
Tema 03 
O aire e a auga 

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 

■ Nesta dobre páxina os alumnos 
iniciarán o estudo de dous dos 
factores que fan posible a vida na 
Terra: a existencia de atmosfera e 
de auga no noso planeta. 

■ Tamén leremos un texto poético 
sobre un boneco de neve. Os 
alumnos deberán: 

● Responder preguntas sobre o 
aire, a chuvia, a neve e os usos 
da auga. 

● Analizar o contido do poema e 
expresar coas súas propias pa-
labras como confeccionarían un 
boneco de neve. 

Solucións das actividades  

1. O aire é a mestura de gases 
que forma a atmosfera, a capa 
que envolve a Terra. 

A existencia do aire é funda-
mental para a vida na Terra 
porque contén o osíxeno e o 
dióxido de carbono que necesi-
tamos os seres vivos. 

Esta capa de aire tamén nos 
protexe do exterior filtrando os 
raios solares que son daniños 
para os seres vivos. 

Ademais, ten a función de re-
gular a temperatura da superfi-
cie terrestre e é a zona na que 
se desenvolve a formación de 
nubes e na que se producen os 
fenómenos atmosféricos. 

2. A chuvia é a precipitación en 
forma de auga líquida.  

Prodúcese ao arrefriarse o 
vapor de auga nas nubes.  

Ao condensarse, fórmanse pe-
quenas gotiñas de auga que se 
agrupan unhas con outras ata 
alcanzar o peso que desenca-
dea a precipitación.  

A neve é un tipo de 
precipitación en forma sólida.  

Está formada por pequenos 
cristais de xeo de formas xeo-
métricas estreladas que se 
unen formando folerpas de 
neve.  

3. Actividade persoal.  

A modo de exemplo, poden dicir 
que a auga ten multitude de uti-
lidades. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  
Lingüística  7 Interpretar unha metáfora e contextualizala.  

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

SOCIAIS E CÍVICAS  Explicar as características da 
atmosfera e a composición do 
aire. 
Recoñecer as características da 
auga e os seus estados, e expli-
car o ciclo da auga.  
Valorar a importancia da auga 
para a vida e identificar os seus 
usos. 

Explicar que é o aire e para que 
serve. Act. 1.  
Explicar que é a chuvia e a neve. 
Act. 2.  
Enumerar os usos cotiáns da 
auga. Act. 3.  
Identificar o proceso de fusión da 
auga como resultado da calor no 
caso dun boneco de neve. Act. 4 
a 9.  

DIXITAL  Utilizar as TIC para obter e 
expresar contidos. 

Crear un documento no ordenador 
cos usos da auga. Act. 3.  

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA  

Ler un texto e responder ás 
preguntas sobre o seu contido. 
Utilizar diferentes variantes do 
discurso. 

Comentar unha poesía de Gloria 
Fuertes sobre un boneco de neve. 
Act. 4 a 8.  
Realizar unha redacción sobre un 
boneco de neve. Act. 9.  
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Utilizámola para beber, para 
nos duchar, para fregar, para 
lavar a roupa, para cociñar, etc. 

4. A chuvia está nun castelo 
encantado que fixeron as 
nubes. A chuvia está en tinas 
redondas, pequerrechas, igual 
que pingas. 

5. A chuvia e as nubes. 

6. O poema titúlase Poema 
delgado porque os seus versos 
son moi curtos  

Significa que a neve é moitas 
cousas ata se derreter e non 
ser nada máis que un pouco de 
auga. 

7. Actividade persoal. 

Actividades de reforzo  

 1.  Uniremos 4 ou 5 cubiños de xeo 
formando unha construción vertical 
e colocarémola sobre unha 
bandexa xunto á xanela. 

Podemos pegar sobre o xeo 
anacos de papel e observaremos 
co paso do tempo como se vai 
desfacendo a estrutura debido á 
calor dos raios do Sol. 

Solución: Actividade en grupo. 

Educamos en valores  

■ Aproveitaremos a imaxe do 
boneco de neve para analizar como 
inflúe o tempo atmosférico nas 
nosas vidas. Preguntaremos:  
– Que roupa utilizamos para nos 

vestir no verán? E para nos 
vestir no inverno?  

– Por que debemos informarnos do 
tempo que vai ir antes de realizar 
unha excursión?  

 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/60741– Vídeo didáctico sobre a importancia e a 
utilidade do aire e da atmosfera. Podemos preguntarlles aos alumnos: 
– O aire ocupa un espazo? Como puidemos observalo nas imaxes? 
– Como se forma o vento? Que aire é máis lixeiro, o aire frío ou o aire 

quente? Por que ascende un globo aerostático? 

