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A ensinanza individualizada
A ensinanza individualizada promove que cada alumno ou alumna traballe na 
consecución dos obxectivos educativos a un ritmo acorde coas súas capaci-
dades e destrezas. Para iso, é importante establecer un plan que os axude a 
superar as súas dificultades, así como a desenvolver e potenciar as súas habi-
lidades.

Este tipo de ensinanza céntrase, daquela, no uso dunha metodoloxía flexible e 
das técnicas e recursos educativos que mellor se adapten ás necesidades par-
ticulares dos alumnos. Entre outras cousas, require dispoñer de materiais didác-
ticos específicos que poidan ser utilizados en función das condicións concretas de 
aprendizaxe de cada neno ou nena, así como dos obxectivos de mellora que se 
formulen en cada caso.

Desde esta perspectiva, a Biblioteca do profesorado do proxecto Saber  
Facer ofrece unha serie de materiais destinados a facilitar esta tarefa. Entre  
eles están: 

•	 	A	serie	Aprendizaxe eficaz, que nos primeiros cursos de Primaria está des-
tinada a traballar as habilidades básicas –atención, memoria e razoamento– e 
as dificultades de aprendizaxe, mentres que a partir do 4.º curso aborda o 
adestramento nas técnicas de estudo.

•	 	O	compendio	de	material	denominado	Recursos complementarios, que 
contén seccións variadas para cada unha das áreas do currículo, co fin de 
que o profesor seleccione en cada caso as fichas que considere convenien-
tes.

•	 	E,	por	último,	este	caderno,	denominado	Ensinanza individualizada, o cal 
inclúe, para cada unidade didáctica do libro do alumno, dous apartados: 

–  Un Plan de mellora, composto por fichas de traballo destinadas aos alum-
nos ou alumnas que requiren un reforzo maior para afianzar os principais 
contidos e para desenvolver as competencias.

–  Un Programa de ampliación, composto tamén de fichas, que teñen o 
obxectivo de que os alumnos afonden en determinados contidos, amplíen 
os seus coñecementos e poñan en xogo as competencias adquiridas.

Presentación
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Nome  Data 

PLAN DE MELLORA. Ficha 1

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

A Terra está no sistema solar, que forma parte da galaxia Vía Láctea. A Terra realiza  
dous movementos, o de translación e o de rotación. Ten un satélite, a Lúa.

1  Escribe o nome dos planetas que compoñen o sistema solar.

2  Explica a diferenza entre un asteroide e un meteorito.

 

 

3  Completa a táboa sobre os movementos da Terra.

4  Define os seguintes conceptos.

•  Eclipse:  

 

•  Marea:  

 

O MUNDO EN QUE VIVIMOS
O universo e a Terra

BLOQUE

2

Movemento de rotación Movemento de translación

Duración

Dá lugar a… 

Material fotocopiable © 2015 Santillana Educación, S. L. / Edicións Obradoiro, S. L.Ciencias Sociais 68



Nome  Data   

PLAN DE MELLORA. Ficha 2

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

A Terra pódese representar mediante globos terráqueos e mapas. Os mapas conteñen 
diferentes elementos que nos axudan a interpretalos: a escala, a lenda, as coordenadas 
xeográficas…

1  Observa o seguinte mapa e contesta as preguntas.

•  De que tipo de mapa se trata?  

•  Escribe a que elemento dun mapa corresponde cada número:

1.  2. 

3. 

•  Que tipo de escala ten o mapa?  

•  Calcula a distancia que hai entre o punto A e o B con axuda da escala: 

•  Cara a que punto cardinal te dirixirías para ir do punto A ao B? 

•  Terías que adiantar ou atrasar a hora? 

•  Escribe en que hemisferios se atopan os puntos anteriores:

Punto A:    ;   Punto B:    ; 

O MUNDO EN QUE VIVIMOS
A representación da Terra

BLOQUE

2

1

2

3
B

A
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Nome  Data   

PLAN DE MELLORA. Ficha 3
O MUNDO EN QUE VIVIMOS
O relevo de Europa

BLOQUE

2

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Europa é un continente situado no hemisferio norte. O relevo de Europa está formado  
por chairas, no centro e o leste, e sistemas montañosos, no norte e o sur. A súa costa é  
moi extensa e recortada, con moitos entrantes e saíntes.

1  Escribe xunto a cada un destes accidentes xeográficos o número correspondente.

2  Escribe no mapa os nomes dos grandes mares e océanos que bañan  
as costas de Europa.

3  Sitúa no mapa no seu lugar correspondente as letras dos seguintes  
accidentes costeiros e di de cal se trata.

A.  Kola: península  D.  Ibérica:    G.  Irlanda: 

B.  Sardeña:    E.  Biscaia:    H.  Norte: 

C.  Xibraltar:     F.  Chipre:     I.  Xutlandia:   

1

2

3
45 6

7

8

9

 Montes Urais

 Montes Escandinavos

 Pireneos

 Alpes

 Cárpatos

 Balcáns

 Cáucaso

 Gran Chaira Europea

  Chaira da Europa  
Oriental 

A
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Nome  Data   

PLAN DE MELLORA. Ficha 4

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

España atópase ao suroeste de Europa. No seu relevo destacan a Meseta, as cordilleiras  
e as depresións, na Península; e os arquipélagos de Canarias e Baleares. 

1  Que territorios compoñen España?

 

 

2  Observa o mapa e escribe o número en cada unidade do relevo de España correspondente.

3  Completa a seguinte táboa coas unidades do relevo da Península.

O MUNDO EN QUE VIVIMOS
O relevo de España

BLOQUE

2

1.  Sistema Central

2.  Sistema Ibérico

3.  Cordilleira Cantábrica

4. Pireneos

5.  Sistemas Béticos

6.  Macizo Galaico

7. Depresión do Guadalquivir

8.  Depresión do Ebro

Cadeas montañosas 
interiores á Meseta

Cadeas montañosas  
que bordean a Meseta

Cadeas montañosas 
exteriores á Meseta

Depresións exteriores  
á Meseta 

Material fotocopiable © 2015 Santillana Educación, S. L. / Edicións Obradoiro, S. L. 11Ciencias Sociais 6



Nome  Data   

PLAN DE MELLORA. Ficha 5

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

España ocupa parte da península ibérica, Ceuta e Melilla, e dous arquipélagos: as illas Canarias 
e as illas Baleares. A costa española é ampla e variada. 

1  Completa a seguinte táboa sobre as costas españolas.

O MUNDO EN QUE VIVIMOS
As costas e illas de España

BLOQUE

2

2  Observa o mapa e escribe o nome das illas que compoñen o arquipélago canario.

Costa Tipos Unha característica

Cantábrica

Atlántica

Mediterránea

Material fotocopiable © 2015 Santillana Educación, S. L. / Edicións Obradoiro, S. L.12 Ciencias Sociais 6



Nome  Data 

PLAN DE MELLORA. Ficha 6

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Os climas temperados de Europa son o oceánico, o mediterráneo e o continental, e os fríos  
son o polar e o de alta montaña. Os climas principais de España son o mediterráneo,  
o oceánico, o subtropical e o de montaña.

