A 
modo de exemplo: 

a) Desde a aparición da im-
prenta empezáronse a fabri-
car máis lentes porque os li-
bros esveron ao alcance de 
moitas máis persoas e 
moitas delas necesitábanas 
para ler porque tiñan 
problemas de vista. 

b) Porque neste contexto son
palabras sinónimas. 

c) Antes da invención dos 
botóns, os ricos abrochaban 
a roupa con corchetes e os
máis pobres usaban nós ou
ganchos. 

 Antes da invención do garfo, 
a xente comía coas mans. 

d) Desde a prehistoria, o home 
mediu o tempo,. Erixiu co-
lumnas de pedra de modo 
que, cando un astro coin-
cidira coa súa alineación, 
sinalase un momento ou data 
importante. Os antigos obe-
liscos exipcios eran piares 
cuxa sombra se desprazaba a 
medida que transcorría o día, 
marcando as horas entre o
amencer e a caída do sol. Os
babilonios, os exipcios, os
chineses e os hindús utili-
zaron a aug contida nun 
recipiente graduado, a través 
do cal  se ía perdendo, 
facendo descender o seu 
nivel. O nivel da auga 
coincidía cunha escala 
marcada no recipiente que 
sinalaba as horas. Outro tipo 
de reloxo de fluxo é o de area, 
que data de hai 
aproximadamente 500 anos. 

e) Si, porque os libros xa exis-
tían desde moito tempo 
atrás. 

f) Algúns dos inventos que 
fixeron evolucionar o mundo.

5. As relacións das rodas son as 
seguintes: tren (d), bicicleta (a), 
carro (e), motocicleta (c), 
automóbil (b). 

 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/724655 − Imaxe onde podemos ver diferentes 
tipos de rodas segundo os seus usos. Proporémoslles aos nenos preguntas 
do estilo:  

– Que máquina vemos nesta imaxe? Cales son as características dunha 
roda? 

– Para que serven as diferentes rodas da imaxe? Cal delas é un operador 
dun engrenaxe? É unha máquina simple ou complexa? 

 

 
 
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 

Avalío os meus logros 

1. A sopa de letras será: 

 

 

 

 

 

 

2. As frases completas son: 

A la obtense do pelo das 
ovellas. 

O petróleo serve para fabricar 
plásticos. 

O papel fabrícase con madeira, 
e o vidro con area. 

O aceiro e o formigón son 
materiais resistentes. 

A auga pode estar na natureza 
en estado sólido, líquido e 
gasoso.  

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Páx. 124, 
Act. 2 

Completar unha serie de frases escollendo unha das 
palabras que se propoñen. 

Lingüística 

Páx. 126, 
Act. 1 

Escribir un informe sobre o cambio das máquinas ao 
longo do tempo. 

Naturalista Páx. 126, 
Act. 3 

Observar e describir o proceso de mestura de dúas 
augas con diferente temperatura. 

Intrapersoal Páx. 125, 
Act. 8 

Escribir un texto, traballando por parellas, sobre a 
importancia das aplicacións tecnolóxicas. 

 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 
COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Utilizar vocabulario técnico. 
 
 
 
 
 

Elaborar textos científicos. 

Completar frases e textos coas 
palabras adecuadas. P. 134, A. 2; 
P. 135, A. 4, 7. 

Responder preguntas e interpre-
tar textos utilizando o vocabulario 
adecuado. P. 136, A. 1, 2, 5 . 

Propor exemplos e escribir textos 
usando os termos indicados. P. 
134, A. 3; P. 135. A. 8 . 

APRENDER A 

APRENDER 
Identificar os nomes dos 
materiais básicos. 

Buscar o nome de 6 materiais 
nunha sopa de letras. P. 124, A. 
1. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Propor algunhas accións de 
protección ambiental. 

Indicar accións que poden aforrar 
enerxía nunha casa de colonias. 
Páx. 126, Act. 2. 