■ http://www.tiching.com/70589– Observaremos este vídeo da evolución do 
tempo atmosférico vista a través dun satélite meteorolóxico. 

 

LIBRO DIXITAL  

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver 
individualmente 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 

■ Esta sección ten por obxectivo
sinalar as principais características
do aire:  
● Os gases máis importantes que

compoñen o aire. 
● A importancia da atmosfera para 

a vida na Terra e as capas que
a forman. 

● As formas de contaminación do
aire e as súas consecuencias. 

Solucións das actividades  

1.  Os gases que contén o aire en
maior abundancia son: 
– O nitróxeno: é o máis abun-

dante. É necesario para o
crecemento dos seres vivos. 

– O osíxeno: é o segundo gas
máis abundante no aire. Os
seres vivos utilízano para
respirar. 

2.  A atmosfera contén o osíxeno e
o dióxido de carbono que nece-
sitamos os seres vivos para
vivir. 

A atmosfera regula a temperatu-
ra da Terra evitando as tempera-
turas extremas na maior parte
da superficie terrestre. 

Outra función importante é a de
filtrar os raios solares impedin-
do que pasen os que son dani-
ños para os seres vivos. 

Ademais, na parte inferior da at-
mosfera teñen lugar os fenóme-
nos atmosféricos como a chuvia
e o vento. 

3.  Se non existise a atmosfera, a
temperatura do noso planeta
sería moi alta no verán e moi
baixa no inverno.  

Así mesmo, habería unha gran
diferenza de temperatura entre
o día e a noite. 

4.  A atmosfera ten un grosor de 
máis de 1.000 quilómetros e po-
demos dividila en 4 capas: 

A troposfera: é a máis baixa e
vai desde o chan ata os 12 qui-
lómetros . 

A estratosfera: comprende a
franxa que vai dos 12 ata os 50
quilómetros de altura. 

A mesosfera: situada entre os 50
e os 80 quilómetros de altura. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

3 Comprender e darlles unha explicación científica ás fun-
cións da atmosfera. 

Naturalista  

7 Analizar cientificamente os efectos da presión atmos-
férica na composición do aire.  

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

SOCIAIS E CÍVICAS  Explicar as características da 
atmosfera e a composición do 
aire. 

Explicar a composición do aire. 
Act. 1, 6.  
Analizar as funcións da atmosfera 
e explica as capas que a compo-
ñen. Act. 2 a 6, 8.  

MATEMÁTICA, 
CIENCIAS E 
TECNOLOXÍA  

Analizar información científica e 
comprendela. 

Expor os efectos da presión at-
mosférica na composición do aire. 
Act. 7.  
Explicar a relación da atmosfera 
coa vida na Terra. Act. 8.    

DIXITAL  Interpretar información contida 
en gráficos, táboas, mapas... 

Interpretar un esquema gráfico 
coas capas da atmosfera. Act. 4-
6.  
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A termosfera: é a capa máis
externa e esténdese a partir dos
80 quilómetros. 

5.  A capa da atmosfera na que se
forman os fenómenos meteoro-
lóxicos é a troposfera. 

6.  O ozono é un gas que se
encontra na atmosfera. A maior
cantidade sitúase na estratos-
fera formando a famosa capa
de ozono. 

O ozono actúa como filtro ou
escudo protector das radiacións
nocivas e perigosas que chegan
á Terra. 

7.  Respiraremos mellor preto do
mar porque ao haber unha
maior presión atmosférica
tamén hai unha maior
concentración de osíxeno. 

Na cima dunha montaña hai
menos presión atmosférica e
menor cantidade de osíxeno. 

8.  Os seres humanos non poderia-
mos vivir sen atmosfera porque
nos faltaría o aire para respirar.
Ademais estariamos expostos a
radiacións perigosas e soportaria-
mos temperaturas extremas. 

Actividades de reforzo  

 1.  Realizaremos un sinxelo experi-
mento para o que necesitaremos
unha balanza e dous globos iguais.

Colocaremos nun prato pequeno da
balanza un dos globos sen inchar e,
no segundo prato pequeño, o globo
restante inchado. Pedirémoslles
aos nenos que analicen e expliquen
o que ocorre. 

Solución: A balanza inclinarase
cara ao prato pequeno co globo
inchado porque pesa máis có outro.
Isto demostra que o aire pesa. 

