
 

Tarefas CS 5ºB: avalío os meus logro e practico competencias 

I. Avalio os meus logros: 

Respostas: 

Exercicio  1 

Mercurio/ Saturno/ Terra/ Xupiter/ Neptuno/ Marte 

 

Exercicio  2 

Universo/Latitude/ Signos convencionais/ Barómetro/ Emigración/ Pirámide de poboación/ 

Constitución/ Unión Europea. 

Exercicio  3 

1. 1. Paralelos e meridianos/  

2. Trópico de Càncer-Ecuador- Trópico de Capricornio- Círculo Polar Antártico. 

3. Europa no hemisferio norte/  Oceanía no hemisferio sur 

4. 1América -2Europa -3Asia -4África -5Oceanía -6Continente Antártico. 

5.A-Océano Pacífico, B-O.Atlántico, C-O. Índico, D-O. Polar Ártico, E-O.Polar Antártico. 

6. A distancia real que hai entre o punto A e B é de 12.500 Km. 

     Para chegar a este resultado primeiro tes que medir cunha regra a distancia no mapa entre A    

e B = 3,5 cm.  

     Logo multiplicas o denominador da escala (350.000.000) por 3,5 cm.  

     O resultado, que está en centímetros, pásalo a Km.  

Exercicio 4. 

OS CLIMAS DE ESPAÑA 

Tipo de clima Localización  Temperaturas Precipitacións Vexetación 

Atlántico Norte e 
noroeste  
 

Suaves Abundantes Rica e variada: 
Bosques folla 
caduca, 
sotobosque e 
prados 

Montaña Principais 
sistemas 
montañosos  

Invernos frios e 
longos 

Abundantes, de 
neve no inverno 

Fórmanse niveis 
de vexetación 
según a altitude: 
-bosque 
mediterráneo 



-de follacaduca 
-coníferas 
-prados  

Mediterraneo Mediterraneo, 
Costa sur 
atlántica e 
Extremadura  

Invernos suaves. 
Veráns calorosos 

Escasas e 
irregulares 

Adaptada a calor 
e a seca: 
-Bosques folla 
perenne. 
-Sotobosque 
seco 
 

Mediterraneo 
continental 

Interior da 
península 

Veráns moi 
calorosos e 
invernos fríos 

Escasas, 
concentradas no 
outono e 
primavera 

Adaptada a calor 
e a seca: 
-Maquía 
-Estepa, nas 
zonas mais 
áridas 

Subtropical Illas Canarias Pouca oscilación 
térmica 

Escasas agás nas 
zonas elevadas 

Adaptada ás 
diferentes 
zonas: 
-Laurisilva 
-piñeiro canario. 
 

 

Exercicio 5 

1C/2F/3E/4A/5D/6B 

Exercicio 6 

Este tema non chegamos a explicalo na clase polo que intentarei contestar ás preguntas de 

forma mais ampla.  

1. A soberanía nacional é unha expresión que significa que o poder reside no pobo. Os cidadáns 

con idade de votar escollen aos seus gobernantes según a súa maneira de pensar. 

2. En España, mediante as eleccións (cada catro anos)  elíxese aos deputados e deputadas 

(membros do Congreso) e os senadores e senadoras (membros do Senado). 

 Os membros do Congreso e os membros do Senado forman As Cortes Xerais, institución onde 

está representado o poder que emana do pobo. 

Logo das eleccións os deputados,  mediante votación, elixen ao Presidente/a do Goberno.  

O presidente elixe as persoas que van axudar a gobernar, os Ministros. 

Presidente e Ministros forman o Goberno de España. 

3. Desde o Goberno e desde as Cortes Xerais elíxense otras  institucións como o Tribunais 

Superiores de Xustiza e o Tribunal Constitucional. 



II. Practicamos Competencias: 

 

Exercicio 1 

Este exercicio é de carácter persoal .  

Elíxe o itinerario e empeza a viaxar. 