DIXITAL Buscar información na Internet Buscar información sobre a 
influencia da tecnoloxía na vida 
cotiá. Páx. 125, Act. 8. 

SOCIAIS E CÍVICAS Participar en actividades colec-
tivas. 

Propor o aforro de enerxía nos 
espazos comúns dun edificio. 
Páx. 126, Act. 2. 
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obxecto cede calor, arrefríase. 

b. Cando un obxecto arrefría, normalmente diminúe 
de tamaño. Este fenómeno denomínase 
contracción. 

c. Cando un obxecto se quenta, normalmente 
aumenta de tamaño. Este fenómeno denominase 
dilatación. 

8. Actividade por parellas. 

Practico competencias 

1. As respostas son persoais. A modo de exemplo: 

Estes vehículos teñen en común que todos serven 
para transportar persoas dun sitio a outro e que todos 
utilizan rodas. O primeiro é unha dilixencia tirada por 
cabalos, do ano 1900, o segundo é un autobús do
ano 1925 e o terceiro é un tren AVE do ano 2010. 

O home, desde os seus inicios, tratou de dominar as
forzas da natureza. Para isto, tivo que aprender a 
construír e utilizar artefactos alleos a el.   

Igualmente, desde o primeiro momento da súa exis-
tencia, o home móvese, anda e desprázase. Quere ir 
cada vez máis lonxe, e para satisfacer os seus 
propósitos, indubidablemente ten que inventar. 

Así, non se conformou cos transportes terrestres,  
(Continúa na páxina 7-19)

3. Resposta persoal. A modo de exemplo:  

Orixe natural: madeira (mobles), la (roupa). 

Orixe artificial: plástico (envases), aceiro (construción). 

4. O texto completo será o que indicamos a continuación:

A enerxía nuclear  transfórmase en enerxía eléctrica
nas centrais nucleares. Dende alí transpórtase ata os 
nosos fogares, onde se transforma en enerxía térmica
nun forno, en enerxía luminosa nunha lámpada e en 
enerxía mecánica nun espremedor. 

A enerxía eléctrica que fai funcionar un teléfono móbil 
obtense ao  transformar a enerxía química  almace-
nada na batería. 

5. As relacións dos termos coas fontes de enerxía son: 

Fontes de enerxía renovables: vento, auga e sol. 

Fontes de enerxía non renovables: carbón, gas 
natural, petróleo e uranio. 

6. As relacións son as seguintes: 

1. Forma de enerxía que se percibe... → C. Luz. 

2. Enerxía que se transfire de... → C. Calor. 

3. Magnitude que nos dá idea... → C. Temperatura. 

7. As palabras que se deben engadir en cursiva: 
a. Se un obxecto recibe calor, quéntase. Se un
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Orientacións didácticas 
● O Proxecto TIC é unha pauta 

para que os alumnos poidan 
levar a cabo o proxecto colabo-
rativo. Para isto, o profesorado 
deberá implicar o alumnado e os 
seus familiares na súa 
realización.  

● Dado que este proxecto implica 
a procura úsqueda de informa-
ción, o profesorado deberá guiar 
os nenos na procura destas 
fontes. Esta información pódese 
encontrar no libro de texto, na 
biblioteca da escola, nas súas 
casas, nalgunha biblioteca 
pública ou ben na Internet. ao 
longo do proxecto, axudaré-
molos a afianzar os seus meca-
nismos de busca dos diferentes 
tipos de información requirida. 

Solucións das actividades 
Bases para un proxecto de... 

Descubre... 

● Neste proxecto TIC o alumnado 
aprenderá a buscar  

(Continúa na páxina 7-17) 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Elaborar textos. 

 
 
Coñecer o vocabulario técnico 
e científico. 

Preparar un cuestionario tipo test 
para coñecer o traballo dun 
agricultor. Páx. 129, Act. i. 
Definir unha colección de termos 
relacionados co proxecto TIC. 
Páx. 128, Act. a. 