Actividades de ampliación 

 1.  Cada neno colocará tres anacos
de cinta adhesiva transparente en
tres lugares diferentes próximos á
súa casa, de forma que a parte
adhesiva estea en contacto co aire.

Recolleranos ao cabo de tres días e
tratarán de deducir en que lugar é
maior a contaminación. 

Solución: A cinta que presente
maior sucidade adherida indicará o
lugar máis contaminado. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/675952– Utilizaremos esta aplicación para repasar 
os conceptos sobre o aire. Podemos proporlles aos alumnos que elaboren a 
partir da explicación un esquema orientativo sobre o tema. 

■ http://www.tiching.com/675953– Utilizaremos este audiovisual para poder 
ilustrar o apartado que estudamos deste tema. 

– Que é a atmosfera? Para que serve? Cantas capas ten a atmosfera? 
 

 

LIBRO DIXITAL  

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver 
individualmente 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 

■ Nesta sección analizaremos as 
características máis destacadas da 
hidrosfera: 

● Identificaremos a distribución da 
auga salgada. 

● Comentaremos onde podemos 
encontrar auga doce. 

Solucións das actividades  

1. Os océanos e os mares son 
grandes masas de auga salgada. 

Chámanse océanos as enor-
mes masas de auga salgada 
que separan os continentes. 

Reciben o nome de mares as 
masas de auga salgada, máis 
pequenas que os océanos, que 
cobren zonas próximas ás 
costas. 

2. Actividade persoal. Os cinco 
océanos da Terra son:  

O océano Pacífico: que separa 
o continente americano de Asia 
e Oceanía. 

O océano Atlántico: que separa 
América de Europa e África. 

O océano Índico: que separa 
África, e Asia de Oceanía. 

O océano Glacial Ártico: que é 
o que rodea o Polo Norte. 

O océano Glacial Antártico: que 
é o que rodea a Antártida. 

3. Os ríos son correntes naturais 
de auga doce que discorren 
pola superficie terrestre.  

Un lago é unha masa de auga 
doce que ocupa unha depresión 
e que está rodeada de terra. A 
auga que se deposita nun lago 
provén da chuvia e da que lle 
achegan os ríos. 

4. A maior parte da auga doce 
que consumimos as persoas é 
de orixe subterránea, dos 
acuíferos que se crean pola 
filtración da auga de chuvia no 
terreo. 

5. Actividade persoal. 

6. O Polo Sur encóntrase na An-
tártida, un continente permanen- 
temente xeado. 

7. As principais reservas superfi- 
ciais de auga doce do planeta 
están no xeo dos polos. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  
Espacial  2 Localizar nun planisferio os cinco océanos da Terra e 

os continentes que separan.  

Intrapersoal  6 Emprender unha pequena investigación sobre o Polo 
Sur.  

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

SOCIAIS E CÍVICAS  Recoñecer as características da 
auga e os seus estados. 

Identificar e describir as masas de 
auga salgada. Act. 1, 2, 5.  
Identificar e describir as masas de 
auga doce. Act. 3 a 8.  

APRENDER A 
APRENDER  

Buscar información relevante so-
bre diversos aspectos. 
Relacionar elementos diversos 
establecendo paralelismos... 

Manexar un atlas e localizar infor-
mación neste. Act. 5 e 6.  
Comparar diversos recursos hídri-
cos entre si. Act. 1 e 4.  

DIXITAL  Interpretar información contida 
en gráficos, táboas, mapas... 

Analizar un planisferio e localizar 
neste os océanos. Act. 2.  

SENTIDO DE INICIATIVA 
E ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR  

Saber expresar os gustos e as 
opinións persoais. 

Expor de forma razoada a impor-
tancia da auga dos acuíferos. Act. 
8.  
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Outros recursos importantes de 
auga doce na superficie da 
Terra son os ríos e os lagos. 

8.  Resposta persoal. 

O volume de auga doce subte-
rránea que se acumula nos 
acuíferos é moito maior que o 
da auga en ríos e lagos. 

A auga do subsolo é un recurso 
moi importante xa que propor-
ciona a maior parte da auga 
que consumimos as persoas.  

Actividades de reforzo  

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que 
busquen nun mapa o nome do 
océano e dos mares máis próximos 
á súa Comunidade. 

Solución: Actividade persoal.O océ-
ano máis próximo é o océano 
Atlántico. Os mares máis próximos 
son o mar Mediterráneo e o mar 
Cantábrico. 

