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A enerxía, que é?

A enerxía está relacionada coa forza capaz de xerar movemento

ou transformación da materia. É moi importante na nosa vida cotiá:

serve para cociñar, para amasar as masas de pizza, manter quente as

nosas casas no inverno, cortar unha mazá, abrir un caixón, ver a

televisión, ... polo tanto, sen enerxía a vida sería imposible.



Tipos de enerxía e a súa intervención nas
nosas vidas (páxina 104)

A enerxía cinética está presente nos corpos en movemento: unha persoa

bailando ou un balón rodando.

A enerxía eólica está relacionada co vento que, coa súa forza, provoca

enerxía que normalmente serve na electricidade.

A enerxía solar é a que chega cos raios do Sol.

A enerxía química é a que se almacena nos alimentos, combustibles e en

todos os seres vivos.



O aire que respiramos

O aire que respiramos é unha

mestura de gases. Entre eles, destacamos

o nitróxeno, osíxeno, dióxido de carbono

e vapor de auga.

O aire forma parte da atmosfera que, como sabes, é a capa de

aire que rodea o noso planeta e que nos permite vivir.



O aire dá enerxía

É importante saber que o aire é unha fonte de enerxía renovable

e proporciona a chamada enerxía eólica coa que miles de molinos

(aeroxeneradores) transforman eses movementos de aspas en

electricidade.



Cales son os principais contaminantes 
do aire?

Estes contaminantes provocan unha contaminación ambiental

prexudicial para a nosa saúde. Por iso, é importante reducir os niveis de

contaminación.

INDUSTRIAS TRANSPORTES
QUEIMA DE 

COMBUSTIBLES



Medidas para evitar a contaminación 
atmosférica

Reciclaxe: aproveitamos os residuos e así evitamos o proceso de fabricación que
producen gases tóxicos.

Máis uso do transporte público: moitas persoas co mesmo medio de transporte.
Tamén ir a pé ou en bici.

Zonas verdes: coidándoas e conseguindo que haxa máis.

Menos uso do plástico: contamina moito, incluíndo os mares.

Aforro de auga: mellor unha ducha que un baño.

Plantas no fogar: purifican o aire.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=KTWnmLSlA7E

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=KTWnmLSlA7E


A luz

A luz é unha forma de enerxía que ilumina o noso planeta. O Sol resulta ser

a nosa principal fonte de enerxía luminosa. Sen el, non poderíamos ver nada e

estaríamos a escuras.

Hai dous tipos de fontes de enerxía luminosa:

FONTES LUMINOSAS NATURAIS FONTES LUMINOSAS ARTIFICIAIS



Como se comporta a luz con certos
obxectos? 

Segundo como se comporten os obxectos ante a luz, estes poden ser:

CORPOS 
TRANSPARENTES

Deixan pasar a luz a 
través deles.

CORPOS OPACOS
Bloquean o paso da 

luz.

CORPOS 
TRANSLÚCIDOS

Deixan pasar a luz 
pero a desvían. A 

imaxe que vemos é 
borrosa.