APRENDER A 

APRENDER 
Organizar a información. 

 
 
Traballar con esquemas. 

Completar unha táboa cos datos 
do cultivo que queren realizar. 
Páx. 129, Act. f. 
Elaborar un mapa mental relacio-
nando unha serie de conceptos. 
Páx. 128, Act. b. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Desenvolver un proxecto. Preparar unha carpeta con toda a 
documentación encontrada sobre 
o cultivo. Páx. 128, Act. e. 

DIXITAL Consultar recursos dixitais. 

 
 
 
Utilizar software. 

 
 
Buscar información na Internet. 

Acceder a unha web sobre a 
creación e o mantemento dun 
horto escolar. Explorador@dixi-
tal. 
Crear táboas empregando un 
procesador de textos. Páx. 129, 
Act. g. 

Averiguar na Internet as caracte-
rísticas do cultivo que queren 
realizar. Páx. 128, Act. d. 

SOCIAIS E CÍVICAS Traballar en grupo. Presentarlles o trabalo realizado 
aos outros grupos da clase. Páx. 
129, Act. j. 
Organizarse entre o grupo para 
acordar, de forma común, un 
cultivo sobre o que realizar o 
proxecto. Páx. 128. Act. c 
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Ademais dos buscadores da Internet, os alumnos farán 
uso da unidade 4 do libro de texto para encontrar a
información necesaria para preparar o seu proxecto de 
horto escolar. 

O primeiro paso será seleccionar un cultivo para o seu 
horto escolar. Para isto, deberán informarse prmeiro de 
onde situarán o horto e das condicións do solo e 
ambientais desa parcela, para así poder decidir que 
cultivo será o máis adecuado para ese lugar. 

Unha vez situado o horto no recinto escolar, deberán 
buscar información dos diferentes cultivos para así poder 
escoller o máis adecuado. 

Na seguinte páxina web, o alumnado poderá acceder a 
multitude de fichas onde se resume o cultivo de 
diferentes verduras, hortalizas e plantas aromáticas. 
Centraranse nas indicadas neste Proxecto TIC: cenorias, 
amorodos, cabaciño, leituga, patacas e cebolas: 

http://www.tiching.com/724661 

Desenvolvemento. Como o facemos? 

Actividades de realización persoal e colectiva. Iremos 
dirixindo os alumnos a través das pautas indicadas no 
Proxecto TIC. Ademais dos buscadores da Internet, os
alumnos usarán a unidade 4 do libro de texto, así como a 
páxina web do Explorador dixital. 

Poden entrar na seguinte páxina web, onde poderán 
ampliar a información sobre o cultivo de verduras e 
hortalizas, tanto referente aos tipos de cultivos segundo a 
súa situación (cidade, campo...), como pequenos trucos 
para diminuír o nacemento de malas herbas e mellorar as 
condicións do terreo. 

http://www.tiching.com/724662 

Unha vez seleccionada a especie vexetal para o horto 
escolar, os alumnos deberán crear e encher unhas 
táboas parecidas ás indicadas neste apartado. A modo 
de exemplo, completamos as táboas para o cultivo da 
pataca: 

1. Onde podemos situar o horto? 

A compleción desta táboa dependerá do lugar da escola 
que decida cada clase. 

2. Que especie vexetal seleccionamos? 

Nome: pataqueira (Solanum tuberosum subsp. tube-
rosum) 

Procedencia (país de orixe): Sudamérica (cordilleira 
andina). 

Froito: é unha baia, de forma semellante a un tomate 
pero moito máis pequena, que pode presentar unha
forma redonda, alongada, ovalada ou cónica.  

Outras características: as partes verdes desta planta 
conteñen un composto tóxico, a solanina. 

