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1. Programación da unidade 

1.1 Encadramento da unidade no ámbito 
– Unidade 1 

– Unidade 2 

– Unidade 3 
���� Bloque 1 

– Unidade 4 

– Unidade 5 

– Unidade 6 

– Unidade 7 

Módulo 1 
 

����  Bloque 2 

– Unidade 8 

 

– Unidade 1 

– Unidade 2: Produción e transformacións da enerxía 

– Unidade 3 
���� Bloque 1 

– Unidade 4 

– Unidade 5 

– Unidade 6 

– Unidade 7 

Módulo 2 
 

 

���� Bloque 2 

– Unidade 8 
 

– Unidade 1 

– Unidade 2:  

– Unidade 3 
���� Bloque 1 

– Unidade 4 

– Unidade 5 

– Unidade 6 

– Unidade 7 

Módulo 3 
 

 

���� Bloque 2 

– Unidade 8 
 

– Unidade 1 

– Unidade 2 

– Unidade 3 
���� Bloque 1 

– Unidade 4 

– Unidade 5 

– Unidade 6 

– Unidade 7 

Módulo 4 
 

 

���� Bloque 2 

– Unidade 8 

1.2 Descrición da unidade didáctica 

O obxecto desta unidade son os procesos de xeración, transporte e consumo de enerxía, 
desde o punto de vista das transformacións enerxéticas experimentadas neles e das súas 
repercusións ambientais, cunha referencia especial á súa situación en Galicia. 

Estúdanse, así mesmo, a proporcionalidade de magnitudes e as súas aplicacións á reso-
lución dunha grande variedade de problemas da vida cotiá. 



 

Páxina 4 de 38 

 

 

1.3 Obxectivos didácticos 
� Recoñecer as principais formas de transformación da enerxía e os procesos en que se 

producen estas transformacións. 

� Comprobar en situacións prácticas sinxelas o principio de conservación da enerxía. 

� Tomar conciencia das grandes repercusións ambientais que teñen os procesos de xera-
ción e transporte da enerxía, nomeadamente en Galicia. 

� Recoñecer a necesidade de mellorar a eficiencia e racionalizar o consumo de enerxía en 
todos os ámbitos da vida cotiá. 

� Identificar magnitudes directamente proporcionais, magnitudes inversamente propor-
cionais e magnitudes non proporcionais. 

� Saber calcular o termo descoñecido dunha proporción numérica. 

� Resolver problemas da vida cotiá por medio da proporcionalidade. 

1.4 Contidos 
� Recoñecemento dalgunhas formas de transformación da enerxía: cinética en térmica; 

potencial en cinética, e viceversa; cinética en eléctrica; térmica en eléctrica; potencial 
en eléctrica; eléctrica en cinética, luminosa ou térmica; luminosa en eléctrica, etc. 

� Comprobación do principio de conservación da enerxía, en casos sinxelos. 

� Proporcións: cálculo do termo descoñecido dunha proporción. 

� Identificación de magnitudes directamente proporcionais, inversamente proporcionais e 
non proporcionais.  

� Análise de táboas: cálculo da razón de proporcionalidade. 

� Análise dos procesos de xeración, transporte e consumo de enerxía. 

� Valoración das repercusións ambientais dos procesos de xeración, transporte e consu-
mo de enerxía, e a súa incidencia en Galicia. 

� Adopción de medidas para un uso eficiente da enerxía na vida cotiá: illamento térmico 
dos edificios, uso de electrodomésticos enerxeticamente eficientes, uso dos medios de 
transporte colectivo, etc. 

� Resolución de problemas da vida cotiá por medio da proporcionalidade: 

– Regra de tres directa e inversa. 
– Reparticións proporcionais. 
– Xuros bancarios. 

1.5 Actividades e temporización 
� 16 períodos lectivos. 
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1.6 Recursos materiais 
� Libros para a ESA a distancia:  

– Ámbito da natureza 1. Unidade didáctica 4: Calor e temperatura. 
– Ámbito da natureza 2. Unidade didáctica 4: Traballo e enerxía. 

� Material gráfico e audiovisual sobre os procesos de xeración, transporte e consumo de 
enerxía. 

� Acceso a internet. 

1.7 Avaliación 
� Os contidos conceptuais valoraranse pola resolución das actividades propostas e me-

diante cuestionarios, tests, comunicación de resultados, etc. 

� Os procedementos e as actitudes hanse avaliar a través da observación das técnicas 
usadas, da interpretación dos traballos realizados, do interese amosado na participación 
nos debates e nos traballos en grupo, dos datos obtidos a través de entrevistas, cuestio-
narios, etc.  
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2. Desenvolvemento 

2.1 Transformacións da enerxía 

Na unidade anterior estudamos as características máis salientables da enerxía, as súas for-
mas, as fontes e os tipos. Completamos aquí este estudo coa identificación de transforma-
cións entre formas distintas da enerxía, tamén en parte iniciada na unidade anterior. 

Convén que repase neste intre as formas da enerxía descritas na unidade anterior (ciné-
tica, potencial gravitacional, potencial elástica, eléctrica, hidráulica, etc.). 

2.1.1 Transformación de enerxía potencial en cinética, e viceversa 

Lembre que a enerxía cinética é a que ten un corpo debido ao seu movemento, e que canto 
maior sexa a velocidade e maior a súa masa, máis enerxía cinética ten. 

A enerxía potencial gravitacional débese á altura (sobre o chan ou outro nivel de refe-
rencia) en que estea situado o corpo. Canto maiores sexan a masa e a altura, maior enerxía 
potencial gravitacional. 

Por último, un corpo que está deformado (unha goma, por exemplo) ten enerxía poten-
cial elástica. 

Un exemplo sinxelo de transformación entre as enerxías antes citadas témolo nun balón 
que se deixa caer desde unha certa altura, bate no chan e sobe ata outra altura. Observe a 
secuencia de debuxos e os comentarios. 
 