1  Observa estes dous climogramas e escribe a que clima europeo corresponden.

 

 

2  Como son as temperaturas e as precipitacións do climograma A e do B?  
Que vexetación se pode atopar nestes tipos de climas?

 

 

 

 

3  Completa unha táboa coma a seguinte sobre os climas de España.

Clima Localización Temperaturas Precipitacións

Mediterráneo

Oceánico

Subtropical

De montaña 

O MUNDO EN QUE VIVIMOS
Os climas de Europa e España

BLOQUE

2

A B

Material fotocopiable © 2015 Santillana Educación, S. L. / Edicións Obradoiro, S. L. 13Ciencias Sociais 6



Nome  Data 

PLAN DE MELLORA. Ficha 7

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Os ríos de Europa, en xeral, son bastante longos e caudalosos, e verten as súas augas en cinco 
vertentes. Os ríos de España verten as súas augas en tres vertentes: a cantábrica, a atlántica  
e a mediterránea.

1  Completa esta táboa sobre os ríos de Europa.

2  Observa o mapa e escribe na táboa o número e o nome do río de España na súa vertente 
correspondente. Despois colorea cada vertente como se indica.

O MUNDO EN QUE VIVIMOS
Os ríos de Europa e España

BLOQUE

2

Vertente Características Exemplo

Mediterránea

Atlántica

Mar Negro

Mar Caspio

Ártica

Vertente mediterránea (morado)

Vertente atlántica (amarelo)

Vertente cantábrica (verde)

7

6 8

9
5

4
10

2
1

3
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Nome  Data   

PLAN DE MELLORA. Ficha 8

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

As persoas transformamos a paisaxe en función das nosas necesidades. Así, pódense atopar 
paisaxes transformadas turísticas, urbanas, agrarias e industriais. 

1  Clasifica as seguintes paisaxes segundo sexan agrarias (A), industriais (I),  
turísticas (T) e urbanas (U).

O MUNDO EN QUE VIVIMOS
As paisaxes transformadas  
de Europa e España

BLOQUE

2

2  Completa a táboa resumindo as características das paisaxes transformadas españolas.

Paisaxe transformada Poboamento Actividades económicas

Paisaxe oceánica

Paisaxe mediterránea 
de interior

Paisaxe mediterránea 
de costa

Paisaxe subtropical

Material fotocopiable © 2015 Santillana Educación, S. L. / Edicións Obradoiro, S. L. 15Ciencias Sociais 6



Nome  Data   

PLAN DE MELLORA. Ficha 9
VIVIR EN SOCIEDADE
As empresas

BLOQUE

3

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Para realizar a súa actividade, as empresas necesitan recursos humanos, recursos materiais  
e recursos financeiros.

As empresas pódense clasificar segundo o sector produtivo ao que pertenzan ou segundo  
o seu tamaño.

1  Define o que é unha empresa. 

 

 

2  Escribe debaixo de cada imaxe que tipo de recurso é. Despois, explica en que consisten.

  

•   Os recursos   consisten en  

   

•   Os recursos   consisten en  

   

•   Os recursos   consisten en  

   

3  De que se encargan estes departamentos nunha empresa?

•   Márketing:  

•  Recursos humanos:  

Material fotocopiable © 2015 Santillana Educación, S. L. / Edicións Obradoiro, S. L.16 Ciencias Sociais 6



Nome  Data 

PLAN DE MELLORA. Ficha 10

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

A publicidade informa sobre os diferentes produtos ou servizos que ofrecen as empresas  
ou institucións. Para iso, empregan diferentes técnicas e difúndense por diversos medios  
de comunicación.

1  Observa o seguinte anuncio publicitario  
e escribe os elementos que interveñen nel.

•  Emisor:  

 

• Destinatario:  

 

• Mensaxe:  

 

 

 

• Medio de difusión:  

 

2  Di se o anuncio da actividade anterior é publicidade consumista ou educativa e por que.

 

 

 

3  Que técnicas publicitarias se empregaron no anuncio da actividade anterior?

 

 

 

VIVIR EN SOCIEDADE
A publicidade

BLOQUE

3

Material fotocopiable © 2015 Santillana Educación, S. L. / Edicións Obradoiro, S. L. 17Ciencias Sociais 6



Nome  Data   

PLAN DE MELLORA. Ficha 11

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Hai miles de anos, as persoas facían troco para obteren o que necesitaban.  
Máis tarde, xurdiu o diñeiro. O conxunto de todo ese diñeiro son os nosos ingresos,  
que podemos utilizar para consumir, aforrar ou investir.

1  Completa as oracións.

•   O troco é  

   

•   O diñeiro é  

   

•   Os ingresos son  

   

2  Marca as afirmacións verdadeiras.

   Os billetes e moedas constitúen o diñeiro en efectivo.

   O risco é a principal característica do investimento.

   As tarxetas bancarias son un tipo de aforro.

   Investir é o mesmo ca aforrar.

3  Completa as oracións con estas palabras.

consumir – aforrar – investir

•     consiste en destinar parte dos nosos ingresos para intentar obter  
un beneficio ou rendibilidade.

•     consiste en gardar unha parte dos nosos ingresos para atender 
necesidades futuras.

•     consiste en adquirir bens ou servizos.

VIVIR EN SOCIEDADE
O diñeiro, o aforro e o investimento

BLOQUE

3

Material fotocopiable © 2015 Santillana Educación, S. L. / Edicións Obradoiro, S. L.18 Ciencias Sociais 6



Nome  Data   

PLAN DE MELLORA. Ficha 12

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Europa é un continente moi poboado. Viven uns 700 millóns de habitantes e a súa densidade  
de poboación é de 70 hab./km2. En España viven uns 47 millóns de habitantes e a súa 
densidade é de 93 hab./km2.

1  Explica as dúas causas polas que a poboación europea está moi envellecida.

 

 

2  Marca catro países europeos que teñan unha densidade de poboación moi alta.

 Francia  Finlandia  Alemaña

  Bélxica    Luxemburgo   Letonia

  Islandia    Rusia    Suecia

3  Onde se concentra principalmente a poboación española?

 

 

4  Escribe se son verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmacións. Despois, copia 
correctamente as oracións falsas.

  Rusia, Alemaña e o Reino Unido teñen un elevado número de inmigrantes.

  A poboación activa diminúe debido á chegada dos inmigrantes.

 Os inmigrantes fomentan a multiculturalidade.

  En España, recentemente diminuíu o número de persoas que marchan ao estranxeiro.

 

 

 

VIVIR EN SOCIEDADE
A poboación en Europa e España

BLOQUE

3

Material fotocopiable © 2015 Santillana Educación, S. L. / Edicións Obradoiro, S. L. 19Ciencias Sociais 6



Nome  Data   

PLAN DE MELLORA. Ficha 13

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

O sector primario ocupa 5 de cada 100 europeos e 4 de cada 100 españois. As principais 
actividades deste sector son a agricultura, a gandaría e a pesca.

1  Escribe a que zonas agrícolas de Europa corresponden as seguintes afirmacións.

•   Predominan os cultivos de cereais, como o trigo e a cebada, así como de pataca 

e remolacha.  

•  Altérnanse cultivos de secaño, como o trigo, a vide e a oliveira, con cultivos de regadío, 

como hortalizas e froitas.  