Tes a información no mapa da pax.79 do libro. 

-Para calcular a distancia entre Madríd e Helsinqui: 

Pódese facer de dúas maneiras: 

a) A través da escala numérica do mapa. 1: 40.000.000 significa que 1 cm do mapa equivale a 

40.000.000 cm da realidade. 

A distancia no mapa entre Madrid e Helsinqui é de 7,5 cm. aproximadamente. 

Entonces multiplicamos 7´5 × 40.000.000=300.000.000 cm. 

Si pasamos os 300.000.000 cm. a Km = 3.000 Km.  

b) Si calculamos a distancia a través da escala gráfica significa que 1cm do mapa=400Km da 

realidade. 

Entonces multiplicamos 7,5×400=3.100 Km.(distancia próxima aos 3.000km.) 

Exercicio 2 

52ºN 13ºE: Berlín         41ºN12ºE: Roma 

48ºN 2ºE: París              60ºN 24ºE: Helsinqui  

-Debes adiantar o teu reloxo, porque do Meridiano de Greenwich cara a dereita súmanse horas 

e para o lado esquerdo réstanse horas. 

Exercicio 3 

-Poboacion de Helsinqui:666.000 habitantes. 

-Atópase entre os menos habitados de Europa. 

-A súa densidade obtense mediante a fórmula: 

                                  Nº de Habitantes       5. 513.000                  
-D. de poboación = ----------------------- /------------------ = 18,1 hab./Km² 
                                  Superficie en Km²        303.909 
 
-A poboación de Finlandia atópase cerca da costa,  

-As zonas despoboadas atópanse  no interior, porque o  clima durante o inverno é moi riguroso 

e non é doado vivir. 



Execicio 4. 

1. Climograma A: Valencia. Clima Mediterraneo 

Climograma B: Helsinqui. Clima atlántico pero con influencias do clima ártico por atoparse 

preto do círculo polar. 

Climograma C: Londres. Clima atlántico  

2 -Climograma A: Valencia. Precipitacións escasas e temperaturas suaves no inverno e altas no 

verán. 

Climograma B: Helsinqui. Precipitacións mais abundantes de xuño a decembro. 

Temperaturas moi baixas por debaixo de oºC no inverno e suaves o resto do ano. 

Climograma C: Londres. Precipitacións abundantes todo o ano e temperaturas suaves, 

alcanzando as máximas durante os meses de verán. 

3-A vexetación:  
 
Valencia:  Adaptada a calor e a seca: 

-Bosques folla perenne. 

-Sotobosque seco 

Londres:Rica e variada: 

Bosques de folla caduca, sotobosque e prados. 

Helsinqui: adaptada ao frio. 

Bosques de coníferas. Taiga, grandes estensións cara o sur 

Tundra: cara o norte,  gran extensión de mofos  e líquenes  

 

4-A mellor época para viaxar a Finlandia é durante o mes de maio. 
Porque no hemisferio norte hai mais horas de Sol durante o solticio de verán e tamén é cando 
menos chove. 
 
Exercicio 5 
 
1- O sol de medianoite ou día polar é un fenómeno natural observable no norte do círculo polar 
ártico e ao sur do círculo polar antártico. Consistente en que, nas datas próximas ao solsticio de 
verán, o Sol é visible as 24 horas do día. É o fenómeno contrario á noite polar. O número de 
días ao ano con sol de medianoite é maior canto máis preto estéase do polo.  (información, 
Wikipedia)   
2-Os países que poden observar este fenómeno son todos  aqueles que estean cerca do polo 
norte ou sur. No h. norte, ademáis de Finlandia, póden observar este fenómeno: Islandia, 
Noruega, Suecia, Finlandia e Rusia.    



 
3-No hemisferio sur durante esta época do ano ocurre o fenómeno  contrario, o sol é visible 
durante as 24 horas do día. 
 
4-Resposta persoal. 
            


