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As formas en que vemos
e usamos a enerxía

As fontes de enerxía están ao noso arredor e móstransenos nunha
grande variedade de posibilidades.
A enerxía que usa o ser humano é distinta á dos automóbiles.
Nesta actividade o/a profesor/a fará visible o concepto abstracto da
enerxía en moitas das súas formas de uso.

Completar esta actividade debe servirlles ás/aos alumnas/os para:

• Observar as distintas fontes de provisión de enerxía.
• Aprender conceptos da orixe e uso da enerxía.
• Desenvolver actividades concretas sobre enerxía.

Utilizando as fotos e os distintos
materiais demostrar a orixe e o uso que
facemos das distintas enerxías.

Mencionar que a clase terá que realizar
unha investigación na área da enerxía
para coñecer o modelo de enerxía que
sirva para alimentar o colexio de acordo
ás ideas de todos.

Pedirlle a cada alumna/o que encha
a ficha de control e que identifique
o tipo de enerxía que máis utiliza ao
longo do día.

Preguntar se poderiamos prescindir
dalgunha desas enerxías.

Discutir se poderíamos vivir só cun
tipo de enerxía.

Materiais

• Foto do sol
• Unha froita ou un vexetal
• Un anaco de leña
• Un anaco de carbón vexetal
• Unha lata de aceite lubricante
• Un isqueiro de gas

• Unha cunca con auga e outra baleira
• Un muíño de vento de xoguete
• Unha foto dun lóstrego ou
• Unha lámpada
• Unha foto dunha central nuclear
• Unha pila
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Que é a enerxía?

A ENERXÍA dános a capacidade de desenvolver actividades tales como subir unha montaña,
tocar un tambor ou mesmo pensar. A enerxía almacénase nos nosos músculos e nas células
do noso cerebro.

Que tipos de enerxía existen?

Existen varios tipos de enerxía, como a utilizada para acender unha lámpada, a calefacción
ou a refrixeración das nosas casas, para cociñar os alimentos ou mover os coches, os
autobuses ou os avións.

Onde podemos encontrar a enerxía?

A enerxía non se pode coller coas mans, porque non ten forma; a materia, como un balón
de fútbol ou as folerpas de neve, teñen forma, pero a enerxía non. Porén, son moitas as
formas en que se manifesta a enerxía; nalgunhas delas podémola ver (como a luz dunha
lámpada), oír (como o son dun tambor) ou sentir (como cando nos queimamos ao tocar
algo que está quente).

A enerxía pode cambiar dunha forma a outra. Cando o autobús queima a gasolina, a
enerxía que tiña a gasolina transfórmase en calor, que é outra forma de enerxía. Cando
acendemos unha lámpada, cambiamos a enerxía eléctrica en enerxía luminosa e en calor.

Para que serve a enerxía?

A enerxía utilízase para realizar traballos. Necesitamos enerxía para subir unha montaña,
ou utilizamos enerxía cando comemos e notamos que estamos a medrar.

A enerxía produce movemento. Cando vemos que un obxecto se está a mover, sabemos
que se está a utilizar enerxía. Unha folla que abanea o vento, unha pota con auga fervendo
ou un coche en movemento móstrannos que se está a utilizar enerxía. Sabemos que a
enerxía existe porque notamos ou vemos o que fai a enerxía. A enerxía move coches, fai
que as máquinas funcionen, quenta os alimentos ou ilumina as nosas clases.
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Enerxía Solar / Sinalar o Sol ou a foto que estea
dispoñible.
A luz que chega ata a Terra é enerxía pura. O Sol é a orixe desa enerxía. Case todas as
outras fontes de enerxía formáronse a base do Sol. A materia orgánica, como as plantas,
converten a enerxía solar en follas, flores ou froitos. Os animais que comen materia
orgánica converten a enerxía en masa muscular. Cando os animais morren, a súa enerxía
descomponse e ao longo dun proceso de moito tempo, convértese en petróleo, carbón
ou gas natural. Son unha forma de enerxía solar "envasada". No momento de as usar
desprenden moita da enerxía que almacenaron pero tamén moitos elementos contaminantes
como os gases de efecto invernadoiro.

Alimento / Mostrar unha mazá ou calquera outra
froita.
O alimento é a fonte de enerxía usado pola xente. O que comemos é dixerido e o noso
corpo usa a enerxía que contén para mover todos os músculos e facernos medrar. Cando
o corpo está cansado, normalmente está falto de enerxía e necesitamos algún alimento
que nos repoña enerxía.