Actividades de ampliación 

 1.  Mostrarémoslles aos alumnos 
dous recipientes transparentes 
exactamente iguais.  

Encheremos os dous con auga da 
billa, pero disolveremos nun deles 
unha gran cantidade de sal.  

Asegurarémonos de que o sal 
quedou ben disolto neste último 
caso. Desta maneira un dos cubos 
conterá auga doce, mentres que o 
outro conterá auga salgada. 

Preguntarémoslles aos nenos onde 
cren que será máis doado flotar, en 
auga doce ou en auga salgada. 

Darémoslles un ovo para que 
observen a súa flotabilidade en 
ambos os dous cubos e saquen as 
súas conclusións. 

Solución: O ovo afúndese na auga 
doce pero flota na auga con 
sal.Polo tanto, é máis doado flotar na 
auga salgada. 
 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/675952– Utilizaremos esta aplicación para repasar 
os conceptos sobre a auga. Podemos proporlles aos alumnos que elaboren 
a partir da explicación un esquema orientativo sobre o tema. 

■ http://www.tiching.com/675955– Podemos utilizar este mapa para poder 
coñecer a distribución das zonas acuíferas de España. 

■ http://www.tiching.com/675954– Enlace que proporciona material de 
repaso e de ampliación sobre a auga. 

 

LIBRO DIXITAL  

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver 
individualmente 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 

■ Esta sección céntrase na identifi-
cación dos tres estados en que se
pode presentar a auga: 

● A auga en estado líquido, sólido
ou gasoso. 

● Localización de exemplos de
cada forma ou estado da auga. 

■ Despois, analízanse as caracte-
rísticas dos diferentes cambios de
estado da auga. 

Solucións das actividades  

1. Si. A auga pode presentarse en
estado gasoso no aire a través
do vapor de auga. 

As manifestacións máis claras
son as nubes e a néboa. 

2. Na paisaxe da fotografía pode-
mos observar auga nos seus
tres estados: 

Auga en estado líquido: a que
forma o lago da imaxe. 

Auga en estado sólido: a da
neve que cobre as montañas. 

Auga en estado gasoso: a do
vapor de auga das nubes. 

3. De sólido a líquido: fusión. É
necesario dar calor. 

De líquido a sólido: solidifica-
ción. É necesario quitar calor. 

De líquido a gas: vaporización.
É necesario dar calor. 

De gas a líquido: condensación.
É necesario quitar calor. 

4. Actividade persoal. A modo de
exemplo, poden citar:  

Auga en estado líquido: en ríos,
lagos, mares e océanos. 

Auga en estado sólido: na neve,
no pedrazo, no xeo dos
glaciares, en icebergs. 

Auga en estado gasoso: na
néboa, nas nubes, nas augas
termais, nos géiseres. 

5. Actividade persoal. Como e-
xemplo, podemos dicir que é
doado achar auga en estado
sólido: nos cubiños de xeo e
nun boneco de neve no Nadal. 

Podemos vela en estado líquido
nunha botella ou nun acuario. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  
Naturalista  5, 6 Observar a presenza de auga na natureza e ó noso 

arredor e describir os seus estados. 

Intrapersoal  2 Autoavaliar os coñecementos adquiridos mediante a 
análise dunha imaxe.  

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

SOCIAIS E CÍVICAS  Recoñecer as características da 
auga e os seus estados. 
Interpretar cientificamente fenó-
menos naturais. 

Expor os tres estados nos cales 
se pode presentar a auga. Act 1, 
2, 4 a 6.  
Explicar os cambios de estado da 
auga e por que se producen. Act. 
3 e 7.  

MATEMÁTICA, 
CIENCIAS E 
TECNOLOXÍA  

Recoñecer as transformacións 
no medio operadas por diversos 
axentes. 

Identificar que proceso físico se 
produce coa ebulición e xustificalo 
debidamente. Act. 7.  

DIXITAL  Interpretar información contida 
en gráficos, táboas, mapas...  

Analizar unha fotografía e extraer 
información dela. Act. 2.  

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA  

Utilizar correctamente o 
vocabulario específico da área. 

Denominar os cambios de estado 
da auga. Act. 3.  
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6. Resposta persoal. 

7. Se pomos a quentar unha cace-
rola con auga rematarase pro-
ducindo un cambio de estado
líquido a gasoso, é dicir, unha
vaporización da auga. 

A calor fará que a auga líquida
se vaia transformando en gas,
en vapor de auga. 