3. Cal é o seu ciclo vital? 

Sementeira: en primavera, de febreiro a maio. 
Xerminación: en dúas ou tres semanas, xerminarán talos 
e follas na parte superior. Despois dun mes, as patacas 

(Vén da páxina 7-16) 
información relacionada coa construción dun horto 
na escola. 

Neste apartado introdutorio formúlanse as pre-
guntas que se tedrán que ir respondendo ao longo
deste proxecto. 

Paso previo: Que sabemos e que queremos saber? 

a) Actividade persoal. Os alumnos definirán os con-
ceptos indicados buscando a información na Inter-
net. Así, identificarán os diferentes conceptos que se 
poden encontrar ao longo deste proxecto: 

Relevo: conxunto de accidentes xeográficos dun 
país, rexión, etc. 

Solo: terreo no que viven ou poden vivir as plantas. 

Clima: conunto de condicións atmosféricas propias
dunha zona xeográfica. 

Cultivo: traballo da terra e coidado das súas plantas 
para que dean froito e produzan un beneficio. 

Secaño: terra de labor que non ten rego e só recibe 
a auga de chuvia. 

Regadío: terreo dedicado a cultivos que se fertilizan 
con rego. 

Monocultivo: sistema agrícola que cultiva toda a terra 
dispoñible cunha soa especie vexetal. 
Policultivo: Sistema agrícola baseado no cultivo 
simultáneo de diversas especies vexetais. 

Auga: substancia líquida, inodora, insípida e incolora 
en pequena cantidade, e verdosa ou azulada en 
grandes masas, que está formada pola combinación
dun volume de osíxeno e dúas de idróxeno. 

Rego: auga dispoñible para regar. 

    Chuvia: precipitación de auga da atmosfera que cae
das nubes en forma de gotas. 

Agricultor: persoa que cultiva a terra. 

Minerais: substancia inorgánica, sólida e homoxé-
nea, de composición química e estrutura xeralmente 
cristalina. 

Horto: pequena extensión de terreo, xeralmente 
valado, no que se plantan verduras, legumes e 
árbores froiteiras. 

b) No mapa mental, as relacións deberán ser parecidas 
ás seguintes: 

A agricultura (labradío ou cultivo da terra) lévano a 
cabo os agricultores. Estes fan hortos. 

Elementos que inflúen á hora de decidir que plantas 
cultivamos: solo (minerais), clima (auga), e relevo.  

Tipo de cultivos: de secaño (chuvia) ou regadío 
(rego); monocultivos ou policultivos. 

Planificación. Que temos que facer? 

Actividades de realización persoal e colectiva. Iremos 
dirixindo os alumnos a través das pautas indicadas no 
Proxecto TIC.  
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adecuado. Porén, haberá que evitar o exceso de auga, 
pois isto favorece o desenvolvemento de enfermidades 
ao tempo que os tubérculos se volven moi acuosos, con 
menos fécula e pouco agradables ao padal. 

Praguicidas: entre as pragas máis comúns está o esca-
ravello da pataca, a couza da pataca, opatata, o verme 
do arame, os vermes grises, os pulgóns e os vermes 
nemátodos. Entre as enfermidads, o mildiu, o negrón da 
pataca, a viruela da pataca e o mofo gris. 

6. Cal é o seu aproveitamento e consumo? 

Uso: é un dos cultivos máis importantes do mundo, xa 
que é un alimento básico para gran parte da poboación 
mundial. O almidón da pataca empre´gase na industria, 
como por exemplo, en materiais para embalaxe, cola de 
pegar para papeis pintados, deterxente para lavar a roupa, 
pasta dentífrica, cremas, pos faciais, champú e pastillas. A
industria do papel é a que máis demanda o almidón para a
confección de cartón corrugado, papel de envoltorio e
papel prensa. Igualmente, é moi usado na investigación de 
plantas xeneticamente modificadas. Tamén ten usos 
medicinais; úsase para tratar o reumatismo, a gastrite e
úlceras estomacais, para reducir a presión arterial, axuda 
a reducir as dores articulares... 