     

A pelota só ten enerxía 
potencial gravitacional 

Entanto que vai caendo 
perde enerxía potencial 
e vai gañando enerxía 

cinética 

Xusto antes de chegar 
ao chan, a velocidade é 
máxima: toda a enerxía 

é cinética, non ten 
enerxía potencial gravi-

tacional 

A pelota queda en 
repouso: non ten enerxía 
cinética nin potencial 

gravitacional. Pero está 
deformada: ten enerxía 

potencial elástica 

Rebota e sobe: vai 
gañando enerxía poten-

cial gravitacional e 
perdendo a cinética, ata 
chegar á súa altura 

máxima 

Neste exemplo que acabamos de ver, a enerxía da pelota é a mesma en todos os puntos A, 
B, C, D, E da traxectoria? Logo de rebotar no chan, chegará ata a mesma altura que no 
punto A inicial? 

Tense que cumprir o principio de conservación da enerxía: A enerxía non aparece nin 
desaparece, só se transforma dunhas formas noutras. Daquela, a resposta á primeira pre-
gunta é que o balón ten que ter a mesma enerxía en todos os puntos do seu percorrido. Po-
rén, logo do rebote, sabemos que a pelota non volve chegar tan alto como no punto A. Por 
que? Polo rozamento contra o aire e porque a deformación da pelota contra o chan non é 
totalmente elástica; por isto, a pelota perde enerxía mecánica e transfórmase en calor. 
Cando a pelota, logo de varios rebotes, queda finalmente parada no chan, toda a súa ener-
xía mecánica inicial acaba transformada en calor. 
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2.1.2 Transformación de enerxía cinética en eléctrica 

Este tipo de transformación conséguese nalgúns xeradores eléctricos: as dínamos (corrente 
continua) e os alternadores (corrente alterna). Nestes, o movemento dun eixe de rotación 
fai pasar unhas bobinas por diante duns imáns ou electroimáns, inducíndose nelas unha 
corrente eléctrica. Así, a enerxía cinética do rotor transfórmase en enerxía eléctrica. 
 

   

Turbina de vapor Turbina hidroeléctrica Turbina horizontal e alternador 

 

2.1.3 Transformación de enerxía térmica en eléctrica 

A enerxía térmica procedente da combustión dos hidrocarburos (gas natural, propano, ga-
sóleos, etc.) e do carbón, e a calor procedente da desintegración nuclear dos elementos ra-
dioactivos (uranio e plutonio) emprégase para producir vapor de auga a alta presión, que 
se lanza contra as pas das turbinas, que á súa vez fan xirar os rotores dos alternadores, co 
que se produce enerxía eléctrica. Tamén se pode aproveitar deste xeito a calor procedente 
do interior da Terra (enerxía xeotérmica). 
 

  

 

���� A enerxía radiante do Sol pode transformarse directamente en 
enerxía eléctrica nos paneis fotovoltaicos, sen combustións nin 
produción de gases ou líquidos quentes. 
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2.1.4 Transformación de enerxía potencial en eléctrica 

A auga retida nun encoro a certa altura déixase caer collendo así velocidade (transforma-
ción de enerxía potencial gravitacional en cinética), batendo contra as pas das turbinas. Es-
tas transmiten o movemento de rotación aos alternadores (enerxía cinética) producindo fi-
nalmente electricidade (enerxía eléctrica). 
 

  

 

2.1.5 Transformación de enerxía eléctrica en enerxías cin ética, poten-
cial, luminosa, térmica…  

Actualmente a enerxía eléctrica é moi doadamente transformada noutros tipos enerxías: 

� Eléctrica en térmica (calor): nun radiador, ferro de pasar, secador, estufa, forno tradi-
cional ou de microondas, etc. 

� Eléctrica en luminosa: nas lámpadas tradicionais, haloxenas, de xenon e de baixo con-
sumo, en díodos, láser, etc. 

� Eléctrica en potencial gravitacional: en guindastres, elevadores, etc. (a enerxía eléctrica 
úsase para elevar cargas). 

� Eléctrica en química: mediante a electrólise podemos utilizar a enerxía eléctrica para 
descompor a auga en hidróxeno H2 e osíxeno O2 gasosos (lembre as pilas de hidróxe-
no). 
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2.2 Conservación da enerxía 

Xa mencionamos en varias ocasións que a enerxía total se conserva constante. Na sinxela 
experiencia que vostede pode realizar, descrita deseguido, compróbase como a enerxía 
gravitacional se transforma en enerxía cinética e esta en enerxía potencial, e así sucesiva-
mente, manténdose constante o valor da enerxía total do corpo en movemento. 
 
 

Secuencia de actividades 

S1. Experiencia práctica: péndulo simple. Prendemos una bóla de aceiro a un fío li-
xeiro de nailon. Atamos o fío a un soporte elevado e ríxido. Desprazamos a bóla 
da vertical e soltámola. 

 

���� No punto A inicial, a bóla está a unha altura hA e por iso ten enerxía 
potencial gravitacional. Está en repouso, así que non ten enerxía cinéti-
ca. 

 

���� Na posición B o péndulo móvese, polo que ten enerxía cinética, e a 
altura hB é menor que antes, así que ten menos enerxía potencial que no 
punto A. 

 

���� Nesta posición a bóla ten altura nula, non ten enerxía potencial gravita-
cional, toda a súa enerxía é cinética. 

 

���� Agora o péndulo vai subindo: vai perdendo velocidade (a enerxía cinéti-
ca diminúe) pero vai gañando altura (a enerxía potencial aumenta). 

 

���� No punto E a bóla está momentaneamente en repouso: está na súa 
altura máxima, só ten enerxía potencial gravitacional. Debe comprobar 
agora que, neste intre, a bóla está xustamente á mesma altura que na 
que estaba no punto A inicial: o péndulo ten en E a mesma enerxía total 
que en A, logo a enerxía se conservou constante neste movemento. 