2  Completa o mapa segundo a lenda. 

3  Diferencia entre a gandaría intensiva e a extensiva. Onde predominan  
en Europa e España?

 

 

 

VIVIR EN SOCIEDADE
O sector primario en Europa e España

BLOQUE

3

Vermello  Comunidades con 
predominio de cultivo de secaño.

Verde  Comunidades con 
predominio de cultivo de regadío.

Material fotocopiable © 2015 Santillana Educación, S. L. / Edicións Obradoiro, S. L.20 Ciencias Sociais 6



Nome  Data   

PLAN DE MELLORA. Ficha 14

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

O sector secundario ocupa 27 de cada 100 europeos e 22 de cada 100 españois.  
Este sector agrupa actividades que transforman as materias primas en produtos elaborados.

1  Relaciona cada fotografía coa opción correcta e di onde se localiza cada tipo  
de industria en Europa.

VIVIR EN SOCIEDADE
O sector secundario en Europa e España

BLOQUE

3

A industria de  principal  
de Europa é a siderúrxica e a metalúrxica.

Localízase en 

As industrias de  máis 
importantes de Europa son a alimentaria,  
a farmacéutica e a electrónica.

Localízanse en 

A industria de  fabrica 
maquinaria, ferramentas e material de transportes.

Localízase en 

2  Escribe se son verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmacións. Despois, copia 
correctamente as oracións falsas. 

 As empresas españolas son principalmente de gran tamaño.

   As industrias máis importantes españolas son a alimentaria, a metalúrxica,  
a de material de transporte e a química.

  Unha das principais rexións industriais de España é Estremadura.
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PLAN DE MELLORA. Ficha 15

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

O sector terciario ocupa 68 de cada 100 europeos e 74 de cada 100 españois. Algunhas  
das actividades máis destacadas deste sector son o comercio, o transporte e o turismo.

1  Escribe na táboa os principais produtos que importan e exportan Europa e España.

2  Completa as seguintes oracións. 

•   Os principais portos marítimos de Europa son os de   e . 

En España destacan os portos de  ,  e .

•   Os aeroportos que teñen maior tráfico aéreo de Europa son os de  , 

e . O aeroporto de España con máis tráfico aéreo é o  .

3  Escribe debaixo de cada imaxe o tipo de turismo a que corresponde.

VIVIR EN SOCIEDADE
O sector terciario en Europa e España

BLOQUE

3

Importacións Exportacións

Europa

España
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PLAN DE MELLORA. Ficha 16

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

O medio natural é todo o que nos rodea. As persoas modificamos o medio natural para atender 
as nosas necesidades. Actualmente, búscase conseguir o desenvolvemento sustentable para 
non poñer en perigo as condicións de vida do futuro.

1  Que é o desenvolvemento sustentable?

 

 

2  Observa a fotografía e escribe tres elementos naturais e tres elementos transformados. 

3  Explica que actividade económica modificou cada paisaxe. Engade o sector económico  
ao que pertence.

 

 

 

VIVIR EN SOCIEDADE
O medio natural e o desenvolvemento 
sustentable

BLOQUE

3

Elementos 
naturais

Elementos 
transformados

A B C
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PLAN DE MELLORA. Ficha 17

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Entre os efectos negativos que as persoas causamos no medio están a contaminación,  
a deforestación, a sobreexplotación dos recursos e o cambio climático.

1  Completa a táboa sobre as causas e consecuencias dos efectos negativos  
sobre o medio natural.

VIVIR EN SOCIEDADE
Efectos negativos no medio natural

BLOQUE

3

Efecto negativo Causas Consecuencias

Deforestación

Sobreexplotación  
dos recursos naturais

Contaminación do aire

Contaminación da auga

Cambio climático

2  Explica o que é o Protocolo de Quioto e con que obxectivos se asinou. 
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PLAN DE MELLORA. Ficha 18

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Para contrarrestar os efectos negativos que as persoas causamos no medio natural  
pódense aplicar medidas positivas de carácter persoal, así como de carácter nacional  
e internacional.

1  Propón dúas medidas que se poderían aplicar para evitar os seguintes efectos negativos  
sobre o medio natural.

•  Aforrar auga:  

 

•  Aforrar electricidade:  

 

•  Evitar a acumulación de lixo:  

 

2  Observa a imaxe e escribe que é un espazo natural protexido.

 

 

 

 

3  Escribe o nome dun parque nacional de España de cada grupo.

VIVIR EN SOCIEDADE
Efectos positivos no medio natural

BLOQUE

3

Parques nacionais

Parques de alta montaña:

Parques marítimo-terrestres:

Parques de zonas húmidas:

Parques de bosque mediterráneo:

Parques volcánicos:
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PLAN DE MELLORA. Ficha 19

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

A Constitución española establece a organización territorial de España en municipios, 
provincias, Cidades e Comunidades Autónomas. Tamén establece a división de poderes  
en lexislativo, executivo e xudicial.

1  Escribe no mapa o nome das Comunidades e Cidades Autónomas de España.

VIVIR EN SOCIEDADE
A organización territorial  
e política de España

BLOQUE

3

2  Escribe que institución goberna en cada un destes territorios.

•  Municipio:  

•  Provincia:  

•  Comunidade Autónoma:  

3  Explica de que se encarga cada un destes poderes. Engade a institución que se relaciona  
con cada un deles.

•  Poder lexislativo:  

•  Poder executivo:  

•  Poder xudicial:  

Comunidades Autónomas

Cidades Autónomas

1
2 3 4

5
6

7

17

12

13
14

18 19

15

16

11

10

9 8
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

A Unión Europea é unha organización política e social composta por 28 países.  
España entrou a formar parte dela no ano 1986.

1  Explica que feitos relacionados coa Unión Europea ocorreron nos seguintes anos:

•  1957:  

•  1986:  

•  1992:  

 

•  2009:  

 

2  Escribe un logro e un reto da Unión Europea nestes aspectos.

VIVIR EN SOCIEDADE
A Unión Europea

BLOQUE

3

Logros Retos

Políticos

Económicos

Sociais

3  Explica dous aspectos positivos e dous negativos que tivo para España  
a entrada na Unión Europea. 

Aspectos negativosAspectos positivos
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

A historia estuda como vivían e o que facían as persoas do pasado. Para datar estes feitos  
empréganse anos ou séculos e para estudalos utilízanse as fontes. A historia dividiuse  
en cinco etapas.

1  Explica as diferenzas entre feitos simultáneos e sucesivos. Pon un exemplo da túa vida.

 

 

2  Ordena as seguintes datas de máis antigas a máis modernas. Escribe 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 1992     200 a.C.       3     1 a.C.        250        1 d.C.

3  Clasifica estas fontes segundo sexan (E) escritas, (G) gráficas, (O) orais e (M) materiais.

4  Escribe a que etapa da historia corresponde cada número. Que feito marca o comezo  
de cada unha destas etapas?

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

AS PEGADAS DO TEMPO
O tempo histórico  
e as idades da historia

BLOQUE

4

1 2 3 4 5
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

A Idade Moderna comezou co descubrimento de América, en 1492, e rematou coa Revolución 
Francesa, en 1789. En España, tras o reinado dos Reis Católicos altérnanse as dinastías  
dos Austrias e dos Borbóns.

