
C.NATURAIS. AS MÁQUINAS 

Lectura: As máquinas de Leonardo 
Leonardo da Vinci deseñou máquinas para que o ser humano puidese voar, 

como a nave voadora, o parafuso aéreo ou o planador. Para iso inspirouse no 

voo dos paxaros. 

A primeira máquina que vimos no museo foi a nave voadora. Despois de 

observar o voo do parrulo, Leonardo deseñou unhas grandes ás que medían 

12 metros de punta a punta. 

Pero a súa máquina non chegou a funcionar, en parte porque os materiais non 

eran adecuados (madeira de oliveira, tea de liño amidonado, cordas e arames). 

Non se descubrira aínda o plástico! 

Non obstante, o maior problema era físico: o tripulante da súa nave voadora, 

que ía sentado sobre unha sela, tiña que bater as ás cunha forza e 

regularidade constantes, o cal resulta practicamente imposible. Algúns 

compañeiros da miña aula probaron a maqueta do museo batendo a á durante 

un minuto. Remataron esgotados! 

Aínda que a máquina de Leonardo nunca chegou a voar, foi útil porque se 

inspiraron nela as persoas que inventaron a á delta. 

O que máis me sorprendeu é que Leonardo fose capaz, simplemente 

observando ao seu arredor, de inventar máquinas que podían cambiar a vida 

das persoas. 

O PARAFUSO  

 

O PLANEADOR 
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Le e comprende 

1.En que se inspirou Leonardo para deseñar as súas máquinas voadoras? 

2. Cales eran os dous motivos principais polos que a máquina deseñada por 

Leonardo non podía voar? 

 

As máquinas son aparatos inventados polo ser humano que 

aproveitan a acción dunha forza para facilitar a realización de 

moitas tarefas.  

As máquinas máis sinxelas reciben o nome de máquinas 

simples. Algúns exemplos de máquinas simples son a panca, o 

plano inclinado, a polea e o torno.  

 

ENERXÍA E MÁQUINAS 

Antigamente, o ser humano só dispoñía da súa forza ou da forza dos 

animais para actuar sobre a natureza: mover obxectos, modificar a súa forma, 

etc. 

Co paso do tempo fóronse inventando máquinas que eran capaces de 

aproveitar as diferentes formas de enerxía para realizar tarefas útiles. 

MÁQUINAS SIMPLES 

1. A panca 

Ver vídeo ( Youtube)  
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UNHA CATAPULTA É UNHA PANCA DE PRIMEIRO TIPO 

 

ATRÉVESTE A FACER UNHA E SER UN LEONARDO 

Buscar en Youtube: 

Cómo hacer mini catapultas caseras 🎯🎯🎯 2 modelos 

FAI UN VÍDEO CO TEU INVENTO EXPLICANDO COMO 

FUNCIONA E AS PARTES. 

 

A máquina que acabas de fabricar 

 É unha barra ríxida que xira arredor dun punto de apoio. 

 AS PANCAS Teñen numerosas aplicacións, como por exemplo mover 

pesos. 

A CATAPULTA 

Una catapulta é un instrumento militar utilizado na antigüidade para o 

lanzamento a distancia de grandes obxectos a modo de proxectiles. Foi 
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inventada probablemente polos gregos e posteriormente mellorada polos 

cartaxineses e romanos, e foi moi empregada na Idade Media.( Que estamos 

dando en C.Sociais) 

. A panca transmite a forza que aplicamos nun extremo da barra ao 

peso situado no outro extremo. 

No funcionamento dunha panca identifícanse sempre tres factores: 

 A potencia (P), que é a forza que exercemos para mover o peso. 

 A resistencia (R), que é a forza que exerce o peso opoñéndose ao 

movemento. 

 

 

 O punto de apoio (PA), que é o lugar no que se apoia a barra. 