Se o movemento de vai e vén do péndulo se repite moitas veces, ha ver que vai 
perdendo altura e velocidade: a enerxía mecánica transfórmase en calor polo ro-
zamento contra o aire. Segue conservándose a enerxía total, pero isto é moi difícil 
de observar a simple vista e, mesmo, de medir. 
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S2. Na montaxe do péndulo anterior, coloque un eixe longo nun punto da vertical, de 
xeito que o fío do péndulo bata contra el no seu movemento (vexa a figura). Sol-
te a bóla desde o mesmo punto A da experiencia anterior. Ha observar que a 
traxectoria da bóla é agora algo así como o que amosa a figura da dereita. 

 

  

Comprobe vostede que, de novo, a altura máxima á que chega a bóla no punto B é 
igual á altura inicial no punto A: a enerxía consérvase constante, independente-
mente da traxectoria seguida polo péndulo. 
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2.3 Razón e proporción de números 

Na unidade didáctica anterior repasamos a razón de dous números: 

É o cociente 
a

b
 de dous números enteiros, como por exemplo 

3

5
. 

Nesta unidade didáctica estudaremos as proporcións. Unha proporción é a igualdade de 
dúas razóns; é unha expresión do tipo: 

a c

b d
=  

onde a, b, c e d son números enteiros ou non (poden ser tamén decimais). Cando as dúas 
razóns son iguais dicimos que os termos a, b, c, d forman unha proporción. Os termos a e 
d chámanse extremos, e os termos b e c son os medios: 

( ) ( )

( ) ( )

extremo a medio c

medio b extremo d
=  

� Exemplo. Se con seis euros podo mercar 3 kg de ameixas, cantos quilos poderemos 
mercar con 21 euros? 

– Solución: escribimos a proporción: 

6 € 21 €

3kg ameixas x
=  

Nesta proporción 6 euros e x son os extremos, e 3 kg e 21 euros son os medios. 
 

2.3.1 Constante ou razón de proporcionalidade 

É o valor do cociente de calquera das dúas razóns da proporción. 

 No exemplo anterior a constante de proporcionalidade é 
6 €

2 € /
3

kg
kg

= .  

Neste caso a constante de proporcionalidade representa os euros que custa 1 kg de ameixas 
(2 euros por cada quilogramo). 
 
 

Secuencia de actividades 

S3. Cal é a constante de proporcionalidade nesta proporción? 

11,48 34,44

4,10 12,30
=  
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2.3.2 Cálculo do termo descoñecido nunha proporción 

Nunha proporción cúmprese que o produto dos extremos é igual ao produto dos medios: 

a c a c

b d b d
a d b c= ⇒ = ⇒ ⋅ = ⋅  

Para calcular o termo descoñecido dunha proporción seguimos este procedemento: 

� Escribimos a proporción: 
6 € 21€

3kg x
=  

� Multiplicamos en cruz: 6 € 3 21€x kg⋅ = ⋅  

� Illamos a incógnita (x) pasando o 6 € dividindo ao outro membro: 
3 21€

6 €

kg
x

⋅=  

� Calculamos o resultado: 
3 21€

10.5
6 €

kg
x kg

⋅= =  

 
 

Secuencia de actividades 

S4. Comprobe se o produto dos medios é igual ao dos extremos nas proporcións: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S5. Calcule o termo que falta nas proporcións. 
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2.3.3 Magnitudes directamente proporcionais 

Unha magnitude é unha propiedade que se pode medir. A lonxitude, a temperatura e o di-
ñeiro son magnitudes porque se poden medir; a dor, o amor e a ledicia poden ser grandes 
ou pequenas, pero non se poden medir, logo non son magnitudes. Dúas magnitudes son di-
rectamente proporcionais entre si se ao multiplicar unha delas por un número, a outra 
magnitude queda tamén multiplicada polo mesmo número. 

� Exemplo: o número de quilogramos de patacas e os euros que pagamos por elas son dú-
as magnitudes directamente proporcionais, porque se multiplicamos o número de qui-
logramos de patacas por 8 (por exemplo), os euros que custan tamén quedan multipli-
cados por 8; e se multiplicamos o número de euros que podo gastar por 5, o número de 
quilogramos de patacas que podo mercar é cinco veces maior. 

 
 

Secuencia de actividades 

S6. Observe a táboa de datos correspondente ao número de coches nunha vila e o 
número de accidentes de tráfico, e diga se esas dúas magnitudes son directa-
mente proporcionais: 

���� Nº coches 300 600 1 000 1 500 2 000 

���� Nº accidentes 15 30 50 75 100 

  

S7. De cada unha das parellas de magnitudes seguintes, diga razoadamente cales 
son directamente proporcionais e cales non: 

Parella de magnitudes Directamente proporcionais? 

���� Velocidade dun coche e quilómetros que percorre 
nunha hora 

 

���� Número de nécoras e euros que pagamos por elas  

���� Número de traballadores e o de quilómetros de 
estradas construídos nun mes 

 

���� Número de operarios e tempo que tardan en cons-
truír unha casa 

 

S8. Nunha panadaría por tres barras de pan pagamos 2,40 euros. Complete a táboa 
seguinte: 

���� Nº barras de pan 1 2 3 6   

���� Euros   2,40  7,20 8,80 
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2.3.4 Cálculos de proporcionalidade directa 

A resolución de problemas típicos de proporcionalidade directa pódese facer mediante dú-
as estratexias: a regra de tres simple directa, e a redución á unidade. 

Regra de tres simple directa 

� Exercicio: para facer tres traxes necesitamos 7.50 metros de tea. Canta tea usaremos pa-
ra coser 8 traxes? 

– Solución: 

� Razoamos o problema: 
Se para facer 3 traxes necesitamos 7.5 metros de tea, 
daquela para facer 8 traxes necesitaremos x metros. 