1  Sitúa estes feitos no reinado correspondente.

•  Conquista de Granada  •  Decretos de Nova Planta  •  Guerra de Sucesión

•  Expulsión dos mouriscos  •  Realización de obras públicas  •  Xermanías

•  Desastre da Armada Invencible  •  Guerra dos Trinta Anos   •  Batalla de Lepanto

•  Descubrimento de América  •  Construción do Museo do Prado  •  Goberno de Godoy

AS PEGADAS DO TEMPO
A Idade Moderna en España

BLOQUE

4

Reis Católicos Carlos I Filipe II Filipe III Filipe IV

Carlos II Filipe V Fernando VI Carlos III Carlos IV

2  Quen conquistou o Imperio azteca? E o Imperio inca?

 

3  Que se coñece como o Século de Ouro español?

 

 

4  Explica o que foron a Ilustración e o despotismo ilustrado. Despois, di en que se diferencian.
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Coa invasión en 1808 por parte de Napoléon da península ibérica comezou a guerra  
da Independencia e a Idade Contemporánea en España. Tras a derrota dos franceses  
en 1814 regresou ao trono español Fernando VII.

1  Marca quen reinaba en España ao comezar o século XIX. 

  Fernando VII    Carlos III

  Carlos IV    Fernando VI

2  Que consecuencias tiveron os seguintes acontecementos?

•  O Motín de Aranjuez:  

 

 

•  A aprobación de La Pepa:  

 

 

• O reinado de Fernando VII:  

 

 

3  Escribe dúas medidas que se aprobaron na Constitución de 1812.

 

 

4  Cales foron as últimas colonias españolas en América? Cando se independizaron?

 

 

AS PEGADAS DO TEMPO
A guerra da Independencia  
e Fernando VII

BLOQUE

4
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Tras a morte de Fernando VII subiu ao trono a súa filla Isabel II. En 1868 foi expulsada do trono  
e tras o reinado de Amadeo I proclamouse a Primeira República. Esta finalizou co regreso  
da monarquía e o reinado de Afonso XII.

1  Ordena na liña do tempo os seguintes períodos do século XIX. 

AS PEGADAS DO TEMPO
O reinado de Isabel II, a República  
e a Restauración

BLOQUE

4

2  Por que se produciu a primeira guerra carlista?

 

 

 

3  Que diferenzas había entre os moderados e os progresistas? Como se chamaron  
na época da Restauración e quen os presidía?

 

 

 

 

Primeira República – Reinado de Isabel II – Reinado de Amadeo I de Savoia

Reinado de Afonso XII – Rexencia de María Cristina.
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

O século xx en España comeza coa proclamación como rei de Afonso XIII. En 1923, Miguel 
Primo de Rivera instaurou unha ditadura con apoio do rei. Tras as eleccións municipais de 1931 
instaurouse a Segunda República.

1  Explica os seguintes conflitos do reinado de Afonso XIII. Engade un exemplo.

•  O nacionalismo:  

 

•  O movemento obreiro:  

 

•  O conflito marroquí:  

 

2  Escribe se son verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmacións. Despois, copia 
correctamente as oracións falsas.

  Miguel Primo de Rivera instaurou unha ditadura militar en 1923.

  Durante a ditadura establecéronse numerosas liberdades.

   En 1932 celebráronse eleccións municipais nas que venceron partidos republicanos.

  En 1931, Afonso XIII abandonou España camiño do exilio.

 

 

3  Que é unha ditadura? De que tipo foi a do xeneral Primo de Rivera?

 

 

 

AS PEGADAS DO TEMPO
España a comezos do século XX

BLOQUE

4
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

A Segunda República española proclamouse o 14 de abril de 1931. En 1936, un golpe  
de Estado do exército deu lugar ao inicio da Guerra Civil, que rematou en 1939.

1  Observa a imaxe e explica a que contido  
da Constitución de 1931 fai alusión.

 

 

 

 

2  Explica que obxectivos buscaban as seguintes reformas aplicadas pola República.

•  Reforma agraria:  

 

•  Reforma laboral:  

 

•  Reforma do ensino:  

 

3  Completa a seguinte táboa sobre a Guerra Civil española.

AS PEGADAS DO TEMPO
A Segunda República e a Guerra Civil

BLOQUE

4

Ano de comezo  
e de finalización

Zonas en que se 
dividiu España

Efectos  
e consecuencias
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Tras a Guerra Civil estableceuse en España unha ditadura baixo o poder do xeneral Franco.  
A ditadura rematou coa morte de Franco en 1975. 

1  Completa o cadro sobre o franquismo. 

AS PEGADAS DO TEMPO
O franquismo

BLOQUE

4

Xefe do Estado

Poderes do xefe do Estado

Partidos políticos e sindicatos

Constitución

Censura

2  Explica que feitos ocorreron nos seguintes anos.

•  1939:  

•  1955:  

•  1975:  

3  Escribe un acontecemento das seguintes etapas do franquismo.

•  Primeiros anos do franquismo:  

 

•  Anos 50:  

 

•  Anos 60:  

 

•  Anos 70 ata 1975:  
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 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Tras a morte de Franco estableceuse en España unha monarquía parlamentaria referendada  
pola Constitución de 1978.

1  Define os seguintes conceptos.

•  Transición:  

 

•  Referendo:  

 

2  Indica o que establece a Constitución de 1978 en cada caso.

•  Forma política do Estado:   

 

•  Dereitos cidadáns:  

 

 

•  Organización territorial:  

 

3  Ordena cronoloxicamente os seguintes presidentes democráticos de España.  
Escribe unha característica dos seus gobernos.

 Felipe González ( - 1996):  

  Adolfo Suárez (1977- ):  

  Mariano Rajoy (  - ):  

  José María Aznar ( -2004):  

  Leopoldo Calvo Sotelo ( - ):  

  José Luis Rodríguez Zapatero (2004- ):  

VIVIR EN SOCIEDADE
Da transición á democracia

BLOQUE

4

Material fotocopiable © 2015 Santillana Educación, S. L. / Edicións Obradoiro, S. L. 35Ciencias Sociais 6





Programa  
de ampliación2



1  Le o texto e contesta.

•  Cantos anos fixo o telescopio espacial Hubble?  

•  Que dúas axencias participaron na súa construción? 

 

•  Como se chama o seu substituto?  

•  Que importantes descubrimentos realizou o telescopio Hubble? 

 

 

 

•  Quen foi o creador do primeiro telescopio?  

•  Que puido ver con el?  

 

 

O telescopio Hubble fai 25 anos

A principios do século XVII, Galileo inventou un enxeño que permitía 
observar os corpos celestes. Aquel primeiro telescopio artesanal 
permitiu detectar catro lúas de Xúpiter, intuír os aneis de Saturno  
e ver a paisaxe lunar, salpicada de cráteres e chairas. 

Case 400 anos máis tarde, o 24 de abril de 1990 foi lanzado ao 
espazo o telescopio espacial Hubble, que, como o seu antepasado, 
supuxo unha revolución no ámbito científico. Malia que o deseñaron 
para funcionar uns 15 ou 20 anos, aínda segue marabillando coas 
súas imaxes.