Combustibles orgánicos / Mostrar unha botella
de aceite vexetal.
O aceite vexetal ou animal representou unha fonte de recursos moi importante para a
humanidade. O aceite vexetal como o de oliva úsase para cociñar, lubricar e mesmo en
xabóns. O aceite animal usouse en épocas anteriores para moitas aplicacións como
combustible para as lámpadas ou impermeabilización de teas. Hoxe en día, úsanse moitos
tipos de aceite para producir combustibles parecidos ao gasóleo que se usa nos coches.

Leña / Mostrar un anaco de leña.
A leña provén das árbores, que, claro, son plantas. As plantas aliméntanse da enerxía do
Sol. Cando se cortan as árbores e se queima a súa leña libérase a enerxía que acumularon
do Sol e ofrécennola en forma de calor. Moitos fogares quecen con leña e moitos habitantes
da Terra non teñen outra forma de cociñar que a base de leña.

Combustibles fósiles
Os seguintes tres exemplos teñen a súa orixe en épocas prehistóricas. Igual que no caso
da leña, as plantas da antigüidade absorberon a luz do Sol e transformárona en máis
plantas. Antigos animais, coma os dinosauros, comeron esas plantas. Cando as plantas e
os animais morreron e quedaron sepultados baixo montañas de terra comezáronse a
descompor ao longo de millóns de anos, dando lugar a outro tipo de combustible. Os
residuos desas plantas e animais constitúen os combustibles fósiles.

D
ES

EN
VO

LV
EM

EN
TO



As formas en que vemos
e usamos a enerxía

F I C H A

1

D
ES

EN
VO

LV
EM

EN
TO

4

Carbón / Mostrar un anaco de carbón (barbacoa).
Cando os animais morren, a súa enerxía descomponse e, ao longo dun proceso
de moito tempo, convértese en petróleo, carbón ou gas natural. Son unha forma
de enerxía solar "envasada". No momento de as usar desprenden moita da
enerxía que almacenaron pero tamén moitos elementos contaminantes como os
gases de efecto invernadoiro.

Petróleo / Mostrar unha lata de lubricante.
Do petróleo sácase unha grande variedade de produtos, entre os que están a
gasolina ou o gasóleo, que serven para alimentar a maioría dos motores de
coches e caldeiras de calefacción das casas. Case a metade da enerxía que
consumimos vén do petróleo. Do mesmo xeito ca o carbón, o petróleo emite
gases contaminantes ao arder e como usamos moito, contribúe en moita medida
ao problema do quecemento global do Planeta e aos riscos ambientais asociados
ao seu transporte.

Gas natural / Mostrar un acendedor e acendelo.
O gas natural úsase para quentar e cociñar tanto en moitas casas como nas
centrais térmicas de produción de electricidade. O gas dos acendedores non é
do mesmo tipo ca o natural pero serve de exemplo. Moita da enerxía que
consumimos vén desas fontes fósiles, pero as fontes de enerxía fósil son limitadas,
dado que as que existen son as que se crearon hai millóns de anos. Ademais,
queimar estas enerxías créalle ao medio natural unha serie de problemas ás
veces moi importantes e difíciles de arranxar.

Outras fontes de enerxía
As seguintes fontes de enerxía non teñen como orixe o Sol.
Proveñen doutros ciclos existentes na Terra.

Hidráulica / Verter auga dunha cunca a outra simulando unha fervenza.
A auga non é unha fonte de enerxía, pero úsase para producir electricidade. A
auga que cae desde unha montaña ou un encoro úsase para mover unha turbina
que xera electricidade. Máis ou menos da mesma forma que a roda da bici move
a dínamo e acende a luz. No noso país, unha parte importante da electricidade
que consumimos vén dos encoros e da auga. A enerxía é limpa e renovable pero
a construción das presas ten moitos inconvenientes para o ambiente xa que
altera a dinámica natural dos ríos e asolaga superficies de terreo de interese
ecolóxico.

Vento / Mostrar un muíño de vento de xoguete e facelo xirar soprando.
O vento fai xirar as aspas dos muíños, que tamén xeran electricidade. No pasado,
os muíños utilizáronse para moer o gran ou bombear auga e na actualidade son
unha fonte moi importante de electricidade.
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Electricidade / Mostrar unha foto dun lóstrego ou unha lámpada.

