
Tarefas CS5ºB. Semana 27-01 Abril. 

IMPORTANTE!!!, As tarefas desta semana tedes que sacarlle unha foto, da 

mellor calidade posible por favor, e mandalas ao seguinte correo: 

Colexioflavia1@gmail.com. 

Deben estar feitas no cuaderno, cos enunciados escritos e letra ben clariña, 

deixando espazos. 

Importante! Non olvidar de poñer o nome e apelidos e tamén o nº de lista 

na parte superior dereita. Moitas grazas. 

 

Día 1 

Tarefa1 

A que se están referindo estas frases: 

-Círculos imaxinarios que dividen a esfera terrestre coma se fosen toros ou 

rodas…………. 

-O paralelo principal. É o máis grande e divide a Terra en dúas partes: 

hemisferio Norte e hemisferio Sur. ………………… 

-Outros paralelos destacados son: ………………………………….. 

-Distancia entre calquera punto da superficie terrestre e o Ecuador. 

Mídese en graos e pode ser Norte (N) ou Sur (S)……………………………………….. 

-Son semicírculos imaxinarios que van do Polo Norte ao Polo Sur. Dividen 

a Terra coma se fosen os cuarteiróns dunha laranxa. ……………………….. 

-A partir do cal se ordenan os restantes, cara ao Leste e cara ao Oeste. 

-Distancia entre calquera punto da superficie terrestre e o meridiano de 

Greenwich. Pode ser Leste (LE) ou Oeste (O). 

-Serven para establecer as divisións dos fusos horarios e coñecer así as 

distintas zonas horarias da Terra. 

 

 

 

mailto:Colexioflavia1@gmail.com


Tarefa 2 

Escribe a localización dos puntos xeográficos:

 

 

 Día 2 

As escalas dun mapa. 

Le con atención e comprende. 

Recorda que as escalas serven para reducir mapas e planos con respecto a realidade. 

 A escala indica cantas veces se reduciu unha superficie real para poder ser debuxada 

nun mapa ou nun plano. 

Nos mapas e nos planos a escala represéntase de dúas formas: 

 Numérica. É unha fracción, onde o numerador indica a medida do mapa e o 

denominador a medida do terreo. 

 Unha escala 1:1.000.000 indica que 1 cm do mapa equivale a 1.000.000 cm na 

realidade, ou o que é o mesmo, a 10 Km. 

   Gráfica. Esa mesma escala pódese representar sobre unha liña horizontal, dividida 

nun número determinado de partes iguais. 

               1 cm. 

 

 

Cada segmento mide 1cm e equivale a 10 km na realidade.  

 



 

Os mapas divídense en : 

Mapas a grande escala (1:1000).  

O número do denominador é pequeno e úsanse para representar un territorio 

pequeno con gran detalle de información; por exemplo, unha localidade. 

Mapas a pequena escala (1:50.000.000) 

O número do denominador é grande e abranguen un territorio de grandes dimensións 

con menor detalle de información; por exemplo, un continente. 

Tarefa1 

 Agora imos a calcular  varias distancias nos mapas e planos do libro. 

 

No mapa de Europa calcula a distancia real entre: 

a) O Estreito de Xibraltar e os Montes Urais (no mapa hai 9 cm de distancia) 

b) A Depresión do Cáucaso e a Península de Xutlandia (5cm de distancia) 

  

No plano que che mostro (px. 31 do libro) calcula a distancia real entre: 

San Roque (Coristanco) e A Baiuca (Arteixo.) Mide ti a distancia no libro. 