O Hubble foi creado en colaboración entre a NASA e a Axencia 
Espacial Europea (ESA). Durante todo este tempo o Hubble realizou 
importantes descubrimentos, como o da enerxía escura,  
o choque dun cometa en Xúpiter, diferentes nebulosas e unha primeira ollada ás fases temperás  
da formación de galaxias tras o Big Bang.

En 2009, o Hubble foi reparado por última vez. A NASA xa prepara un substituto a este telescopio,  
o James Webb, que será lanzado ao espazo previsiblemente en 2018.

Grazas ao Hubble, a sociedade comezou a descubrir a astronomía como unha ciencia máis atractiva  
e accesible.

Nome  Data   

O MUNDO EN QUE VIVIMOS
O telescopio Hubble

BLOQUE

2
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2  Observa as seguintes imaxes captadas polo telescopio Hubble e define os conceptos 
subliñados. 

 

 

 

 

 

 

3  O primeiro telescopio de Galileo captou imaxes de varios planetas. Escribe os seus nomes  
no seguinte debuxo.

4  O telescopio Hubble está situado na atmosfera. Que outras capas ten a Terra?

 

 

 

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN. Ficha 1

Aneis de Saturno.  Galaxia espiral NGC1300.
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Google maps

En febreiro de 2005, a empresa Google 
presentou no seu blog a aplicación  
Google Maps, que grazas á 
dixitalización de mapas permite  
buscar con precisión calquera lugar  
do planeta.

Este programa obtén os mapas tanto  
de satélites espaciais coma de avións, 
así como de bases de datos de mapas 
dixitalizados, por iso, a calidade  
dos mapas non sempre é igual.

Maps non estivo dispoñible de inmediato para todo o mundo nin en principio contaba con tanta 
información coma agora. A primeira versión que chegou a Europa foi a de Reino Unido, en abril  
de 2005, e co paso dos meses fóronse incorporando datos de estradas, imaxes obtidas por satélites 
e indicacións de navegación. En abril de 2006, Google Maps chegou a España, xunto coas versións 
de Alemaña, Francia e Italia.

En 2007 incorporouse unha gran función: Street View, que permite a visita a pé de rúa do lugar 
desexado. Ao principio, só estaba dispoñible en cinco cidades de Estados Unidos, pero co tempo  
e aínda na actualidade, numerosos coches de Google seguen percorrendo o planeta para  
captar con todo detalle as cidades. 

Se en 10 anos este programa revolucionou a nosa forma de coñecer os mapas, como será  
dentro doutros 10 anos?

Nome  Data 

O MUNDO EN QUE VIVIMOS
O mapa máis grande do mundo

BLOQUE

2

1  Le o texto e contesta.

•  Cando apareceu por primeira vez Google Maps? Cando chegou a España?

 

•  Cales son as fontes das que obtén os mapas?

 

 

•  Que servizos ofrece este programa?
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2  Que aspecto do terreo mostra a imaxe que acompaña o texto? 

 

3  Pódese dicir que Google Maps actúa como un GPS? Por que?

 

 

 

4  Realiza o seguinte exercicio práctico con Google Maps.

•   Entra na páxina: https://maps.google.es/. No buscador escribe o nome  
do teu centro escolar ou a rúa onde se encontra e a localidade.

•   Fai clic co botón dereito do rato no punto marcado no mapa e selecciona  
o apartado «Que hai aí?». 

Verás que aparecen uns números, trátase das coordenadas xeográficas (positiva  
para norte e leste, negativa para sur e oeste). Explica o que son a lonxitude e a latitude.  
Cales son as do teu centro escolar?

 

 

 

 

•   Abaixo á esquerda do mapa atópase a escala. Define que é a escala  
e calcula a distancia en liña recta entre o teu colexio e a túa casa.

 

 

 

5  Explica as vantaxes dunha aplicación coma esta para diferentes oficios,  
como taxista ou condutor de ambulancia.

 

 

 

 

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN. Ficha 2
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1  Le o texto e contesta.

•  Que é un fiorde? 

 

•  Cal é o fiorde máis grande de Noruega? Que medidas ten? 

 

•  Que caracteriza o fiorde de Geirangerfjord? 

 

 

•   Que fiorde se pode atopar nunha cidade? Que se construíu nel?

   

Os fiordes noruegueses

Noruega é un dos países europeos con maior 
número de fiordes. Os fiordes son vales glaciarios 
que se localizan na costa e que foron invadidos polo 
mar. Parece que se orixinaron hai millóns de anos 
polo ascenso do nivel do mar, como consecuencia 
da fusión dos xeos.

O fiorde Sognefjord é o máis longo e profundo  
de Noruega e o segundo máis grande do mundo. 
Son 200 km de paredes escarpadas e alcanza  
os 1.308 metros por debaixo do nivel do mar.

No fiorde de Geirangerfjord, incluído pola Unesco  
na Lista de Patrimonio da Humanidade, pódense  
ver belas fervenzas, como a das Sete Irmás,  
o Pretendente ou o Veo Nupcial. Din que se 
encontras un trol, non convén provocalo,  
pois os seus enfados poden ser moi  
perigosos.

Un fiorde situado nunha cidade é o da capital  
de Noruega. No fiorde de Oslo edificouse  
o edificio da ópera. Parece como un iceberg que 
quedase durmido no fiorde; só o seu interior, como 
un enorme tambor de madeira, resoa alegremente 
dando vida á cidade.

Nome  Data 

O MUNDO EN QUE VIVIMOS
O relevo de Europa

BLOQUE

2
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2  O maior número de fiordes de Europa encóntrase en Noruega. 

•  Colorea este país no seguinte mapa de Europa. Escribe o nome da súa capital. 

• Escribe, tamén, o nome dos países que limitan con el e das súas capitais.

3  Ademais de fiordes, que outros elementos do relevo destacan nesa rexión?  
Busca información e completa a táboa seguindo o exemplo.

4  Selecciona un destes accidentes do relevo e escribe no teu caderno  
un texto coma se fose unha pequena guía turística para axudar aos viaxeiros  
que vaian a ese lugar. Podes acompañalo de imaxes que obteñas  
de Internet.

Accidente do relevo Exemplo Unha característica

Océano Glacial Ártico É o máis pequeno dos océanos.

Mares

Cabo

Península

Montes

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN. Ficha 3
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A alta montaña en España

Como xa sabes, cada 1.000 metros que se ascende en 
altitude descende a temperatura uns 6 ºC. Isto significa que 
en todas as montañas hai un clima distinto e unha vexetación 
graduada. O maior ou menor número de niveis dependerá  
da maior ou menor altitude das montañas.

Por exemplo, se fixésemos unha excursión para descubrir  
a vexetación dos Pireneos, poderiamos atopar  
os seguintes niveis segundo ascendemos:

No fondo dos vales, aínda que a vexetación sería  
abundante, actualmente foi substituída na súa maior  
parte por terras de cultivo. Pouco despois sitúanse  
as árbores de climas temperados, como as aciñeiras. 