Os lóstregos dunha treboada teñen unha enorme cantidade de enerxía en
forma de electricidade que se xera de forma natural. Desde que se descubriu
a forma de usar a electricidade, esta foi a forma máis normal de mover as
máquinas, aínda que a súa orixe non sexa o dos raios das treboadas.

Enerxía nuclear / Mostrar unha foto dunha central nuclear.

A enerxía nuclear procede da radioactividade do uranio. Esta enerxía úsase
para producir electricidade pero tamén ten aplicacións en medicina e sobre
todo coñécese pola súa aplicación militar. É capaz de xerar moita máis cantidade
de enerxía ca o resto das fontes pero os residuos que xera son tan perigosos
que se converteron nun problema de alcance mundial, xa que permanecen
activos durante milleiros de anos.
Ademais, existe o risco de accidente con graves consecuencias para as persoas
e o medio natural.

Enerxía química / Mostrar unha pila.

As pilas xeran enerxía a través de reaccións químicas. Nestas reaccións, varios
compoñentes son capaces de se mesturar de xeito que se produce electricidade.
Cando as pilas se esgotan é porque os compoñentes da reacción tamén se
consumiron. As pilas e as baterías son uns compoñentes moi cómodos pero
débense usar con precaución porque os seus residuos son contaminantes e a
eficiencia con que producen electricidade é moi baixa.



Podes encontrar as palabras?
Poden estar en vertical, en
horizontal, en diagonal ou ao revés. SOL

VENTO
LEÑA
AHORRO
PANEL
LUZ

enerxía solar
leña
alcol
carbón
gas
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Sopa de Letras

V E N T 0 O
L I S A R R
E L O S L R
N S E U O O
A R Z Ñ E H
P O S A A A

Coches, persoas, casas ou fábricas
usan enerxía para funcionar
Podes ordenar os nomes
de catro das máis comúns?

Enerxías revoltas
ARLSO

ÑEAL

OMENTALI

ROTPELEO

Risca da lista as enerxías que creas
que non usas:

viento
alimento
petróleo
biomasa

electricidade
enerxía hidráulica
enerxía química
enerxía nuclear

Fai unha lista coas
TRES enerxías que máis
se usen no colexio:

1

2

3

Fai unha lista coas
TRES enerxías que máis
se usen na túa casa:

1

2

3

Recomendado para: Primaria
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Escribe debaixo de cada debuxo a palabra que corresponde. Todas as palabras están relacionadas
coa enerxía:

Gasolina     Sol    Vento   Electricidade   Vento   Comida   Electricidade   Comida

Completa

Recomendado para: Primaria
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Completa cun dos dous debuxos que están soltos a figura que falta para compor un trío de enerxías
renovables e outro de enerxías fósiles.

Tres en raia

Enerxía renovable
Enerxía fósil

Recomendado para: Primaria
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Conservar a enerxía

Sabemos que a maior parte da enerxía que usamos hoxe en día vén
orixinalmente do sol. Numera as seguintes frases de forma que queden
ordenadas segundo sucedan antes ou despois e fai unha redacción por cada tipo
de combustible na que describas como se forma:

Enerxía de combustibles fósiles:

___ Calor e presión ao longo dun tempo moi grande, de forma que as
plantas e animais convértense en carbón, petróleo e gas natural.

____ A luz e a calor do sol fan que as plantas e animais poidan medrar.
____ Os combustibles fósiles refínanse para darlles enerxía ás máquinas.
____ As plantas e animais morren e descompóñense.
____ Os homes constrúen pozos e escavan nas profundidades para

extraer os combustibles fósiles.

Enerxía hidroeléctrica:

____ As turbinas xeran electricidade.
____ A chuvia cae e enche os ríos e encoros.
____ A calor do sol evapora auga dos océanos e lagos.
____ A auga evaporada forma nubes.
____     As presas nos ríos paran a auga e utilizan o fluxo de auga para mover

as turbinas.

Enerxía do vento:

____ A calor do sol quenta o aire.
____ Os muíños pódense utilizar para bombear auga ou xerar electricidade.
____ Ao subir o aire quente, o aire frío enche o espazo que queda libre producindo
             correntes de vento.
____    O aire ao moverse fai que xiren as aspas dos muíños de vento.

Enerxía fotovoltaica:

____ A enerxía do sol excita os electróns do panel.
____ Os electróns en movemento xeran a corrente eléctrica.
____ A luz do sol cae sobre o panel fotovoltaico.
____ A electricidade vértese á rede ou almacénase nunha batería para o seu uso
            posterior na vivenda.

Recomendado para: Secundaria e Bacharelato