� Escribimos o anterior así: 
3 traxes  �  7.5 metros 

8 traxes  �  x metros 

� Escribimos unha proporción cos termos anteriores: 
3 7.5

8 x
=  

� Despexamos x e calculamos: 
7,5 8

3 7,5 8 20
3

x x metros
⋅⋅ = ⋅ ⇒ = =  

Redución á unidade 

No exemplo anterior, reducir á unidade consiste en pescudar cantos metros de tea necesi-
tamos para facer un traxe: 

7.5
2.5 /

3

metros
m traxe

traxes
=  

Precisamos 2,5 metros de tea para cada traxe. Daquela, para facer os oito traxes necesita-
remos 8 . 2,5 = 20 metros de tea. 
 
 
 

Secuencia de actividades 

S9. Unha máquina envasadora enche 200 botellas de auga en tres minutos. 

���� Cantas botellas encherá en 
10 minutos? 

 

���� Canto tempo tardará en 
encher 300 botellas? 
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S10. Para alimentar as vacas dunha granxa consumimos 8 200 kg de penso cada 
semana. 

���� Con 12 000 kg de penso, 
cantos días podemos dar de 
comer ás vacas? 

 

���� Canto penso necesitaremos 
para 20 días? 

 

 
 

2.3.5 Magnitudes inversamente proporcionais 

Dúas magnitudes son inversamente proporcionais cando ao multiplicar unha delas por un 
número, a outra magnitude queda dividida por ese mesmo número. 

Por exemplo, o número de quilogramos de percebes que podemos mercar con 100 eu-
ros é inversamente proporcional ao seu prezo: a 20 euros o quilo mercamos 5 kg, a 40 eu-
ros o quilo (o dobre) compramos 2,5 kg de percebes (a metade). 

Fíxese nos datos da táboa seguinte, relativos ao número de operarios e aos días que tar-
dan en arranxar a fachada dun edificio: 
 

���� Nº de operarios 30 20 15 10 5 

���� Nº de días 4 6 8 12 24 

Observe que se cumpre sempre que 30 x 4 = 20 x 6 = 15 x 8 = 10 x 12 = 5 x 24. 
 
 

Secuencia de actividades 

S11. Dúas magnitudes X e Y son inversamente proporcionais. Complete a táboa de 
datos: 

���� X 24  8  6  

���� Y 1 2  4  6 

S12. Comprobe se as magnitudes G e T son inversamente proporcionais, á vista dos 
datos contidos na táboa: 

���� G 10 8 6 4 

���� T 2 3 4 5 
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2.3.6 Cálculos de proporcionalidade inversa 

De novo temos dous xeitos de facelos. 

Regra de tres simple inversa 

� Problema: un gandeiro ten herba almacenada para alimentar 20 animais durante 60 dí-
as. Se compra 10 animais máis, para cantos días terá herba suficiente? 

– Solución: 

� Razoamos o problema: 
Se 20 animais comen 60 días, daquela 30 animais 
comerán x días. 

� Escribimos o anterior así: 
20 animais  �  60 días 

30 animais  �  x días 

� Escribimos unha proporción coa segunda fracción 

invertida: 

20

30 60

x=  

� Despexamos x e calculamos: 
20 60

20 60 30 40
30

x x días
⋅⋅ = ⋅ ⇒ = =  

Redución á unidade 

No exemplo anterior, reducir á unidade é determinar cantos días pode comer un animal: 

20 animais · 60 días = 1 animal · 1200 días. 

Daquela, se un animal pode comer 1200 días, 30 animais poderán comer 30 veces menos 
días: 

1200
40

30

días
días=  

� Problema: un coche avanzando a 120 km/h tarda dúas horas en chegar a Ourense. Can-
to tardaría se fose a 80 km/h? 

– Solución: a velocidade e o tempo da viaxe son inversamente proporcionais (“a dobre 
velocidade, metade de tempo”); xa que logo: 

a) Regra de tres inversa. 

 
120 2

120 120 2
120 2 80 3

80 2 80
80

km
h

xh x x horas
km

x
h

 → ⋅
⇒ = ⇒ ⋅ = ⋅ ⇒ = =

 →


 

b) Redución á unidade: se avanzando a 120 km/h tardamos dúas horas, indo a 1 
km/h tardariamos en chegar 120 · 2 = 240 horas. Logo indo a 80 km/h tardaremos 80 
veces menos: 

240
3

80
horas=  
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Secuencia de actividades 

S13. Un surtidor de gasolina que bota 0.5 litros cada segundo tarda en encher o de-
pósito da moto 24 segundos. Se botase 0.8 litros cada segundo, canto tardaría 
en encher o depósito? E se o surtidor botase 3 L/s? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.3.7 Magnitudes que non son proporcionais 

Non sempre as magnitudes son directa ou inversamente proporcionais entre elas, hai moi-
tas outras relacións de dependencia. Por exemplo, a forza con que se atraen gravitacional-
mente dous corpos (a Terra e o Sol, por exemplo) diminúe coa distancia, pero se a distan-
cia aumenta ao dobre a forza non diminúe á metade, logo non son inversamente propor-
cionais (de feito a forza faise catro veces menor). 

Outro exemplo témolo nos impostos que pagamos á Facenda: se unha persoa gaña mil 
euros ao mes e outra gaña 4000, o imposto do IRPF que paga esta última non é catro veces 
maior (é máis de catro veces maior, xa que o sistema español do IRPF é progresivo: paga 
máis quen máis gaña). 

Por último, outro exemplo é o crecemento exponencial de bacterias e mesmo, ás veces, 
da poboación humana: se nun tempo dado a poboación aumenta unha certa cantidade, nun 
tempo dobre a poboación aumenta sete veces máis, aproximadamente. 
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2.4 Produción e transporte de enerxía 

A utilización da enerxía polos consumidores finais (nós mesmos, por exemplo) e a indus-
tria require tres procesos: a extracción das materias primas, a súa transformación en produ-
tos enerxéticos e o seu transporte ou distribución ata os lugares onde é finalmente utiliza-
da. Actualmente consumimos grandes cantidades de combustibles e de electricidade, que 
se obteñen a partir das fontes de enerxía primaria. 
 