A partir desa banda, que non adoita superar os 1.000 metros, 
é o dominio do bosque de folla caduca, adaptado a unha 
maior humidade e temperatura máis baixa, e onde  
predominan os carballos e faias. 

Por encima dos 1.500 metros aparece o bosque  
de coníferas: abetos, piñeiros e, máis arriba, piñeiros negrais.  
A partir dos 2.000 metros desenvólvense as pradarías,  
e máis arriba é o dominio das neves perpetuas.

Nome  Data 

O MUNDO EN QUE VIVIMOS
A vexetación na alta montaña

BLOQUE

2

1  Observa o esquema dos Pireneos e escribe como se distribúen as especies vexetais.

 

 

 

 

 

 

2  Onde se localizan os Pireneos? Son montañas interiores, exteriores ou bordean a Meseta? 

 

 

 

Prado
SolainaAvesedo

Abeto

Faia

Piñeiro

Carballo

Aciñeira
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3  Localiza os Pireneos neste mapa  
de España. Despois, completa  
esta ficha.

4  Observa este climograma e responde as preguntas.

•   Como son as temperaturas?  
E as precipitacións?

 

 

 

•  A que clima español corresponde?

 

5  O seguinte gráfico corresponde á vexetación do Teide, en Canarias. Escribe como se distribúe  
a vexetación pola altura.

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN. Ficha 4

Pireneos

Comunidades Autónomas que percorren: 

 

Cumio máis alto:  

Principais características:  

 

Violeta

Laurisilva

Cardón

Palmeira

Piñeiro canario
Xesta

Tabaiba

Drago

Sabina

Material fotocopiable © 2015 Santillana Educación, S. L / Edicións Obradoiro, S. L. . 45Ciencias Sociais 6



As estradas líquidas

A diferenza de España, en que apenas 
existen tramos de ríos navegables,  
a navegación interior en Europa ten  
unha longa historia. Lévase a cabo  
a través de ríos ou lagos comunicados 
mediante canles.

A orixe destas canles en Europa 
remóntase ao século XV. Pero foi no 
século XVIII cando se construíu a canle 
máis antiga que aínda se conserva,  
a denominada canle do Mediodía. Esta 
canle une as costas mediterráneas  
e atlánticas de Francia a través do río 
Garona e prolóngase ata o río Ródano. No seu momento, esta canle utilizouse para o transporte  
de persoas e mercadorías, na actualidade emprégase para o turismo e mesmo como lugar onde 
ancorar a vivenda.

Foi no século XX cando se desenvolveu o turismo fluvial nas antigas canles e comezou na rexión  
dos Norfolk Broads, no Reino Unido. 

Outros ríos navegables de Europa son, por exemplo, o Rin e o Danubio, que conectan o Atlántico  
co mar Negro. Ademais, en Rusia tamén é navegable o Volga, que está comunicado mediante  
canles con outros ríos, co que forma unha rede que une os mares Caspio, Báltico e o océano  
Glacial Ártico. Deste modo, supérase o obstáculo que significa a conxelación dos ríos  
no inverno.

Nome  Data 

O MUNDO EN QUE VIVIMOS
Os ríos navegables de Europa

BLOQUE

2

1  Le o texto e contesta.

•   Cal foi a primeira canle navegable construída en Europa? Onde se encontraba?

 

•  Para que se empregaba esta canle?  

 

•  Que outros ríos europeos son navegables? Que mares e océanos conectan?
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2  Observa o mapa de Europa. Escribe a que río corresponden os seguintes números e en que 
vertente desembocan. 

1.  . Vertente:  .

2.  . Vertente:  .

3.  . Vertente:  .

4.  . Vertente:  .

5.  . Vertente:  .

3  En España construíuse no século XVIII a canle de Castela para o transporte fluvial.  
Busca información en Internet sobre ela e completa unha táboa coma a seguinte.

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN. Ficha 5

Cando se 
construíu

Que ríos  
enlaza

Que provincias 
percorre

Con cantas 
canles conta

2
1

3

4

5
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Nome  Data   

VIVIR EN SOCIEDADE
As actividades económicas

BLOQUE

3

1  Le o texto e contesta.

•  Quen foi Enric Bernat?  

 

•  Como se lle ocorreu crear Chupa Chups?  

 

 

•  Cal foi o primeiro slogan de Chupa Chups?  

 

•  Cando chegou Chupa Chups ao espazo? Quen o levou? 

 

Un emprendedor con moito éxito

En ocasións, unha idea orixinal non garante o éxito.  
Pero contribúe a el. Hai máis de medio século,  
un confeiteiro catalán chamado Enric Bernat tivo  
a idea de unir un paíño a unha bóla de caramelo  
e triunfou no mundo enteiro. 

Hoxe parece sinxelo, pero na década de 1950 a idea  
foi revolucionaria. 

Enric, tras observar que os nenos adoitaban sacar  
os caramelos da boca, cos problemas hixiénicos  
que iso causaba, decidiu incorporarlles aos caramelos  
un paíño que lles permitise saborealos máis facilmente. 
En 1958 saíu ao mercado o primeiro caramelo con pau. 
Pero a empresa Chupa Chups non se constituíu  
ata 1964. E o seu slogan foi: «É redondo e dura moito, 
Chupa Chups». 

Pero a Enric Bernat non lle bastaba con triunfar en España. Quería traspasar fronteiras  
e que o seu caramelo fose coñecido no mundo enteiro. Para iso, necesitaba un logotipo especial,  
que identificase o caramelo coa felicidade. Encargoulle o deseño a un dos máis grandes  
artistas do século xx, Salvador Dalí. El, nunha hora, creou unha margarida amarela no interior da cal  
estaba escrito o nome «Chupa Chups» en vermello. Hoxe séguese utilizando o mesmo deseño.

Vaia, que Chupa Chups foi recoñecido mundialmente! Foi o primeiro caramelo con paíño que  
se consumiu no espazo. En 1995, os astronautas rusos levárono á estación espacial Mir.

Nome  Data   
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PROGRAMA DE AMPLIACIÓN. Ficha 6

2  Estas son algunhas das características que debe ter un emprendedor.  
Elixe as dúas que consideres máis importantes e explica por que.

ser creativo
                

tomar decisións
                

detectar necesidades

buscar solucións
               

traballar en equipo
                

asumir riscos

•   

 

•   

 

3  As persoas identificamos as cores con distintos sentimentos. Observa o cadro  
e di que cores elixirías para a imaxe dos seguintes produtos.

     branco  ►  pureza  negro ►  elegancia  amarelo ►  optimismo

   vermello  ►	 vitalidade    azul  ►  confianza    verde ►  naturalidade

•  Para unhas zapatillas deportivas:   

•  Para un refresco:   

•  Para un coche ecolóxico:   

4  Analiza este anuncio. Sinala os elementos  
da mensaxe publicitaria. Despois, explica  
que cores utilizarías ti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Material fotocopiable © 2015 Santillana Educación, S. L / Edicións Obradoiro, S. L. . 49Ciencias Sociais 6



Soria, un deserto demográfico

En España, existen zonas cunha densidade  
de poboación moi baixa e que están quedando 
despoboadas. Delas, talvez a que está nunha 
situación máis preocupante é a extensa 
provincia de Soria, situada en Castela e León.