Actividades de reforzo  

 1.  Escolleremos un día soleado
para deixar un cubiño de xeo dentro
dun vaso de auga xunto á xanela.
Cubriremos o vaso con outro máis
grande, invertido en forma de
campá, e observaremos os tres
cambios de estado que van
producirse. Pedirémoslles que os
nomeen correctamente. 

Solución: Primeiro terá lugar a
fusión, é dicir, o paso do estado
sólido ao estado líquido. Despois,
ocorrerá a vaporización, é dicir, a
auga transformarase en vapor de
auga. Finalmente, ese vapor de
auga condensarase nas paredes do
segundo vaso formando gotiñas, é
dicir, terá lugar a condensación da
auga. 

Actividades de ampliación 

 1.  Realizaremos unha experiencia
para que os alumnos poidan obser-
var os efectos que ten a transfor-
mación da auga en xeo.  

Pedirémoslles que traian á aula
unha cantimplora de aluminio que
teña algunha aboladura. 

Encherémola completamente de
auga, ata a beira, pecharémola e
colocarémola nun conxelador. 

Ao día seguinte observaremos o
que ocorreu coa aboladura e os
alumnos buscarán información para
poder explicar a experiencia. 

Tamén podemos preguntarlles: 
– Que ocorrerá se esquecemos

unha botella de cristal chea de
auga no conxelador?  

Solución: A aboladura terá desa-
parecido practicamente. A auga, ao
conxelarse, aumenta de tamaño
facendo que o xeo prema as
paredes metálicas da cantimplora e
reparando a deformación. 

A botella de cristal rompería pola
presión do xeo. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/675956– Recurso que se pode utilizar para poder 
resumir o tema tratado. O enlace ofrece unha presentación sintetizada dos 
principais conceptos. 

■ http://www.tiching.com/675958 – Neste caso podemos visualizar este 
vídeo e así ensinarlles aos alumnos que os estados da auga se poden ver no 
noso día a día. 

 

LIBRO DIXITAL  

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver 
individualmente 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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Pgs. 22-23  
¿Que é un plano?  

Orientacións didácticas 

■ Esta dobre páxina céntrase na
análise do ciclo da auga: 

● Os distintos estados da auga na
natureza. 

● O movemento continuo da auga
pasando dun estado a outro. 

■ A explicación ilústrase cun esque-
ma no que queda completamente
representado o ciclo da auga na
natureza. 

Solucións das actividades  

1. Cando a auga superficial do mar 
se transforma no vapor de auga
prodúcese a vaporización. 

Ao arrefriarse o vapor de auga
ten lugar a condensación, que 
forma pequenas gotiñas de
auga que se agrupan e forman
as nubes. 

Se a temperatura baixa o sufi-
ciente, prodúcese a solidifica-
ción e estas gotas de auga
transfórmanse en neve ou sara-
bia. 

2. A auga que está nas nubes
pode precipitarse en dous
estados diferentes:  

En estado líquido dando lugar 
ao fenómeno meteorolóxico da
chuvia. 

En estado sólido, dando lugar á
precipitación en forma de neve
ou sarabia. 

3. Por moito que se evapore a
auga dos mares e océanos, o
ciclo da auga fai que volva
novamente a eles a través das
precipitacións e das achegas
dos ríos.  

4. Actividade persoal. Pediré-
moslles que seleccionen as
acepcións relacionadas co 
tema que estamos a tratar. A
modo de exemplo, segundo a
RAG: 
Ciclo. Serie de fenómenos que
se van repetindo sempre nunha
mesma orde ata volver á
situación inicial. 

A circulación constante da auga
na natureza denomínase ciclo
da auga porque se trata dun 
conxunto de fases ou de
fenómenos que se repiten de
forma ordenada. 

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

SOCIAIS E CÍVICAS  Recoñecer as características da 
auga e os seus estados. 
Interpretar cientificamente fenó-
menos naturais. 

Caracterizar as fases do ciclo da 
auga. Act. 1 a 4.  
Expor que procesos interveñen no 
ciclo da auga. Act. 1 e 2.  

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA  

Explicar de forma ordenada 
unha historia representada 
nunha secuencia de imaxes.  
Utilizar correctamente o vocabu-
lario específico da área. 

Explicar, a partir dun esquema 
gráfico, como se produce o ciclo 
da auga. Act. 1 a 4.  
Definir a palabra ciclo e relacio-
nalo co ciclo da auga. Act. 4.  

