
C. NATURAIS    –   5º de E.P.  -  4 e 6 de mayo 
 

 

 

Bos días a todos/as: 
 

 Esto que vedes e idéntico ao que enviei o luns, por se alguén se despistou.  Xa 

quedamos que era un traballo para toda a semana 

  

  
 

  

 

 
                                  

                                  Eu vouvos dar un resumo para que vexades distintas     

                                   propiedades que pode ter un material. 

 

                                  En función das propiedades, úsanse para distintas cousas. 

 

                                   

Qué teredes que facer vós? 
 

Coa axuda da explicación, e se queres consultar máis pola túa conta, tes que facer 

un traballo no que apareza todo o explicado pero colocado como cando facedes en 

cartolina.  Non é necesario ter cartolina, podes unir varias follas de libreta, para que 

poidas repartir o que diseñes.  As follas tamén poden ser da libreta de matemáticas. 

 

Antes de empezar, fai un esquema nunha folla de sucio, para ir vendo como 

repartirás o texto. 

 

 

 Ten que constar o título, con letras de forma e coloreadas: 

                       “PROPIEDADES DOS MATERIAIS” 

 

 Fíxate que hai dous apartados que destacan: as propiedades xerais e as 

específicas. 

 

 Dentro de cada apartado, aparecen distintas propiedades.  

 

 Das propiedades específicas tes que poñer oito, as que consideres más 

importantes ou interesantes. Acompañar con debuxos explicativos dalgunhas 

propiedades. 

 

   AS PROPIEDADES      

   DOS MATERIAIS 



¡Mirade como fixemos o tema da enerxía!   

Esta tarefa é para toda a semana. 
 

É un traballo que me teredes que enviar, 
antes do luns, día 11. 

 
lolesquinto@ gmail.com 

 

 

Se tes dificultades para mandar o traballo, envíame un correo o antes posible para 

ver as posibilidades que atopamos. 

 

 

 

¡¡¡¡¡Ánimo e comenzamos!!!!! 

 

                    PREPARADOS / AS ????  
 

 

 

 

 

PROPIEDADES XERAIS 
 

Son propiedades que teñen todos os materiais. 
 
 MASA 

 
 A masa é  a cantidade de materia que ten un corpo 
 

 A masa mídese coa báscula.  Cando estamos medindo a masa dun corpo 
chamámoslle  pesar.     A unidade de medida é o kilogramo 

 
 
 VOLUME 

 

 O volume dun obxecto é o espazo que ocupa. 



PROPIEDADES CARACTERÍSTICAS OU ESPECÍFICAS 
 

Son propiedades que varían dependendo do material. 
 

DENSIDADE É a relación entre a masa de un corpo e o seu 
volume 

a cortiza é 
menos densa 
que o ferro 

DUREZA Un corpo é duro cando e difícil de raiar. vidro 

FRAXILIDADE Un corpo é fráxil cando  rompe fácilmente. louza, vidro 

RESISTENCIA Un corpo é resitente cando soporta grandes pesos formigón 

ELASTICIDADE Un corpo é elastico cando recupera a súa forma 
despois de aplicar unha forza sobre él. 

goma 

FLEXIBILIDADE 
Un corpo é flexible cando podemos dobralo sen que 
rompa 

papel 

DUCTILIDADE É a facilidade dun material para facer fíos con él. cobre 

CONDUCTIVIDADE 

É a facilidade dun material para transmitir a calor 
e a electricidade.  Se conduce ben chamámoslle  
condutor,  se conduce mal chamámoslle illante 

metais 

IMPERMEABILIDADE 
É cando un material impide que pase un líquido a 
través del. 

plástico 

TRANSPARENCIA 
É a facilidade dun material a deixar pasar a luz e 
as imaxes.  

lentes, 
vinilo, tela 

 
 
Nos  corpos líquidos,  destacamos: 

VISCOSIDADE Un corpo e viscoso cando non se expande con 
facilidade 

mel  

VOLATILIDADE Un corpo é volátil cando se evapora con facilidade. alcol 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

AQUÍ  TERMINAMOS por hoxe,… 
 

¡hasta o luns, 11! 

 

pero antes o traballo ten que estar aquí 

 
 

 

  

 