Nesta provincia, por cada habitante hai unhas 
3.000 árbores (fronte ás 150 de media estatal), 
a esperanza de vida é de 84 anos,  
o índice de alfabetización de adultos é dos máis 
altos do país e o índice de calidade  
de vida achégase ao de Bélxica, o cuarto  
mellor do planeta. 

Con todo, xunto ao norte de Escocia e a Laponia, 
Soria é unha das zonas menos poboadas de 
Europa. A densidade de poboación de Soria 
é de 8,9 hab./km2, nalgunha comarca mesmo 
descende a 1 hab./km2, é dicir, é dez veces 
menor ca a de España, que é de 93 hab./km2. Ademais, ten o maior envellecemento demográfico  
de España (o 25 % ten 65 e máis anos fronte ao 14 % de poboación menor de 16 anos). O tamaño 
medio dos municipios sorianos é de 517 habitantes, moito menor ca a media municipal de España, 
que é de 5.690 habitantes.

Se Soria foi na Idade Media unha importante zona de paso entre Aragón e Castela, actualmente  
quedou illada. En 1950 había 160.000 habitantes; hoxe quedan cerca de 93.000 habitantes.  
Pódese falar de Soria como dun deserto demográfico?

Nome  Data 

VIVIR EN SOCIEDADE
A densidade de poboación

BLOQUE

3

1  Le o texto e contesta.

•   Cal é a densidade de poboación de Soria comparada coa de España?

 

•   Pódese dicir que a poboación de Soria está envellecida? Por que?

 

•   Que aspectos positivos presenta a provincia de Soria?  

 

•   En canto descendeu a poboación soriana desde 1950?
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2  Define os seguintes conceptos relacionados coa poboación. 

•  Densidade de poboación:  

 

 

•  Envellecemento demográfico:  

 

 

•  Índice de alfabetización:  

 

 

3  Observa o seguinte mapa de densidade de poboación española e completa a táboa.

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN. Ficha 7

4  Calcula a densidade  
de poboación das seguintes 
provincias. 

Dúas provincias menos  
densamente poboadas

Catro provincias con densidades  
entre 10 e 100 hab./km2

Catro provincias con densidades  
entre 101 e 600 hab./km2

Provincia Poboación Superficie Densidade

Teruel 139.390 14.809 km2

Madrid 6.378.297 8.028 km2

Cantabria 587.682 5.326 km2

Sevilla 1.936.908 14.036 km2
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O turismo español

En España o sector servizos ocupa o 74 % 
da poboación. Dentro deste sector pódese 
destacar o turismo. 

O turismo tradicional español foi sempre  
o de sol e praia, é dicir, aquel que busca  
o atractivo das praias e outras actividades 
acuáticas. Isto débese principalmente  
a que España é un dos países europeos  
con maior litoral costeiro e a que o clima 
favorece este tipo de turismo. Así, entre  
os turistas estranxeiros que visitan as praias 
españolas destacan os de Reino Unido, 
Francia e Alemaña. As Comunidades 
máis visitadas son Cataluña, Comunidade 
Valenciana, Andalucía, Baleares e Canarias.

Non obstante, tamén hai en España un turismo de interior, que se podería enmarcar no chamado 
turismo rural. Este tipo de turismo trata de achegar o viaxeiro a núcleos rurais e dálle a oportunidade 
de coñecer como se desenvolve a vida no campo ou nunha pequena aldea, e de practicar, ademais, 
certas actividades e deportes en contacto coa natureza (sendeirismo, rutas en bici, a cabalo,  
ou simplemente a contemplación das paisaxes). 

Este tipo de turismo permitiu diversificar as actividades económicas, primordialmente agrícolas, das 
contornas rurais. No entanto, é un turismo maioritariamente nacional, un 84 % de españois realiza 
estas viaxes.

Nome  Data 

VIVIR EN SOCIEDADE
O turismo en España

BLOQUE

3

1  Le o texto e contesta.

•  Que turismo predomina máis en España? Por que?  

 

 

•  De que países son os turistas que máis visitan España?  

 

•  Que caracteriza o turismo rural?  
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2  Explica a diferenza entre turismo de sol e praia e turismo rural.

 

 

 

3  Observa o gráfico da poboación de España por sectores económicos  
e completa a cal deles corresponde cada apartado. Que porcentaxe  
de poboación traballa en cada un? Escríbeo no gráfico.

4  O turismo rural diversifica as actividades económicas das contornas rurais. Escribe  
en que Comunidades Autónomas españolas predomina máis a agricultura tanto de secaño 
coma de regadío.

 

 

 

 

5  Observa o seguinte cartel. 

•   Explica que tipo de turismo promove.

 

 

 

 

 

 

•   Imaxina que tiveses que promover o turismo da túa Comunidade. Debuxa nunha cartolina  
un cartel e inventa un slogan para atraer turistas.
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1.   

2.   

3.   

2

3

1
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Os parques nacionais españois

España é un dos primeiros países europeos que 
impulsou a conservación de espazos naturais. 
Actualmente existen 15 parques naturais protexidos.

A primeira paisaxe natural en ser declarada parque 
nacional foi a dos Picos de Europa en 1918. Antes 
chamábase Montaña de Covadonga, pero en 1995 
cambiou o seu nome e ampliou a súa superficie. O 
rei Afonso XIII inaugurou este parque nacional un 8 
de setembro tras plantar nel unha árbore. A revista 
Montes recollía así como fora a inauguración: «O acto 
revestiu especial solemnidade pola fermosura do 
sitio, onde non se colocou outro adorno artificial que 
un estrado cuberto de alfombra, en que se puxeron dous sofás para os reis fronte á árbore e un foxo 
aberto nunha reducida superficie desprovista de vexetación e situada a carón do hotel Pelayo, desde 
onde presenciaba o acto unha inmensa multitude».

En 2013 foi declarado o ata agora último parque nacional, o de Serra de Guadarrama. En xullo  
dese ano, os daquela aínda príncipes de Asturias, Filipe e Letizia, descubriron unha placa 
conmemorativa do décimo quinto parque da rede nacional, o quinto en extensión e o primeiro  
que comparten dúas Comunidades. 

A Comunidade Autónoma que conta con maior número de parques nacionais é a de Canarias. Nela 
pódense atopar os parques do Teide (Tenerife), da Caldera de Taburiente (La Palma), Timanfaya 
(Lanzarote) e Garajonay (La Gomera).

Nome  Data 

VIVIR EN SOCIEDADE
Os parques nacionais de España

BLOQUE

3

1  Le o texto e contesta.

•  Cantos parques nacionais existen actualmente en España?  

•  Cal foi o primeiro parque nacional declarado? Quen o inaugurou?

 

 

•  Cal foi o último? Quen o inaugurou?  

 

•  Que Comunidade Autónoma conta con máis parques nacionais? Cales son?
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2  Completa a táboa das datas de aprobación dos parques nacionais tras a información que 
atopes.