DIXITAL  Interpretar información contida 
en gráficos, táboas, mapas...  
Utilizar as Tecnoloxías da Infor-
mación para obter e expresar 
contidos. 

Analizar a información que nos 
proporciona un esquema gráfico.  
Act. 1 a 4.  
Ampliar os coñecementos sobre o 
ciclo da auga grazas á informa-
ción proporcionada por un recurso 
dixital. Act. Explorador...  

MATEMÁTICA, 
CIENCIAS E 
TECNOLOXÍA  

Analizar información científica e 
comprendela. 

Comprender e expor os procesos 
físicos que determinan e 
interveñen no ciclo da auga. Act. 1 
a 4.  
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Sempre se repiten na mesma
orde:  
– A auga da superficie eva-

pórase. 
– A auga das nubes precipítase.
– A chuvia fíltrase pola terra ou

discorre pola súa superficie. 
– A auga regresa novamente

aos mares e océanos. 

O ciclo da auga é en realidade
como un circuíto cerrado que
permite que a cantidade total de
auga do planeta non cambie,
que sempre sexa a mesma. 

Actividades de reforzo  

 1.  Mostraremos de forma sinxela
como se produce a condensación
do vapor de auga. 

Para iso, abondará que cada
alumno expulse o bafo da súa boca
xunto a unha xanela ou unha
superficie metálica que estea moi
fría. Observaremos como se abafa
ao formárense as pequenas gotas
de auga. 

Solución: Actividade persoal. 

 2.  Representaremos na clase a
formación de nubes e a precipita-
ción en forma de chuvia. 

Colocaremos auga quente nunha
bandexa e os alumnos sosterán
sobre ela unha prancha metálica
que previamente arrefriaremos
nunha neveira. Observaremos a
condensación do vapor de auga, a
formación de gotas e como se
precipitan sobre a bandexa.  

Solución: Actividade persoal. 

Actividades de ampliación 

 1.  Construiremos un pluviómetro
caseiro cunha botella de plástico:  

a) Cortarán a parte superior da
botella que ten forma cónica. 

b) Colocarán o anaco cortado
como un funil no interior do
resto da botella. 

c) Axudaranse dunha regra para
facer varias marcas iguais cun
rotulador na botella. 

d) Colocarana ao aire libre e
levarán un rexistro das
cantidades recollidas. 

Solución: Actividade persoal e en
grupo. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/83273 – Podemos utilizar esta presentación de 
diapositivas que traballa a comprensión do ciclo da auga a través da historia 
dunha pinga de agua. 

Pedirémoslles que fagan un resumo sobre o que puideron ver. 

A continuación, o alumnado pode realizar un debuxo sobre o tema ou 
realizar un mural para a aula.  

 

LIBRO DIXITAL  

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver 
individualmente 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 

■ Neste apartado analizaremos
algunhas cuestións en relación ao
consumo que realizamos da auga: 

● A auga como substancia indis-
pensable para a vida. 

● Os diferentes usos da auga na
nosa sociedade. 

● As condutas que favorecen o
aforro no consumo de auga. 

■ Introdúcese, ademais, a análise
dun gráfico que representa de for-
ma proporcional o destino de cada
100 litros de auga. 

Solucións das actividades  

1. As respostas ás preguntas son
as seguintes:  
– A maior parte da auga, un

70%, destínase á agricultura
e á gandería. 

– O produto agrícola que ne-
cesita máis auga para cre -
cer é o trigo. A razón de 600
litros de auga para obter 1 kg
de trigo. 

O aluminio é o produto indus-
trial que máis auga necesita
para a súa fabricación: 1.250
litros de auga para obter 1 kg
de aluminio. 

– No fogar, a actividade na que
se gasta máis auga é a do
aseo: entre 150 e 200 litros
por día. 

2. Actividade en grupo. 

A modo de exemplo, poden
comentar as seguintes: pechar
ben as billas despois de as
utilizar, avisar de calquera
perda de auga que haxa no
centro, aproveitar a auga de
chuvia para regar as plantas,
etc. 

3. Actividade persoal.  

Unha vez completado o cues-
tionario farase unha posta en
común dos resultados e pedi-
rémoslles que saquen as súas
conclusións sobre o consumo
que fan de auga. 

Actividades de reforzo  

 1.  Pedirémoslles aos alumnos que
analicen o esquema da páx. 42.  

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  
Interpersoal  3 Realizar unha pequena investigación sobre o consumo 

de auga doméstico coa colaboración dun adulto.  

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

SOCIAIS E CÍVICAS  Valorar a importancia da auga 
para a vida e os seus usos. 

