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DESCUBRINDO A MATERIA ESCURA

Laura Ortega Barreiro 2ºESO B

O día de Samaín é un día lóbrego e escuro. E non hai nada máis escuro que a materia escura. Por 
iso na clase de física, fi xemos uns experimentos para coñecer un pouco máis esta materia.

Pero que é a materia escura? A materia escura é algo que non podemos ver, pero sabemos 
que está no espazo, xa que exerce unha forza de atracción cara ás estrelas ou galaxias. Unha 
cuarta parte do universo está formado por esta materia. Outro  68% do universo está formado por 
enerxía escura, que fai que se expanda o universo. Así que as galaxias, estrelas, buratos negros, 
planetas, asteroides, e todo o que coñecemos do espazo, non é máis que o 5%. Os científi cos 
seguen investigando a materia escura para coñecer unha pequena parte máis do universo.

Para o noso primeiro experimento, empregamos dous pratos de papel para simular (modelizar) 
o comportamento do universo. O noso traballo consistiu en pescudar en que prato de papel se 
atopaba a materia escura. Nun dos pratos había agochadas unhas arandelas para que aumentase 
a súa masa. Ao facelos xirar cun lapis observamos que os dous pratos xiraban de maneira diferente. 
Iso é o que acontece no universo. Así puidemos comprender que a materia escura fai que a 
galaxia vire de forma diferente a como cabe supoñer. Os científi cos detectan a existencia dunha 
materia que non podemos ver, pero que está afectando á maneira de moverse o universo.

Sería fácil saber canto pesa a materia escura dos nosos pratos sen máis complicación que pesar 
ambos e restar a masa do prato trucado menos a do outro prato. Igual de fácil sería saber onde 
se atopa a materia escura, abrindo o prato e localizando as arandelas. Todos os días, os científi cos 
devecen por poder facer iso mesmo co Universo! Por desgraza, non poden, por iso teñen que 
empregar métodos indirectos.

Ademais desta experiencia, na clase de Física e Química fi xemos outras para estudar a materia: 
lámpadas de lava, pantasmas consumidas polo lume que rexorden das súas cinzas, un sólido que 
fl úe... 
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Sabemos que o aceite e a auga non se poden mesturar. 
Con esta idea e un pouco de colorante, creamos unha 
lámpada de lava. A auga é un líquido máis denso ca o 
aceite, por iso a auga pode pasar a través do aceite e 
o colorante. 

Conseguimos tamén que unha pantasma se consumise 
polo lume e rexurdise das súas cinzas. Para isto colocamos 
unha bolsiña con forma de cilindro de maneira vertical 
e plantámoslle lume. O lume queima o tubo dende 
arriba cara abaixo, e acumula o aire quente dentro del. 
Isto empuxa o cilindro cara arriba mentres acaba de 
queimarse.

Moldeando slime, descubrimos que o seu estado non é nin líquido nin sólido. É un fl uído, un sólido 
que fl úe. Por iso é viscoso e pode moldearse, aínda que resulta máis difícil de romper que a plastilina. 
Pode endurecerse se o deixas ao aire un tempo, pero se o deixas enriba dunha superfi cie, comeza 
a comportarse coma se fose un líquido derramándose pola mesa. O slime é tóxico, así que se 
queredes realizar este experimento, deberedes utilizar luvas.

Grazas a todos estes experimentos, puidemos descubrir máis cousas acerca da materia e en 
particular da escura.

CHARLA DO XORNALISTA ANTONIO PAMPLIEGA
Pablo López Outes e Juan Gonzalo Rodríguez, 1ºBach.-A

A charla de Antonio Pampliega comeza cunha imaxe dunha nena sentada e coa pregunta: “Que 
levarías ti se tiveses que fuxir da túa casa?”. O xornalista falou encol de como a guerra afecta ás 
persoas, xa sexa obrigándoas a marchar do seu país, xa sexa quitándolles os seus seres queridos.
Falounos de como é a situación dos países que están en guerra co Estado Islámico, amosando 
imaxes moi duras das persoas que a sofren, as condicións nas que viven, como teñen que fuxir 

do seu país e vivir en campos de refuxiados... Pasan 
frío, fame... e desesperación, porque non saben canto 
tempo estarán alí. Ás veces pensan que acabarán 
morrendo nos campos de refuxiados e prefi ren volver 
ao seu país. Polo menos ter o consolo de morrer no 
lugar ao que pertencen.

Falounos tamén das persoas que seguen a vivir no 
seu país a pesar da violencia e do perigo que corren. 
Amosounos fotografías de nenos que continúan indo á 
escola no medio da guerra, porque, segundo nos dixo, 
a vida segue.

Tamén puidemos ver fotografías de nenos con 
enfermidades e vídeos nos que se vían moitos feridos 
chegando a un hospital. Amosounos estas imaxes tan 
duras e impactantes para ensinarnos o dura que pode 
chegar a ser a vida nun lugar en confl ito e demostrarnos 
que temos moita sorte que o azar nos situase nun lugar 
onde non existe guerra.

Pampliega tamén nos quixo falar do duro que é ser muller 
nesas sociedades, xa que están tan minusvaloradas 
que non se consideran sequera seres racionais, senón 
que son tratadas como obxectos.


