
 

 

 

 1  Explica quen se comporta de maneira correcta e quen de maneira 

incorrecta no seguinte debuxo: 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 2  Sinala cun X cales dos seguintes comportamentos facilitan unha 

boa convivencia na escola: 

Coidar o material da escola.          Interromper na clase. 

Correr e berrar no corredor.      Portarse ben na clase. 

Facer os deberes na casa.      Ser respectuoso. 

 3  Escribe cidade ou aldea debaixo de cada fotografía: 

 

 

   

 

 

 

 

.................................    .................................    .................................     ................................ 

 4  Escribe ensanche, centro e periferia onde corresponda: 

– A................................................. dunha cidade é a zona máis afastada. 

– O................................................. dunha cidade ten as rúas anchas e rectas. 

– O................................................. dunha cidade ten as rúas estreitas e curtas. 

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

Os alcaldes gobernan sós. 

Os concellos prestan servizos municipais. 

Só as cidades teñen concello.
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 1  Ana e Carlos pensan que é responsabilidade súa axudar na casa 

os seus pais nas tarefas domésticas. 

Teñen razón?.............................................................................................................. 

Por que?...................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

 2  Carlos e Ana falan da xente que traballa e estuda no seu colexio. 

Indica que persoas forman parte da comunidade escolar: 

 A  Profesores e profesoras, alumnos e alumnas. 

 B  Profesores e profesoras, alumnos e alumnas, pais e nais. 

 C  Conserxes, alumnos e alumnas, profesorado e pais e nais. 

 D  Persoal docente e non docente, alumnos e alumnas e pais e nais. 

 3  Despois de comer Carlos e Ana falan do colexio. Carlos pregúntalle a 

Ana cales son as normas de convivencia no seu colexio Saberías 

dicirnos dúas normas de convivencia importantes? 

1).................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

2).................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

Ana e Carlos son primos e viven en distintas 

localidades. Ana nunha aldea e Carlos nunha cidade. 

Todos os veráns a familia reúnese na casa dos avós 

para gozar xuntos das vacacións. 

A Carlos e a Ana gústalles moito axudar a súa familia 

nas tarefas da casa. Antes de comer preparan xuntos a 

mesa e axudan na cociña os seus pais. 

Despois de comer o seu avó preséntalles a Luís, un 

neno de sete anos que vive na casa do lado.Xuntos 

divírtense e falan de como son as súas escolas e as 

localidades nas que viven.  
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 4  Carlos cóntalle a Luís que el e Ana viven en distintas localidades. 

Luís aínda non estudou que é unha localidade e Carlos llo explica. 

Son certas estas afirmacións sobre as localidades? Si ou non? 

Unha localidade é un lugar no que viven persoas  Si      /      Non  

Nas localidades concéntrase fábricas e industrias e non viven persoas. Si      /      Non  

Nunha localidade encontramos elementos como vivendas, hospitais, escolas... Si      /      Non  

Unha localidade é un lugar no que sempre vive moita xente en grandes edificios. Si      /      Non  

 5  Ana explícalle a Luís que ela vive nunha aldea e Carlos nunha 

cidade. Os seus habitantes reciben un nome distinto:  

 A  Na cidade, poboación urbana e na aldea, poboación rural. 

 B  Na cidade, poboación rural e na aldea, poboación urbana. 

 C  Na cidade, poboación residencial e na aldea, poboación rural. 

 D  Na cidade, poboación industrial e na aldea, poboación agrícola. 

Luís proponlles a Carlos e Ana ir pasear polo río que pasa 

xunto á aldea. Mentres pasean Carlos explícalle que el e a 

súa curmá viven en distintas localidades. 

Ana vive nunha vila de 5.000 habitantes. As casas son 

baixas e pequenas e a maioría da xente dedícase a traballar 

nos campos dos arredores. 

Carlos vive nunha cidade de 1.000.000 de habitantes e 

edificios moi altos. A maioría da poboación traballa nunhas 

fábricas afastadas do centro da localidade. 
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 6  Ana explícalle a Luís que na cidade de Carlos hai moitas 

fábricas.Indica en que parte da localidade se sitúan as fábricas: 

 A  No centro. 

 B  No ensanche. 

 C  Nas aforas ou periferia. 

 D  Sempre preto do aeroporto. 

 7  Ana afirma que unha aldea pequena próxima á súa ten un 

Concello. En cambio, na súa aldea, que é máis grande, hai dous 

Concellos. 

Ten razón?................................................................................................................ 

Por que?...................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8  Ana explícalle a Luís que o seu pai é bombeiro Luís pregúntalle que 

nome reciben os traballos como o de bombeiro? 

 A  Servizos necesarios. 

 B  Traballos municipais. 

 C  Servizos municipais. 

 D  Traballos das cidades. 
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Durante o paseo Carlos e Ana tamén 

falan con Luís das súas familias.  

O pai de Ana é bombeiro mentres que a 

súa nai é a directora dunha empresa de 

xoguetes. 

Os pais de Carlos traballan no Concello 

da súa localidade.  

Ultimamente están moi atarefados porque 

en breve vanse convocar eleccións para 

escoller un novo alcalde ou alcaldesa. 



 

 

 9  Carlos e Ana falan sobre as eleccións municipais. Cada un deles 

explícalle a Luís como cren que son unha eleccións: 

 

 

 

 

Ana afirma que só un dos dous acertou Quen é? Por que? ......................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Luís non sabe que é unha campaña electoral Poderías explicarllo?............................. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

10  Luís pregúntalle a Carlos que persoas integran un concello como 

no que traballan os seus pais. Que resposta correcta dá Carlos? 

 A  O alcalde ou alcaldesa e os mestres e as mestras. 

 B  O alcalde ou alcaldesa e os bombeiros e as bombeiras. 

 C  O alcalde ou alcaldesa e os concelleiros e as concelleiras. 

 D  O alcalde ou alcaldesa e os varredores e as varredoras.  
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Carlos dille a Luís que nunha eleccións 

municipais pode votar todo o mundo sen 

excepcións. 

Segundo Carlos as eleccións celébranse 

cada seis anos e a xente vota despois da 

campaña electoral. 

Ana dille a Luís que nunhas eleccións 

municipais votan todas as persoas maiores de 

18 anos. 

Segundo Ana as eleccións celébranse cada 

catro anos e a xente vota despois da campaña 

electoral. 