Segundo como estean situados estes 

 

  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://gl.wikipedia.org/wiki/Panca&psig=AOvVaw0mqllgmEfeMgNdRP3oMwrG&ust=1589627828990000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjW-6PftekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/645633296553759998/&psig=AOvVaw2dCpBXMsH492U2w3MUGKTW&ust=1589628403592000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiO0brhtekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://webdelmaestro.com/tipos-palancas-informacion-actividades/&psig=AOvVaw2dCpBXMsH492U2w3MUGKTW&ust=1589628403592000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiO0brhtekCFQAAAAAdAAAAABAJ


  

ACTIVIDADE Coloca eses puntos APOIO, RESISTENCIA e POTENCIA 

nestas imaxes: 

 

 

   

 

OUTRAS MÁQUINAS SIMPLES SON  

2. O plano inclinado 

O plano inclinado é unha rampla que permite superar desniveis. 
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Cun plano inclinado podemos salvar unha diferenza de altura máis doadamente que 

subindo e baixando chanzos. 

 

 

3. A polea 

A polea é unha roda cunha canle no bordo  pola que pasa 

unha corda. 

Emprégase, entre outras cousas, para elevar pesos. Para iso, podemos 

colgar a polea dun gancho, atar o peso a un extremo da corda e tirar do outro 

extremo. 

A vantaxe da polea para elevar un peso é que é máis doado facer forza 

cara a abaixo tirando da corda que levantar o peso a pulso. 
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4. O torno 

O torno é un cilindro  que facemos xirar mediante unha manivela 

suxeita ao seu eixe.  

Ao xirar o cilindro, envólvese ou desenvólvese unha corda atada a el, coa 

que podemos subir ou baixar obxectos con menos esforzo que facéndoo a 

pulso. 

 

 

Torno. 

1.Define, coas túas propias palabras, estes conceptos. Se é necesario, 

consulta un dicionario:  

 máquina  

 máquina simple  
 

2.Que vantaxes ofrecen as ramplas para a mobilidade das persoas que se desprazan 

en cadeira de rodas? 
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3.Por que é útil o uso da polea para alzar pesos? 

 

2. As máquinas compostas 

Hai máquinas que están formadas por diversos elementos, 

chamados operadores, algúns dos cales son máquinas simples. 

Son as máquinas compostas.  

Estas máquinas poden ser moi sinxelas, como unha engrenaxe, 

ou máis complexas, como un electrodoméstico.  

1. As engrenaxes 

 
Engrenaxe nun muíño de vento. 

Unha engrenaxe é unha das máquinas compostas máis sinxelas. Está 

formada pola conexión de varias rodas co bordo dentado, de xeito que os 

salientes dunha roda encaixan nos entrantes da outra. 

Cando xira unha roda da engrenaxe, xiran á súa vez todas as demais. 

Con iso conséguese transmitir o movemento. 

Ás veces, as rodas dunha engrenaxe non están conectadas directamente, 

senón a través dunha cadea. Este sistema de transmisión do movemento 

encontrámolo, por exemplo, nas bicicletas. 

 

Xogo de engrenaxes.  

Unha máquina composta: a lavadora 

A lavadora é un electrodoméstico no que se poden distinguir varios tipos de 

elementos: 
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 Elementos fixos: a carcasa de chapa que serve de soporte ao resto de 

pezas. 

 Elementos móbiles: o tambor xiratorio que contén a coada e as rodas 

que unen o motor co tambor. 

 Elementos motores, que achegan enerxía aos elementos móbiles: o 

motor eléctrico do tambor e a bomba de saída da auga sucia. 

 Elementos de alimentación e control: os cables eléctricos, as entradas 

de auga limpa e deterxente, e os mandos. 

 
SEGURIDADE NO USO DAS MÁQUINAS 

As máquinas deben utilizarse tendo en conta as medidas de seguridade que se 

recollen no manual de instrucións. 

Se non se toman as precaucións necesarias córrese o risco de sufrir algún 

accidente, como un corte, unha queimadura, unha descarga eléctrica, etc. 

Di se estas afirmacións son verdadeiras (V) ou falsas (F): 

 Unha máquina composta pode estar formada por un único elemento.  

 Nunha engrenaxe, as rodas xiran todas nun mesmo sentido.  

 As rodas dunha engrenaxe deben estar conectadas directamente. 

ACTIVIDADES 

1.A carreta é unha máquina composta por unha panca e unha roda. 

Identifica estes elementos. 
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2.Mediante que elementos están conectadas as rodas que forman a engrenaxe dunha 

bicicleta? 

