
Proposta de tarefas área c. sociais 5ºB.  

Tema 4 

Semana 30,31/1,2,3 

 

1º día: 

Nas anteriores tarefas traballaches  algúns conceptos como: que  é unha 

democracia, As Cortes Xerais, o poder reside no pobo, como son  elixidos 

os senadores e os deputados, os símbolos da bandeira e o escudo e a 

figura do Rei.   

Esta semana imos ver en que consiste a división de poderes. (Pax.74 e 75) 

A Constitución española establece que os poderes do Estado están 

divididos en tres: o poder lexislativo, o poder executivo e o poder 

xudicial. O poder xudicial debe ser independente dos outros dous 

poderes. 

-Le con atención as páxinas 74 e 75. 

-Fai os  esquemas da composición de poderes: executivo, lexislativo e 

xudicial. 

 Traballo persoal, hai que copiar o esquema do libro no teu caderno. 

- Por que crees tí que o poder xudicial debe ser independente dos otros 

dous.? 

Unha resposta válida pode ser: 

O poder xudicial ten que ser independente para poder controlar os outros 

dous poderes no caso de incumprir as leis. Ademais ten que ser o 

encargado de facer que as leis sexan cumpridas por toda a sociedade. 

 

 

 

 

 



Día 2º 

- Exercicio 1 da pax. 75 Completa a táboa.  

Poder Formato Obtido por Funcións 

Lexislativo Formado por 
Congreso dos 
Deputados e o 
Senado 

Escollido polos 
cidadáns cada 
catro anos 

-elaborar as leis 
-aprobar os 
orzamentos 
-controlar a 
acción do 
goberno 

Executivo -presidente do 
Goberno 
-Ministros 

Presidente: 
Votado por os 
deputados 
Ministros: 
elexidos polo 
Presidente 

Aplicar as leis e 
gobernar 

Lexislativo -Xulgados 
-Tribunais de 
xustiza: Tribunal 
Costitucional e 
Tribunal 
Supremo 

Elexidos polas 
Cortes Xerais. 
Os xuices son 
funcionarios  do 
Estado.  

-Xulgar as 
persoas e 
institucións. 
Ditar penas en 
caso de 
culpabilidade. 
 

 

-Busca no libro de texto o significado  de: Parlamento, Cortes Xerais, 

Senado, ministro, xuíz, maxistrado, tribunal de xustiza. 

Senado: Institución das Coretes Xerais formado polos senadores. 

Ministro: membro do goberno elexido polo presidente. 

Xuíz: persoa que dirixe o xulgado de primeira ou segunda instancia. 

Maxistrado: Xuíz que consegiu o nivel mais alto. 

Tribunal de xustiza: Son os tribunais mais importantes. O Tribunal 

Constitucional e o Tribunal Supremo. 