Caracterizar o consumo de auga 
na agricultura, a industria e os 
fogares. Act. 1 e 3.  
Expor medidas de aforro de auga. 
Act. 2.  

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA  

Valorar a comunicación interper-
soal na resolución de conflitos. 

Achegar ideas a un debate colec-
tivo formuladas con corrección 
sintáctica e empregando un voca-
bulario adeduado. Act. 2  

SENTIDO DE INICIATIVA 
E ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR  

Saber expresar os gustos e as 
opinións persoais. 

Participar nun debate en clase 
propondo medidas para aforrar 
auga. Act. 2.  

DIXITAL  Utilizar as TIC para obter e 
expresar contidos. 

Manexar un recurso dixital para 
calcular o consumo de auga no 
noso fogar. Act. Explorador... 
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Pedirémoslles que realicen os 
seguintes cálculos baseándose nos 
datos anteriores: 

– A auga necesaria para obter 
2 kg de patacas. 

– Cantos litros son necesarios 
para conseguir 6 ovos. 

– A auga necesaria para beber 
durante 3 días. 

– Cantos días poderemos 
cociñar con 12 litros de auga.

– A auga que necesitamos 
para obter 2 kg de papel. 

Solución: As equivalencias son as 
seguintes: 

2 kg de patacas = 500 litros  

6 ovos = 6 litros  

3 días = beber 6 litros  

12 litros = cociñar 2 días  

2 kg de papel = 80 litros  

Educamos en valores  

■ Contrastaremos o aprendido 
nesta dobre páxina co problema da 
falta de auga en moitos lugares da 
Terra. 

Pedirémoslles, por exemplo, que 
busquen información sobre a esca-
seza de auga no continente afri-
cano. 

Para iso, poden escribir nun busca-
dor da Internet as palabras: “seca 
en África”.  

Despois, farán unha posta en común 
e entre todos tratarán de imaxinar a 
vida nestes lugares. 
 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/675962 – Vídeo que mostra como coidar e aforrar 
auga.  

Podemos propor facer grupos e realizar un pequeno debate sobre o tema de 
aforrar auga. 

– Cres que se gasta moita auga? 
– A xente ten consciencia da necesidade de aforrar auga? 
– Aforras auga na túa casa? Como o fas? 

 

LIBRO DIXITAL  

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver 
individualmente 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 

■ O apartado Repaso o aprendido 
permitirá que os alumnos revisen 
os contidos traballados nos dis-
tintos apartados: 

● Un esquema ordena visual-
mente os distintos contidos 
relacionados co aire e a auga 
que apareceron ao longo da 
unidade. 

● Repásanse as características 
singulares da atmosfera. 

● Repásase o uso que facemos 
da auga. 

● Proponse a explicación do ciclo 
completo da auga. 

● Formúlase unha actividade para 
analizar os efectos do desxeo.  

● Tamén se propoñen dúas ac-
tividades para aprender xo-
gando.  

Solucións das actividades  

1. Actividade persoal. 

2. A atmosfera regula a tem-
peratura terrestre e filtra os 
raios solares nocivos para os 
seres vivos. 

Na natureza, a auga encóntrase 
en tres estados: líquido, sólido e 
gasoso. 

A auga cambia de estado ó 
arrefriarse ou quentarse. A 
solidificación e a condensación 
prodúcense polo arrefriamento 
da auga. A vaporización e a 
fusión prodúcense polo 
quentamento. 

O ciclo da auga é o feito de 
que, na natureza, a auga se 
move e cambia de estado. 

As persoas usamos a auga na 
agricultura e a gandería para 
regar os cultivos e alimentar o 
gando, e na industria para 
fabricar produtos e producir 
enerxía. 

A auga, unha vez usada está 
contaminada e debe limparse 
nas depuradoras. 

3. Actividade persoal persoal. A 
modo de exemplo: 

A auga do mar evapórase coa 
calor do Sol e convértese en 
vapor de auga. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

5 Tomar conciencia dos efectos do quentamento global 
sobre o nivel da auga dos océanos.  

Naturalista  

6 Detectar o elemento equivocado nunha serie de con-
ceptos relacionados co aire e a auga. 

Lingüística  2, 7 Coñecer o significado dos conceptos aprendidos neste 
tema e empregalos de forma correcta.  

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

SOCIAIS E CÍVICAS  Explicar as características da at-
mosfera e a composición do 
aire. 
Recoñecer as características da 
auga e os seus estados. 