 

3. Descubro... As ferramentas 

Unha ferramenta é un instrumento que está ideado para realizar 

unha tarefa concreta.  

Hai unha gran diversidade de ferramentas e cada unha ten unha 

función concreta: golpear, cortar, afiar, suxeitar, cavar, limar, 

pulir, perforar...  

Algunhas ferramentas son manuais e outras funcionan con 

motor.  

As ferramentas manuais 

 As ferramentas manuais son accionadas coa única axuda das mans, 

como as tesoiras, o martelo, a serra, etc. 

 As primeiras ferramentas estaban fabricadas cos elementos da natureza: 

madeira, ósos de animais e pedras. 

 Máis tarde descubríronse os metais e fabricáronse ferramentas de 

bronce e de ferro, máis duras e resistentes. 

 As ferramentas fóronse perfeccionando grazas ao desenvolvemento de 

novos materiais e aos avances da tecnoloxía. 
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Ferramentas de onte e de hoxe. 

As ferramentas mecánicas 

 As ferramentas mecánicas incorporan un motor (eléctrico ou de 

gasolina), como a serra, o trade ou o desaparafusador eléctricos. 

 Permiten realizar traballos máis rapidamente, con maior precisión e 

menor esforzo. 

 Poden causar accidentes se non se utilizan correctamente. Só deben 

usalas persoas que saiban manexalas. 

 

O trade eléctrico 

 

O trade é unha ferramenta mecánica que permite perforar con 

facilidade madeira, metal, pedra, etc. 

Un trade é tamén unha máquina composta, formada por 

diferentes pezas: o motor que fai xirar a broca, a engrenaxe que 

transmite o xiro, etc. 
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ACTIVIDADES 

1.Explica para que serven as ferramentas manuais representadas. 

Distingue entre as máis antigas e as máis modernas. Para iso, fíxate nos 

materiais nos que están fabricadas. 

 

2.Que ferramentas utilizas no colexio? Con que fin? 

3.Anota os nomes de cinco ferramentas que haxa na túa casa. 

Clasifícaas en manuais e mecánicas. 

 

 

4. A carga e a corrente eléctricas 

1. A materia e a carga eléctrica 

Viches caer un raio durante unha tormenta? Sorprendeuche que saltasen faíscas ao 

quitar o pixama durante a noite? Notaches algunha vez unha cambra ao tocares un 

obxecto metálico? 
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Estes fenómenos son manifestacións dunha propiedade da materia chamada carga 

eléctrica. 

 

Ao caer un raio maniféstase a carga eléctrica. 

2. Tipos de carga eléctrica 

Na natureza existen dous tipos de carga eléctrica: a carga positiva (+) 

e a carga negativa (–). 

Normalmente, a materia ten a mesma cantidade de carga 

positiva que de carga negativa. Dise que é neutra. 

Non obstante, é posible transferir carga eléctrica de xeito que un 

obxecto acabe tendo máis carga dun signo ca doutro: 

 Se un obxecto ten máis carga positiva ca negativa, dise que está 

cargado positivamente. 

 Se un obxecto ten máis carga negativa ca positiva, dise que está 

cargado negativamente. 

3. Forzas entre obxectos cargados 

Obsérvase que os obxectos cargados exercen forzas entre si: 

 Dous obxectos cargados con carga eléctrica de distinto signo atráense. 

 Dous obxectos cargados con carga eléctrica do mesmo signo repélense. 

 

Forza de atracción e forza de repulsión. 
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4. A corrente eléctrica 

Chámase corrente eléctrica ao movemento de carga eléctrica a través 

dun material. 

Para conseguir que a carga se mova a través dun material e cree unha 

corrente eléctrica, necesítase enerxía. Esta enerxía obtense nun dispositivo 

denominado xerador. 

O xerador máis sinxelo é a pila, pero hai xeradores moito máis 

complexos e potentes, como os das centrais eléctricas. 
 

Diferentes tipos de pilas eléctricas. 

5. Condutores e illantes 

Non todos os materiais se comportan igual ante o paso da corrente eléctrica: 

 Os materiais que deixan pasar a corrente a través deles, como os 

metais, chámanse condutores. 

