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Obtemos CO2 4ºA
Un cambio químico ten lugar cando a partires 
dunha ou varias substancias se producen outras diferentes 
das orixinais. Tamén se chama reacción química.

EXPERIMENTO
Materiais:

Unha botella valeira.
Un globo
2 culleradas de bicarbonato.
½ vaso de vinagre.

Procedemento:
1º Vaciamos o vinagre na botella.
2º Coa axuda dun pequeno funil botamos o bicarbonato dentro do globo.
3º Colocamos a boca do globo na boca da botella sen derramar o 
bicarbonato dentro.
4º Volteamos agora o globo para que entre o bicarbonato dentro da 
botella.

RESULTADO
O vinagre é unha substancia áceda que ao mesturarse co bicarbonato 
desprende un gas chamado dióxido de carbono (CO ), que fai que se infle o 2

globo.
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A comarca de Ferrol sitúase na 
provincia da Coruña. Limita ao 
norte e ao oeste co Océano Atlántico, 
ao leste coa comarca do Ortegal e ao 
sur coa comarca do Eume. Está formada por 11 
concellos, un deles é Ferrol (a capital). A súa 
poboación é de 163.158 habitantes e a superficie é de 

2623,5 km .
Ferrol constitúe unha das cidades máis importantes 
de Galicia no eido industrial, cunha especial 
influenza do sector naval e cunha importante 
actividade das Forzas Armadas.
A comarca conta cunha importante industria de 
estaleiros chamados Navantia, antigamente 
coñecidos polo nome de Bazán.
Recentemente iniciouse a construción do novo Porto. 

as nosas comarcas
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O SALNÉS
A comarca do Salnés está situada na provincia de 
Pontevedra. O Salnés abarca nove municipios: 
Cambados, O Grove, A Illa de Arousa, Meaño, Meis, 
Ribadumia, Sanxenxo, Vilanova e Vilagarcía. É unha 
das comarcas de maior densidade de Galicia.
Na comarca do Salnés hai que ter en conta dous 
elementos:
- O val: É a maior chaira costeira e unha das máis 

fértiles. Nela prodúcese o mellor viño branco (O 
Albariño) e os mellores productos da horta: 
tomates, leitugas, pementos e mesmo flores.

- A Ría de Arousa: É a máis grande de Galicia e a 
maior produtora de mexilón. Todos os municipios 
excepto Meis se regan por ela.

A comarca do Salnés é unha zona semirrural ou 
semiurbana, a poboación activa distribúese entre:
- SECTOR PRIMARIO: Actividades relacionadas 

coa pesca, a horta e os viñedos.
- SECTOR SECUNDARIO: Fábricas de conservas, 

madeira, asteleiros, productos lácteos...
- SECTOR TERCIARIO: Actividades turísticas.
A cabeceira comarcal do Salnés é Vilagarcía de 
Arousa.

4ºC

A artemia é un crustaceo moi 
pequeno, duns dous milímetros 
de lonxitude.
Vive en lagoas de auga moi 
salgada, máis salgada ca auga 
do mar.
O seu corpo divídese en tres 
partes: cabeza, tórax e 
abdome.  Na cabeza ten ollos, 
anteas e a boca, no tórax ten 
once pares de patas que lle 
serven para nadar.
Son animais ovíparos. Como en todos os demais 
crustáceos, cando nace é diferente ao adulto. Esta 
larva ten quince mudas antes de chegar a adulto.
Este proceso dura aproximadamente vintecinco 
días.
A artemia utilízase en acuicultura para alimentar 
peixes e outros crustáceos.
Aliméntase de algas microscópicas.
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