Consumo: consómese o tubérculo, que é un talo 
subterráneo modificado e engrosado onde se acumulan 
os nutrientes de reserva para a planta. 

Achega nutricional: a pataca achega principalmente 
hidratos de carbono (85%) e proteínas (14%), ademais 
de 8 gramos de fibra. Destaca o seu contido en potasio, 
así como en fósforo e magnesio, minerais moi
importantes no organismo. Ademais, posúe moitas 
vitaminas do complexo B, das cales a máis abundante é
o ácido fólico. 

Avaliación. Que aprendemos? 

Actividades de realización persoal e colectiva. Iremos 
dirixindo os alumnos a través das pautas indicadas no 
Proxecto TIC.  

Neste apartado, os alumnos deberán formular un 
cuestionario tipo test que lles permita coñecer máis a 
fondo o traballo dun agricultor. Pódense basear no 
exemplificado neste apartado. 

Ao final, farán unha posta en común dos resultados. 

 

xa se poderán plantar. 

Trasplante: as patacas normalmente non se trasplantan.

Floración: a flor da pataca sinala o principio da 
tuberización. 

Recolección: as patacas poden ser colleitadas dos 3 a 6 
meses desde o comezo do ciclo, dependendo sempre da 
época na que se plantaran os exemplares. En xeral, de 
xuño a setembro. 

Cambios no ritmo de crecemen to: dependerá das 
condicions do solo e ambientais. 

4. Como se prepara o solo para o cultivo? 

Textura: evitar os terreos compactos e pedregosos 
porque os órganos subterráneos non poden 
desenvolverse debido aos obstáculos que encontran. O
ideal son os solos ben amolecidos e aireados, sen ocos 
e torróns, para así favorecer o desenvolvemento 
radicular. 

Fertilizantes: é unha planta que agradece os beneficios 
do esterco, xa que mellora as condicións físcias do solo 
e, polo tanto, o desenvolvemento dos tubérculos. Se se 
sementa en marzo débese achegar esterco en 
decembro. 

Minerais: sobretodo necesita fósforo e potasio. O
primeiro actúa a favor do desenvolvemento da raíz coa 
mellora que isto supón na precocidade e formación de 
tubérculos, ademais de evitar o ennegrecemento interno
da propia pataca. O segundo axuda de forma decisiva
na formación de fécula ademais de proporcionarlle á 
planta unha maior resistencia a xeadas, secas, 
enfermidades, etc., e ao final favorece á conservación do
tubérculo. 

5. Que coidados necesita a planta? 

Condicións climáticas: necesita sol. A luz ten unha
incidencia directa sobre o fotoperíodo, xa que induce a
tuberización. Trátase dunha planta de clima temperado -
frío, sendo as temperaturas máis favorables para o seu 
cultivo as que están arredor dos 13 e 18ºC. O frío 
excesivo prexudica especialmente a patacz, xa que os 
tubérculos quedan pequenos e sen desenvolver. Se a 
temperatura é demasiado elevada aféctalle á formación 
dos tubérculos e favorece o desenvolvemento de pragas 
e enfermidades.  

Rego: se ben soporta a aridez, a pataca esixe un solo 
bastante húmido para que o desenvolvemento sexa o