 

Secuencia de actividades 

S14. Analice o tipo de enerxía que emprega vostede en cada unha das actividades 
contidas na táboa, seguindo o exemplo exposto: 

Actividade Tipo de enerxía usada Fonte de enerxía primaria Forma de transporte 

���� Cociñar 
– Gas. 

– Electricidade. 

– Petróleo. 

– Petróleo, auga, vento… 

– Bombonas ou condu-
cións. 

– Cables de alta e baixa 
tensión. 

���� Viaxar en coche    

���� Iluminar a vivenda    

���� Calefacción da 
vivenda 

   

2.4.1 Industrias de extracción 

Son as encargadas de obter da natureza as materias que son fontes de enerxía, como o pe-
tróleo, o gas natural, o carbón e o uranio. Isto esixe facer prospeccións para descubrir e lo-
calizar depósitos de minerais ou de carbón e petróleo, e logo realizar a extracción, median-
te minaría ou perforación de pozos petrolíferos. 
 

   

Perforación petrolífera Plataforma mariña Mina a ceo aberto 
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Principais depósitos enerxéticos do mundo 

Fonte de 
enerxía 

Orixe Principais países con depósitos 
Duración estimada das 

reservas 
 Enerxía obtida 

���� Petróleo Fósil 
– Oriente Medio, EEUU, Rusia, Venezuela, 

México 
40 anos 

Gasolina, gasóleo, fueloil, 
queroseno… 

���� Gas natural Fósil – Rusia, Alxeria, Oriente Medio, EEUU 80 anos 
Metano, propano, buta-
no… 

���� Carbón Fósil 
– EEUU, Rusia, Ucraína, Europa Central e 

China 
250 anos 

Antracita, hulla, lignito, 
coque. 

���� Uranio Mineral 
– Rusia, China, Australia, Sudáfrica, 

EEUU, Canadá 
Sen previsión, pero 

limitadas en todo caso 
Electricidade 

2.4.2 Industrias de transformación 

Transportan as materias extraídas para obter combustibles e enerxía eléc-
trica que poida ser utilizada polos consumidores. 

A obtención de combustibles a partir do petróleo faise nas refinerías; en 
Galicia hai unha na Coruña. O petróleo que se extrae dos pozos (o cru) 
sométese a destilación fraccionada, quentándose a case 400 ºC. Os vapo-
res xerados neste quecemento soben por unha torre de fraccionamento, 
arrefriando progresivamente e condensando en líquidos diferentes que se 
separan. Na parte superior da torre recóllense os gases que non se licúan 
a temperatura ambiente, e na parte inferior recóllense os compoñentes 
máis pesados (aceites, alcatráns, parafinas, asfalto…) 

Os produtos obtidos poden usarse directamente para xerar enerxía (buta-
no, propano, gasolinas, gasóleos…) ou como materias primas noutras 
industrias, para elaborar plásticos, fibras téxtiles, pneumáticos, fertilizan-
tes, deterxentes, pinturas, medicinas… 

 

2.4.3 Obtención de electricidade 

A electricidade prodúcese nas centrais eléctricas a partir dunha fonte de enerxía primaria 
ou dun combustible. 

Tipo de central eléctrica Fonte de enerxía utilizada 

���� Hidroeléctrica Enerxía potencial gravitacional da auga embalsada. 

���� Térmica Combustión de carbón, gas natural, fuel óleo, residuos de biomasa forestal, agraria e gandeira. 

���� Nuclear Fisión dos núcleos de uranio e plutonio. 

���� Eólica Enerxía cinética do vento. 

���� Solar Radiacións electromagnéticas procedentes do sol (luz, raios infravermellos…). 

���� Xeotérmica Calor do interior do planeta. 

���� Mareomotriz 
Enerxía cinética das ondas do mar, correntes mariñas, e enerxía potencial gravitacional da auga do 
mar embalsada en baías. 

 



 

Páxina 20 de 38 

 

 
 

2.4.4 Industrias de distribución da enerxía 

O transporte de combustibles realízase por vía terrestre ou marítima. Por vía terrestre faise 
o do carbón (ferrocarril), o gas natural (gasodutos), o petróleo (oleodutos e camións cis-
terna) e o uranio (ferrocarril e camións especiais), as gasolinas e os gasóleos (camións e 
trens). Por mar transpórtanse o carbón, o petróleo e o gas licuado (nos buques metaneiros, 
por exemplo).  
 

  

A enerxía eléctrica transportase mediante cables. Nas centrais eléctricas elévase a voltaxe 
da corrente eléctrica producida ata 380 000 voltios aproximadamente, para diminuír as 
perdas por quecemento (efecto Joule) nos cables, e así é distribuída por cables de alta ten-
sión sostidos por torres metálicas. Para o transporte da corrente a distancias menores úsan-
se voltaxes de 110 000 V a 220 000 V; finalmente, a voltaxe é reducida ata 220 V para o 
uso doméstico e a 380 V para uso industrial.  
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2.5 A enerxía en Galicia 
Agora expóñense datos sobre produción, uso e consumo de enerxía en Galicia en 2005. 

2.5.1 Produción propia e importación de enerxía primaria  
Os datos da táboa están expresados en ktep (quilotoneladas equivalentes de petróleo). 
 

 
 

 

Da enerxía total producida, parte é consumida en Galicia e o resto expórtase: 
 

 

2.5.2 Enerxía primaria total 
En Galicia non se exporta ningún tipo de materia prima enerxética. Pola contra, as impor-
tacións de cru de petróleo, produtos petrolíferos e carbón son moi importantes.  
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2.5.3 Consumo de produtos petrolíferos 

Recóllese na táboa seguinte, en ktep. 