 Os materiais que non deixan pasar a corrente a través deles, como a 

madeira, o vidro ou o plástico, chámanse illantes. 

Os circuítos eléctricos 

1. Que é un circuíto eléctrico? 

Chámase circuíto eléctrico a un conxunto de elementos 

interconectados que permiten xerar, distribuír e aproveitar a corrente 

eléctrica. 

Así, por exemplo, cando acendes unha lámpada no teu cuarto utilizas un 

circuíto formado por: 

 
Circuíto eléctrico. 

 Un xerador eléctrico, que sería o da central de enerxía que subministra 

corrente eléctrica ao lugar onde vives. 
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 Uns cables, que transportan a corrente eléctrica ata a túa casa a través 

da rede eléctrica, deseguido ata o enchufe do teu cuarto e finalmente ata a 

lámpada da lámpada. 

 Un interruptor, que abre ou pecha o paso á corrente eléctrica. 

 Unha lámpada, que emprega a corrente eléctrica para dar luz. 

 
 

Comprobación de se un material é condutor (a lámpada loce) ou illante 

(a lámpada non loce). 

1.Que nome recibe o dispositivo que produce corrente eléctrica? Cal é o 

máis sinxelo destos dispositivos? 

 

2.Como se chaman os materiais que deixan pasar a corrente eléctrica a 

través deles? E os que non a deixan pasar? 

 

 

3.Que aparellos eléctricos coñeces que funcionen con pilas? 

 4.Pode funcionar unha lámpada desconectada do enchufe? Por que? 

5.Fíxate no circuíto eléctrico dun batedor e di que tipo de transformación de 

enerxía se produce neste electrodoméstico. 
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VER VÍDEO ( BÚSCAO en Youtube) FAISE CON 2 RECTÁNGULOS DE CARTÓN, 

CLIPS DE CORES E UNHA PILA. 

how to make a Robot spider - very easy [newcd] 

 

Batería Eléctrica con un Limón (pataca, manzá, 

etc.) Anímate a facela 

Vamos a aprender que 

  A electricidade é simplemente un movimento de 

electróns dun sitio a outro. Se conseguimos mover 

electróns por un circuito xeraremos electricidade. 
 

 Unha batería componse de dous metais ou electrodos (cátodo e ánodo) 

e un electrolito. Un electrolito é un líquido conductor; é aquí onde o 

zume de limón, a pataca ou dunha una manzá exercen a súa función.  

 Para este experimento usaremos un limón, unha moeda (son de cobre) 

e un parafuso ou clavo galvanizado (está recuberto de zinc). 

 

 A moeda será o ánodo, o parafuso será o cátodo, é decir serán os 

terminais da batería, e o limón será o electrolito (líquido conductor). 

 

 Insertaremos a un lado do limón o clavo  e o parafuso e ao outro lado a 

moeda, estando sempre en contacto os dous metais co zume do limón. 

Esta será a nosa batería. 
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 A pataca, a manzá ou o limón non xerán electricidade por si sós, pero 

os tres conteñen ácido ascórbico. Este ácido o zume de  limón é o que 

qvai a facer de electrolito (conductor) da nosa pila. 

 

 Grazas ao ácido ascórbico do limón (zume) oxídanse os dous 

metais en contacto con él, liberándose electróns no ánodo 

(tornillo = zinc) que actuará de po negativo da batería. Estos 

electróns liberados tenderán a moverse hacia o cátodo (moeda = 

cobre) actuando de polo positivo e producíndose unha corrente 

eléctrica polo interior do limón. 

 

 É decir por dentro do limón móvense electróns, do parafuso á moeda. Si 

agora estos electróns que se moven por dentro do limón os sacamos 

fora por medio dun circuito con dous cables ou conductores conectados a 

unha bombilla (mellor un led que necesita menos corriente), os electróns 

salirán hacia o Led atravesándoo e polo tanto acéndese. 

 

 
 

 Como esta batería creada con un só limón é, moi pequena, podemos 

aumentar a cantidade de electróns xerada facendo o mesmo con varios 

limóns e conectándoos en serie. Así conseguiremos unha batería con 

máis potencia e duración. 

 

https://www.areatecnologia.com/lamparas-led.html


 
 

 