 
7-19

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 
  

http://www.tiching.com/724554 https://www.youtube.com/watch?v=l8YaMK4-MYg 

http://www.tiching.com/724558 https://www.youtube.com/watch?v=kA2XrXeHSRg 

http://www.tiching.com/724562 http://www.icarito.cl/herramientas/despliegue/multimedias/2010/03/377-69-6-la-rueda.shtml

http://www.tiching.com/724598 http://manualidadesparaninos.biz/wp-content/uploads/2013/05/marioneta-de-payaso.jpg 

http://www.tiching.com/724642 https://www.youtube.com/watch?v=vYDDR1sZUiE 

http://www.tiching.com/724655 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/imagenes/ope_rueda01.gif 

http://www.tiching.com/724661 http://ecohortum.com/fichas-de-cultivo-para-tu-huerto-en-casa/ 

http://www.tiching.com/724662 http://www.botanical-online.com/cultivodeverdurasyhortalizas.htm 

http://www.tiching.com/739816 
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/128556943
5/contido/index.html?ln18=gl&pathODE=f12/0_ID/&maxScore=88&interfaz=interfa
z_t01&titleODE=.:%20As%20m%C3%A1quinas%20:. 

http://www.tiching.com/739817 
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/136327673
5/contido/maquinas.html 

  

(Vén da páxina 7-15) 

1. (Cont.) pois quería cruzar os mares, de forma que ta-
mén inventou os transportes marítimos para navegar 
polas augas. Pero co paso do tempo, necesitou 
inventar un medio máis veloz, que surcara terra e
auga. Ademais, desde a antigüidade houbo un afán 
de imitar as aves no seu desprazamento. E alí non 
se detivo o seu afán explorador; axiña se logran 
naves e foguetes para percorrer o espazo e viaxar 
cara ao satélite da Terra e planetas afastasdos. 

2. Resposta persoal. A modo de exemplo, algunhas
medidas para aforrar enerxía serán: 

Pechar bilas e apagar luces sempre que teñamos 
oportunidade. En xeral, desenchufar calquera aparello 
que non necesitemos utilizar. Non só aforraremos 
electricidade, senón que tamén evitaremos que 
envelleza innecesariamente. Utilizar lámpadas de baixo 
consumo compensa aínda que sexan máis caras. 
Reciclar o lixo. Regular as temperaturas, tanto das 
calefaccións como dos aires acondicionados. Escoller 
electrodomésticos de clase enerxética A ou superior. 

3. Resposta persoal. A modo de exemplo: 

O experimento consiste en encher un vaso con auga a 
90ºC e encher un cazo con auga quente da billa a 
40ºC. Logo colócase o vaso dentro do cazo cheo de 
auga e introdúcese un termómetro en cada un dos 
dous recipientes. Logo míranse os dous termómetros e
obsérvase que os dous marcan 60ºC. 

Esta variación de temperatura sucede porque ao pór en 
contacto dous obxectos a diferente temperatura, o que 
está máis quente transferiralle calor ao que está máis
frío, ata que ambos acaden a mesma temperatura.  

No noso caso, a auga do vaso (inicialmente a 90ºC) 
cederalle calor á auga do cazo (inicialmente a 40ºC), 
ata que ambas temperaturas se igualen, neste caso 
a 60ºC. 

4. De esquerda a dereita, os resultados de mesturar dúas
luces coas cores primarias son os seguintes: Se
mesturamos vermello e verde, obtense a cor amarela. / 
Se mesturamos vermello e azul, obtense maxenta. / Se
mesturamos azul e verde, obtemos ciano. 

5. A táboa completa é a seguinte: 

 

SOLUCIÓNS (continuación) 

Material Orixe Exemplo Aplicacións Propiedades 

madeira natural Piñeiro mobles, barcos... resistente, 
illante  

Metal natural Aceiro construción, uten-
silios de cociña... 

dureza, con-
dutor 

plástico artificial envase envases, electró-
nica, transporte... 

condutor, 
resistente  

Papel artificial cartolina escritura, decora-
tivo, diñeiro (bille-
tes)... 

rixidez, brancu-
ra, opacidade 

Vidro artificial Vaso Ventás, envases, 
espellos... 

fráxil, transpa-
rente 

La natural Xersei roupa, mantas, al-
fombras, tapicería... 

illante, elástica, 
ignífuga 

algodón natural pantalón roupa, balsas 
salvavidas... 

resistente, 
transpirable 
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