Gasolinas Querosenos 

����  Transporte terrestre 389 ���� Transporte aéreo 60 

Gasóleos Fuel óleos 

����  Xeración de electricidade 46 ���� Xeración de electricidade 431 

����  Xeración de calor 322 ���� Xeración de calor 439 

����  Transporte 1 478 ���� Outros 45 

����  Outros 621 ���� Consumo total de fuel óleos 915 

����  Consumo total de gasóleos 2 467 Gases licuados do petróleo 

Carbón de coque ���� Xeración de electricidade 0 

����  Xeración de electricidade 3 ���� Xeración de calor 221 

����  Xeración de calor 57 ���� Transporte terrestre 0 

 

����  Consumo total de coque 60 ���� Consumo toral de GLP 221 

TOTAL 4 112 

 

Enerxía primaria total (ktep) 

 Total Importación Galicia 

���� Petróleo cru 5 405 5 405 0 

���� Produtos petrolíferos 2 220  2 220 0 

���� Carbón 3 185 1 735 1 450 

���� Gas natural 540 540 0 

���� Electricidade importada 413 413 0 

���� Auga (grande hidráulica) 304 0 304 

���� Auga (minihidráulica) 40 0 40 

���� Biomasa e residuos 576 132 444 

���� Enerxías residuais 119 0 119 

���� Vento 491 0 491 

���� Sol 0.8 0 0.8 

���� Enerxía primaria total de orixe renovable 1 412 132 1 280 

���� Enerxía primaria total de orixe non renovable 11 882 10 313 1 569 

���� Enerxía primaria total 13 294 10 445 2 849 
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2.5.4 Xeración de electricidade 

No cadro seguinte amósase a xeración galega bruta de electricidade, en comparación coa 
total de España. Galicia achégalle ao sistema eléctrico español o 9.1 %, así como o 19.6 % 
da enerxía obtida a partir de fontes renovables, e o 16.5 % da termoeléctrica con carbón. 
 

 España (ktep) Galicia (ktep) % Galicia 

���� Hidráulica 1 978 344 17.4 % 

���� Nuclear 4 948 0 0 % 

���� Carbón 6 928 1 142 16.5 % 

���� Produtos petrolíferos, residuos 2 835 262 9.2 % 

���� Gas natural 6 784 73 1.1 % 

���� Eólica 1 809 491 27.1 % 

���� Solar fotovoltaica 7 0.1 1.8 % 

���� Total xeración eléctrica 25 289 2 312 9.1 % 
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2.6 Repercusións ambientais dos procesos de xera-
ción, transporte e consumo de enerxía 

Estes procesos provocan con frecuencia alteracións importantes no contorno natural, e ou-
tras veces ocasionan accidentes que contaminan o medio. En Galicia coñecemos ben os 
dos petroleiros que continuamente cruzan as nosas costas: Polycommander (Vigo, 1970), 
Urquiola (A Coruña, 1976), Andros Patria (Illas Sisargas, A Coruña, 1976), Mar Exeo (A 
Coruña, 1992) e Prestige (Galicia, 2002). 
 

   

 

Fase do proceso Agresións ao medio  

���� Extracción de carbón, uranio, gas e 
petróleo. 

En minas: erosión do terreo, destrución da paisaxe, accidentes e doenzas para os 
traballadores, creación de residuos, et5c. 

���� Encoros hidráulicos 
Perda de terreos valiosos para a agricultura; alteración do ecosistema local. Aso-
lagamento de vivendas e pobos. 

���� Refinado do carbón e do uranio. Verteduras de auga contaminada e outros líquidos aos ríos, mares e lagos. 

���� Transporte do gas e do petróleo. Contaminación por derrames e accidentes (mareas negras). 

���� Xeración de electricidade en centrais 
térmicas e nucleares. 

Produción de residuos da combustión do carbón e o fuel óleo: CO2 (efecto inver-
nadoiro), SO2 (chuvia ácida), elevación da temperatura de ríos e mares pola refri-
xeración de centrais (alteracións en ecosistemas próximos); xeración de residuos 
nucleares e emisión de partículas radioactivas que saen das centrais nucleares. 

Por outra banda, a Unión Europea marcou como obxectivo para o ano 2010 a obtención 
dun 12 % da enerxía primaria total mediante fontes de enerxías renovables. No ano 2005 o 
consumo de enerxía primaria a partir de fontes renovables en Galicia foi dun 10.6 %. A di-
rectiva europea establece tamén que o 29.4 % da electricidade consumida en España pro-
ceda de fontes renovables; en Galicia, no citado ano 2005, esta porcentaxe foi do 49.5 %. 

Outro obxectivo para o ano 2010 é pasar a xeración eléctrica bruta obtida mediante co-
xeración do 9 % ao 18 %. En Galicia mantense nun 9.9 %. 

2.6.1 Medidas para un uso eficiente da enerxía 

Ata que o uso da enerxía proveña todo de fontes de enerxía renovables, debemos adoptar 
hábitos que reduzan o consumo enerxético. Na unidade didáctica anterior déronse algu-
nhas normas para iso; consúlteas de novo no punto 2.5.3 da citada unidade. 
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2.7 Resolución dalgúns problemas típicos de propor-
cionalidade 

Para rematar esta unidade didáctica, resolvemos neste apartado algúns problemas clásicos 
relativos á proporcionalidade, como reparticións proporcionais e xuros bancarios. 

2.7.1 Reparticións directamente proporcionais 

� Exemplo: imaxine que queremos repartir un premio de 60 euros entre tres estudantes en 
proporción directa á súa cualificación final de curso. Un alumno sacou un 7, outro un 8 
e o terceiro un 5. Cantos euros lle tocan a cada un? 

– Solución: o esquema de resolución escribímolo así: 

 

Agora, a partir da última igualdade de fracción resolvemos a proporción para x, logo 
para y e finalmente para z: 

 
 
 

Secuencia de actividades 

S15. Hai que repartir un premio de 3 080 euros entre catro xogadoras, que xogaron, 
respectivamente, 60, 40, 30 e 10 euros. Canto diñeiro lle tocará a cada unha? 
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S16. Hai que repartir un lote de 184 refrescos entre un grupo de amigos e amigas 
proporcionalmente ao número de horas que colaboraron en preparar a excursión 
de fin de curso. Alonso traballou 14 horas, Uxía 16, Tareixa 10 e Xan 6. Calcule 
cantos refrescos lle tocarán a cada amigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7.2 Reparticións inversamente proporcionais 

Repartir unha cantidade N en partes inversamente proporcionais aos números a, b e c, é 
equivalente a repartir esa cantidade N en partes directamente proporcionais a 1/a, 1/b e 1/c 
respectivamente. Escribimos a proporción así: 

 

� Exemplo: queremos repartir 1000 unidades en partes inversamente proporcionais aos 
números 5 e 6. 