Sintetizar as características dos 
temas tratados: o aire, a 
atmosfera e a auga. Act. 1 a 7.  
Expor os cambios de estado da 
auga. Act. 4.  

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA  

Ler, comprender e comentar tex-
tos. 
Utilizar correctamente o vocabu-
lario específico da área. 

Ler un artigo xornalístico e co-
mentar os seus contidos. Act. 5.  
Completar frases utilizando o vo-
cabulario adecuado. Act. 2.  

SENTIDO DE INICIATIVA 
E ESPÍRITO EMPREN... 

Participar de forma autónoma na 
planificación de actividades. 

Redactar un texto sobre o ciclo da 
auga empregando unhas palabras 
determinadas. Act. 3.  
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As plantas tamén devolven va-
por de auga ó aire. Ao 
ascender, o vapor de auga 
arrefríase e condensa en 
pequenas gotiñas que forman 
as nubes. 

O vento despraza as nubes e a 
auga que conteñen cae sobre a 
Terra en forma de chuvia, neve 
ou sarabia. 

Unha parte da auga forma os ríos 
e os lagos. Outra, forma as au-
gas subterráneas baixo o chan 
por infiltración. 

Tanto a auga superficial como a 
subterránea volve ao mar, onde 
se inicia de novo o proceso. 

4. a. A escultura da fotografía está 
feita de xeo. 

b. O xeo é a auga en estado 
sólido. 

c. Cando o xeo se derrete 
convértese en auga líquida. 

d. O paso de auga sólida a 
líquida chámase fusión. 

5. a. Grenlandia é a grande illa 
situada ao nordés de 
América do Norte, entre o 
océano Atlántico e o océano 
Glacial Ártico. Aparece no 
mapa cuberta de xeo case 
na súa totalidade. 

b. A noticia alerta sobre o perigo 
do proceso de fusión do xeo, 
como consecuencia do au-
mento da temperatura global 
do planeta. 

c. Se aumenta o nivel dos océ-
anos, as terras situadas na 
costa quedarán cubertas pola 
auga. 

6. Subliñamos a palabra que so-
bra en cada grupo: 

– Lago, nube, río, océano. 

– Nitróxeno, osíxeno, butano, 
dióxido de carbono. 

– Xeo, neve, xeada, orballo. 

7. Palabras: va-po-ri-za-ción, con-
den-sa-ción, lí-qui-do, só-li-do . 

 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/675970 – Actividade na que encontraremos a 
información necesaria e xogos interactivos para repasar o tema do aire e da 
auga na Terra. 

■ http://www.tiching.com/675971 – Neste caso pídeselles aos alumnos que 
realicen este xogo para reforzar os seus coñecementos sobre a auga. 

 

LIBRO DIXITAL  

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver 
individualmente 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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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 

http://www.tiching.com/60741 https://www.youtube.com/watch?v=D05zrHfVKmk 

http://www.tiching.com/70589 https://www.youtube.com/watch?v=4YiL8MPRiVc 

http://www.tiching.com/83273 http://www.slideshare.net/sotametiel/era-uma-vez-uma-gotinha-de-gua-7339683 

http://www.tiching.com/675952 http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=aire-agua 

http://www.tiching.com/675953 https://www.youtube.com/watch?v=L2hHqETPD1Y 

http://www.tiching.com/675954 http://mimosa.pntic.mec.es/vgarci14/ 

http://www.tiching.com/675955 http://www.mapahidrografico.com/wp-content/uploads/2013/08/Zonas-
acu%C3%ADferas-en-Espa%C3%B1a-parte-1.jpg 

http://www.tiching.com/675956 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/lorca_alcala/udidacticas/agua/losestadosde
lagua/losestadosdelagua.htm 

http://www.tiching.com/675958 https://www.youtube.com/watch?v=YX4DmSJnZoo 

http://www.tiching.com/675962 https://www.youtube.com/watch?v=LwHtm2KeSGo 

http://www.tiching.com/675970 http://www.aitanatp.com/nivel3cas/index8.htm 

http://www.tiching.com/675971 http://www.aitanatp.com/nivel3cas/index11.htm 
  
 

Profe de Demo (VV) Valid. 29/04/2016  (Deleg)

http://www.mapahidrografico.com/wp-content/uploads/2013/08/Zonas-acu%C3%ADferas-en-Espa%C3%B1a-parte-1.jpg
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/lorca_alcala/udidacticas/agua/losestadosdelagua/losestadosdelagua.htm

