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CIENCIAS NATURAIS.3º SEMANA.3º TRIM 

1. Que é a enerxía? 

A enerxía é o que produce cambios na materia e nos permite realizar un 

traballo. Por exemplo: 

 Na industria utilízase a enerxía para transformar materias primas en 

produtos elaborados.(O leite en iogur) 

 As plantas utilizan a enerxía que lles chega do Sol para fabricar 

alimento e desenvolverse. 

 Os seres humanos utilizamos a enerxía que nos proporcionan os 

alimentos para traballar, estudar, xogar, facer deporte etc. 

2. As fontes de enerxía 

A enerxía provén das fontes de enerxía, que son os recursos ou medios 

dos que esta se obtén. 

A principal fonte de enerxía de que dispoñemos é o 
Sol, que nos proporciona luz e calor. 

Pero na Terra existen outros recursos que se poden usar como 

fontes de enerxía: o carbón, o petróleo, o gas natural, o uranio, a auga, o 

vento... 

 
O carbón e o petróleo acabarán por esgotarse. 

 

3. Fontes de enerxía renovables e non renovables 

Non todas as fontes de enerxía son iguais. Algunhas, como o petróleo ou o 

carbón, esgótanse a medida que se consomen, polo que reciben o nome de 

fontes de enerxía non renovables. 

Outras, como o vento, a auga e o Sol, son practicamente inesgotables, e 

chámaselles fontes de enerxía renovables. 
 

O vento, a auga e o Sol son practicamente inesgotables. 
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4. Formas de enerxía 

A enerxía pode manifestarse de diferentes formas: 

 Enerxía eléctrica. É a enerxía que produce a corrente eléctrica. 

 Enerxía térmica. É a enerxía que pasa dun corpo quente a outro corpo 

máis frío. Tamén se chama calor. 

 Enerxía cinética. É a enerxía que teñen os obxectos que se moven. 

 Enerxía química. É a enerxía que almacenan as substancias que 

forman os alimentos, a que conteñen as baterías etc. 

 Enerxía luminosa. É a enerxía que transporta a luz, como a do Sol, e 

que se aproveita, por exemplo, nos paneis solares. 

 Enerxía nuclear. Obtense nas centrais nucleares, nas reaccións dos 

compoñentes de substancias como o uranio.  
 

Nas grandes cidades consómese moita enerxía eléctrica. 

 
O lume da cheminea emite luz e calor. 

5. Transformación da enerxía 

A enerxía pode transformarse dun tipo de enerxía a outro. 

Por exemplo, a enerxía química das baterías transfórmase na enerxía eléctrica 

que fai funcionar, por exemplo, un teléfono móbil. 

 

A batería transforma a enerxía química na enerxía eléctrica que acende a lámpada. 

Á súa vez, a lámpada transforma a enerxía eléctrica en luz e calor. 

 

ACTIVIDADES 

1.Que é a enerxía? 

2.Cres que medraría unha planta dentro dun cuarto escuro? 

3.As fontes de enerxía .Pensas que o carbón e o petróleo, que proveñen de plantas, 

estarían na Terra se non houbese Sol? 
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4. Fontes de enerxía renovables e non renovables . Cal cres que é o 

principal problema do uso de enerxías non renovables? 
Formas de enerxía .Que tipo de enerxía é a que fai funcionar o motor dun coche 

eléctrico? E o dun coche con motor de gasolina? 

5.En que se transforma a enerxía eléctrica que toman dos enchufes os 

aparatos seguintes: a lavadora, o secador, a estufa, as lámpadas, o ordenador 

e o ventilador? 

6.Que quere dicir que o vento é unha fonte de enerxía renovable? E que o gas natural 

é unha fonte de enerxía non renovable? 

7.Descubre por que utilizar enerxía solar para quentar a auga é unha 

actividade sustentable. 

Indica que tipo de enerxía é a que: 

Emite unha lámpada prendida.→  

Ten un carrusel ao xirar.→  

Emite un ferro de pasar ao pasalo.→  

Chega ata os enchufes.→ 

 

8.Clasifica as fontes de enerxía seguintes en renovables e non renovables: 

Auga 

Gas natural 

Carbón 

Petróleo 

Sol 

Vento 

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

consulta un dicionario: 

 enerxía 

 fonte de enerxía renovable 

 fonte de enerxía non renovable 

 calor 
 

ESCOLLE UNHA ENERXÍA RENOVABLE E FAI UN TRABALLO EN WORD SOBRE ELA. 

Para que a utilizamos              Vantaxes e inconvintes. 

Como se produce                   Que beneficios ten              En que lugares de Españase produce. 
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