– Solución:  

 
 

Secuencia de actividades 

S17. Reparta 70 en partes inversamente proporcionais aos números 3 e 4. 
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S18. Tres camareiros reparten 295 euros de propinas en partes inversamente propor-
cionais aos días que cada un faltou ao traballo, que foron 7, 5 e 2 respectiva-
mente. Determine cantos euros lle tocan a cada camareiro na repartición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7.3 Xuros bancarios 

� Exemplo 1: temos unha cantidade de diñeiro (10 000 euros) depositada nun banco a uns 
xuros (ou réditos) do 3 % anual. Isto significa que, transcorrido un ano, o banco nos dá 
uns xuros de: 

 
3

10000 € 300 €
100

⋅ = . 

Obviamente, nun mes daranos a cantidade anterior dividida por 12. 

� Exemplo 2: calcule o xuro que producen 1 800 euros ao 4 % anual en nove meses. 

– Solución: calculamos primeiro o xuro anual: 

4
1800 € 72 €

100
⋅ =  

Esta cantidade corresponde a 12 meses; xa que logo, a nove meses correspóndelle a 
parte proporcional: 

 

 
 

Secuencia de actividades 

S19. Que xuros recibiremos por un investimento de 6 000 euros colocado ao 5 % 
anual, se o retiramos logo de catro meses? 
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S20. Calcule o capital que depositou nunha caixa de aforros ao 4.5 % anual se, logo 
dun ano, recibiu uns xuros de 225 euros. 
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2.8 Recuncho de lectura 

���� A proporción áurea 

Áurea significa “de ouro, dourada”. Esta é unha proporción que se establece entre os lados 
dun segmento ou dun rectángulo, e que resulta estar presente en multitude de obxectos: 
esculturas, pinturas, edificios, figuras xeométricas, sucesións matemáticas, tarxetas de 
crédito, DNI, seres vivos… 

Fíxese no segmento da figura, de lonxitude total 1. Dividímolo en dúas partes de xeito 
que se cumpra a proporción seguinte entre os seus lados: 
 

  

Como b = 1 – a, podemos calcular resolvendo unha ecuación (omitimos os detalles) o va-
lor das dúas fraccións anteriores, e o resultado é 

1 5
1,618033988....

2

+ =  

A este número chámaselle número áureo, ou sección áurea, ou proporción áurea; desígna-
se coa letra grega φ (fi), en honra do escultor grego Fidias. En moitas figuras xeométricas 
podemos atopar esta relación áurea. Por exemplo, desde o punto medio do lado dun cadra-
do de lonxitude 2 trazamos un arco de circunferencia: 
 

 

Daquela, resulta un rectángulo (o da dereita) en que o cociente entre o lado longo e o pe-
queno dá o número áureo. 

Se colocamos xuntos dous rectángulos como o anterior, un horizontal e outro vertical, o 
novo rectángulo que os contén tamén cumpre que o cociente dos seus lados é o número 
áureo: 
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As tarxetas de crédito (Visa, Mastercard...) e o DNI miden de lados 
85 mm e 53 mm respectivamente; o cociente entre estas lonxitudes 
é 85/53 = 1.604, moi próximo ao número áureo. 

 

 
 
 

Outro exemplo do número de ouro témolo no famoso Partenón 
grego. Pódese comprobar que os cocientes das lonxitudes AC/AD 

e CD/CA son iguais ao número φ.. 

 

 
 
 

O cadro do pintor Salvador Dalí Leda atómica (1949) está baseado 
na proporción áurea, aínda que non é evidente a simple vista; 
apréciase no bosquexo que o mesmo autor fixo dous anos antes; a 
figura principal (a muller) aparece inscrita dentro dunha estrela de 
cinco puntas e dun pentágono. 

Precisamente nestas dúas figuras xeométricas hai multitude de re-
lacións áureas. 

 

 
 
 

Neste pentágono, o cociente AB/BC é o número áureo, e o cocien-
te AD/AC tamén, e hai moitos outros. 

 

 
 
 

Outro cadro famoso, A Gioconda, de Leonardo da Vinci, onde se-
mella que o rostro está feito tamén baseado en rectángulos áureos. 
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Por último, hai outras maneiras de escribir o número φ;  

� Como unha fracción continua:  

 

� E estoutra como sucesión de raíces cadradas aniñadas: 

 

O tema do número áureo é case inesgotable; pode consultar multitude de páxinas web con 
moitos outros aspectos curiosos sobre o número áureo en seres vivos, pirámides, a torre 
Eiffel, a sucesión de Fibonacci, etc. Algunhas son estas: 

� [http://www.castor.es/numero_phi.html] 

� [http://rt000z8y.eresmas.net/El numero de oro.htm] 

� [http://es.wikipedia.org/wiki/Número_áureo] 
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2.9 Actividades derradeiras 

S21. En Galicia, nas Pontes de García Rodríguez, hai un importante depósito. De que 
substancia se trata? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S22. Poña exemplos, distintos dos citados no texto da unidade didáctica, dos seguin-
tes tipos de transformacións de enerxía: 

���� Enerxía potencial gravita-
cional en enerxía eléctrica 

 

���� Enerxía eléctrica en 
enerxía cinética 

 

���� Enerxía cinética en calor  

���� Enerxía térmica en ener-
xía eléctrica 

 

S23. Deixamos caer unha pedra ao mar. Cando a pedra está arriba ten enerxía po-
tencial gravitacional, que perde cando chega ao fondo mariño. En que se trans-
formou esa enerxía potencial inicial? Ou é que se perdeu? 
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S24. En Galicia, que cantidade de enerxía é maior, a que producimos aquí ou a que 
importamos de fóra? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S25. De que fonte primaria procede a maior parte de electricidade que utilizamos en 
Galicia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S26. Que fonte ou fontes de enerxía están a medrar moito en Galicia nos últimos 
anos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S27. Escriba: 

���� Tres números cuxa 
razón sexa 3/2 

 

���� Tres parellas de núme-
ros que estean en razón 
de 5 a 3 

 

S28. Calcule x nas seguintes proporcións: 
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S29. Entre os seguintes pares de magnitudes, indique os que gardan unha relación de 
proporcionalidade directa, os que a gardan de proporcionalidade inversa e os 
que non gardan relación ningunha de proporcionalidade: 

���� O número de quilogramos comprados e os euros pagados  

���� O número de traballadoras que fan un certo traballo e o tempo que precisan  

���� A idade dunha persoa e a súa estatura  

���� A velocidade dun coche e a distancia percorrida nunha hora  

���� O número de páxinas dun libro e o seu prezo  

���� O número de entradas que saca para ir ver o fútbol e os cartos que pagan  

���� Os metros cadrados dun cadro dun autor famoso e os euros que custa  

S30. Observe as tres táboas seguintes e razoe se son de proporcionalidade directa, 
inversa ou ningunha das dúas: 

1 2 3 15 3 5 1 2 3 

1 4 9 
 

1 5 3 
 

15 30 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S31. Complete a táboa de proporcionalidade directa. Cal é a razón de proporcionali-
dade? 

1 2 3 4  

 5  10 25 

 

S32. Complete a seguinte táboa de proporcionalidade inversa: 

1 2 4 5  

20 10   2 
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S33. Unha ciclista percorre certa distancia en 3 horas indo a 20 km/h. Canto tardará 
en percorrer esa mesma distancia unha moto que vai a 60 km/h? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S34. Dous quilogramos de peras custan 3.60 euros. Canto custarán 7 kg de peras? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S35. Catro operarias tardan 10 horas en arranxar un tellado. Canto tardarían seis ope-
rarias? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S36. Un albanel, traballando oito horas ao día, levanta un muro en 15 días. Cantas 
horas ao día debería traballar para o levantar en 12 días? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S37. O dono dunha tenda paga 720 euros por un pedido de 15 caixas de aceite de oli-
va. Canto pagará por outro pedido do mesmo aceite de 8 caixas? 
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S38. Unha pescada de dous quilos e trescentos gramos custoume 28.75 euros. Canto 
pagarei por outra pescada de quilo e medio? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S39. Nunha empresa traballan 840 persoas. Se catro de cada cinco comen no come-
dor da empresa, cantas comidas se fan nese comedor? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S40. Un tren, circulando a 90 km/h, fai un percorrido en 6 horas. Se fose a 100 km/h, 
canto tardaría? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S41. Dous pobos están separados 8 cm nun mapa; na realidade están a 40 km de 
distancia. Outros dous pobos están separados 6 cm no mapa. A cantos quilóme-
tros están en realidade un do outro? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S42. Calcule os xuros que produce, en cinco meses, un capital de 12 000 euros colo-
cado ao 3 % anual. 
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3. Cuestionario de avaliación 
 

1. Nun alternador ten lugar unha transformación de enerxía: 

� Cinética en potencial gravitacional. 

� Eléctrica en cinética. 

� Cinética en eléctrica. 

� Eléctrica en potencial gravitacional.. 

2. Nunha central eléctrica térmica: 

� Prodúcese calor a partir de electricidade. 

� Xérase electricidade a partir de carbón. 

� Xérase corrente eléctrica queimando gas natural. 

� Prodúcese gasolina para queimar. 

3. Coa luz do sol xeramos electricidade, que usamos para electrolizar auga producindo gas hi-
dróxeno (H2). Que tipos de enerxía están presentes neste proceso? 

� Eléctrica, luminosa e cinética. 

� Eléctrica, luminosa e química. 

� Eléctrica, cinética e química. 

� Eléctrica, calorífica e luminosa. 

4. O termo z descoñecido na proporción 
8 20.8

5.2z
=  é: 

� 4 

� 2.9 

� 2 

� 32 

5. Cinco metros de cable para televisión custan catro euros. Canto han custar oito metros dese 
cable? 

� 32 euros. 

� 6 euros. 

� 2.5 euros. 

� 6.4 euros. 
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6. Nunha torre de destilación fraccionada: 

� Obtense petróleo refinado. 

� Xérase electricidade. 

� Sepáranse diversos hidrocarburos. 

� Prodúcense plásticos a partir do petróleo cru. 

7. En Galicia a fonte de enerxía primaria máis utilizada (ano 2005) para xerar electricidade foi: 

� O carbón. 

� A auga. 

� O vento. 

� O petróleo. 

8. Unha pequena empresa quere repartir beneficios entre os seus tres socios en proporción di-
recta ao capital investido de cada un. O beneficio da empresa foi 7 000 euros, e o capital de 
cada socio é 12 000 euros, 10 000 euros e 6 000 euros respectivamente. Como se reparte o 
beneficio? 

� 3 000 euros, 2 500 euros e 1 500 euros. 

� 4 000 euros, 2 000 euros e 1 000 euros. 

� 3 000 euros, 2 250 euros e 1 750 euros. 

� 3 500 euros, 2 500 euros e 1 000 euros. 

9. Quérese repartir unha axuda de 1060 euros para asistencia social a familias necesitadas en 
partes inversamente proporcionais ao seu salario mensual. Os ingresos da familia Ribeiro 
son 2 000 euros mensuais, os da familia Lomba 1 800 euros e os da familia Fontán 1 500 
euros. Cal das seguintes propostas é a repartición correcta? 

 

 Familia Ribeiro (€) Familia Lomba (€) Familia Fontán (€) 

���� Proposta 1 400 360 300 

���� Proposta 2 300 360 400 

���� Proposta 3 307.74 341.94 410.32 

���� Proposta 4 410.32 341.94 307.74 

 