3  Selecciona un dos quince parques nacionais, busca información e completa unha ficha  
como a seguinte.

4  De visitares algún destes parques nacionais, que dúas medidas respectuosas  
co medio deberías levar a cabo?

 

 

 

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN. Ficha 9

Parque nacional Data

Picos de Europa 1918

1918

1954

1954

1955

1969

1973

1974

Parque nacional Data

1981

1991

1995

1998

2002

2007

Serra de Guadarrama 2013

Nome  

Data de declaración:  

Superficie:  

Comunidade Autónoma:  

Peculiaridades:  
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Canarias na Unión Europea

Denomínanse rexións ultraperiféricas 
os territorios pertencentes a España, 
Francia e Portugal, pero que  
se encontran a miles de quilómetros 
destes países membros da Unión 
Europea. 

Estes territorios comparten unha serie 
de características comúns que fan que 
teñan un estatuto xurídico específico 
dentro da Unión Europea. Estas 
rexións foron recoñecidas por primeira 
vez no artigo 299.2 do Tratado  
de Ámsterdam de 1999. 

En concreto, son rexións ultraperiféricas, segundo este tratado: cinco departamentos franceses  
de ultramar, Guadalupe, Güiana Francesa, Martinica, Reunión e Mayotte; a colectividade de ultramar 
francesa de San Martiño, a Comunidade Autónoma española das Illas Canarias e as rexións 
autónomas portuguesas dos Azores e Madeira.

Para Canarias este recoñecemento supón unha serie de medidas específicas en ámbitos como  
as políticas aduaneira e comercial do mercado único, a política fiscal, as políticas agrícola e pesqueira, 
xa que a distancia do continente europeo e a fragmentación xeográfica, debido ás numerosas illas  
que a compoñen, aumenta os custos dos transportes e comunicacións entre as illas e co resto  
do mundo. Por iso, aplicáronse políticas de apoio desde a Unión Europea para acabar con estes  
e outros problemas. 

Nome  Data   

VIVIR EN SOCIEDADE
As rexións ultraperiféricas

BLOQUE

3

1  Le o texto e contesta.

•  Define o que é unha rexión ultraperiférica.  

 

 

•  Que territorios compoñen estas rexións? 

 

 

 

•  Cando foron recoñecidas como tales?  
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2  Busca en Internet o Tratado de Ámsterdam, le o artigo 299.2 e resume o seu contido. 

 

 

3  Observa o mapa e escribe o nome das illas Canarias nel.

4  O texto fai alusión ao mercado único europeo. Explica en que consiste.

 

 

 

5  Busca información sobre os seguintes tratados da Unión Europea e escribe algunhas  
das súas características principais.

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN. Ficha 10

Tratado Data de entrada en vigor Característica principal

Tratado de Roma

Tratado de Maastricht 

Tratado de Ámsterdam

Tratado de Lisboa
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19 de marzo de 1812

O 19 de marzo de 1812, España converteuse  
nun dos primeiros países do mundo,  
tras Estados Unidos e Francia, en romper  
co réxime absolutista e proclamar  
unha constitución de carácter liberal.

A Constitución de 1812 foi aprobada  
no Oratorio de San Filipe Neri, onde  
se realizaban as reunións das Cortes de Cádiz. 
A súa aprobación foi o mesmo día en que  
se celebraba a festividade de San Xosé,  
de aí que se coñeza co sobrenome  
de La Pepa.

O texto estruturouse en 384 artigos divididos en 
dez títulos. Establecía a soberanía nacional, a separación de poderes, o sufraxio universal masculino, 
a igualdade dos cidadáns ante a lei, a liberdade de expresión e a liberdade persoal, entre outros 
dereitos. Por primeira vez na historia da humanidade, un texto legal propoñía que os dereitos  
e as liberdades dos cidadáns se estendesen a todos os seres humanos, independentemente  
da súa condición social ou a cor da pel.

Tras a aprobación da Constitución celebrouse unha misa e era tan forte o vento que sopraba  
ese día que chegou a tronzar unha árbore na porta da igrexa. Un dos deputados que alí estaban 
escribiu: «Algúns dos circunstantes (entre os cales estaba eu) non por superstición, senón como  
en burla, aludiron a que podería ser funesto agoiro da sorte da lei nova».

Nome  Data 

AS PEGADAS DO TEMPO
A Constitución de 1812

BLOQUE

4

1  Le o texto e contesta.

•  Cando e onde foi aprobada a Constitución de 1812?  

 

•  Que é un réxime absolutista?  E un liberal?  

 

 

•  Que establecía a Constitución de 1812?  
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2  Lembra cal era a situación de España en 1812.

 

 

 

3  Explica o último parágrafo do texto. Que pasou coa Constitución de 1812 cando regresou 
Fernando VII?

 

 

4  Compara estes artigos da Constitución de 1812 cos da actual Constitución de 1978. Contesta 
as preguntas.

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN. Ficha 11

Constitución de 1812 Constitución de 1978

Art. 3. A soberanía reside esencialmente  
na Nación e, polo mesmo, perténcelle a esta 
exclusivamente o dereito de establecer  
as súas leis fundamentais.

Art. 14. O Goberno da Nación española  
é unha monarquía moderada hereditaria.

Art. 15. A potestade de facer as leis reside  
nas Cortes co rei.

Art. 16. A potestade de facer executar as leis 
reside no rei.

Art. 17. A potestade de aplicar as leis  
nas causas civís e criminais reside  
nos tribunais establecidos pola lei.

Artigo 1 

1.   España constitúese nun Estado social  
e democrático de Dereito, que propugna 
como valores superiores do seu ordenamento 
xurídico a liberdade, a xustiza, a igualdade  
e o pluralismo político.

2.   A soberanía nacional reside no pobo español, 
do que emanan os poderes do Estado.

3.   A forma política do Estado español  
é a Monarquía parlamentaria.

•  Explica os termos de «soberanía nacional» e «separación de poderes».

 

 

•   Que tipo de monarquías establecen ambas as constitucións? En que se diferencian e en que  
se parecen?
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A primeira liña férrea de España 

O 27 de setembro de 1825 inaugurouse  
a primeira vía férrea do mundo, a liña que  
unía as localidades mineiras de Stockton  
e Darlington, no Reino Unido.

Esa liña fora deseñada e dirixida  
por George Stephenson, que foi tamén  
o inventor da locomotora deste primeiro tren.

A primeira vía férrea para o transporte  
de pasaxeiros e de carga foi a que unía as 
localidades británicas de Liverpool e Manchester, 
inaugurada o 15 de setembro de 1830. 

Axiña as liñas de ferrocarril se foron estendendo 
por todo o mundo. A primeira liña de España construíuse en Cuba, que daquela  
era unha colonia española. Inaugurouse en 1837 e correspondía á liña A Habana-Güines.  

Na península ibérica, a primeira vía férrea de transporte de pasaxeiros inaugurouse o 28 de outubro 
de 1848, entre Barcelona e Mataró. O día da súa inauguración o tren compoñíase de 24 coches  
cunha capacidade para uns 900 viaxeiros. En 1851 inaugúrase a seguinte liña, que unía Madrid  
e Aranjuez. Actualmente, en España hai máis de 15.000 quilómetros de liñas férreas.

O tren supuxo un grande avance para a comunicación e a economía dun país que comezaba  
a desenvolver a súa revolución industrial. 

Nome  Data   

AS PEGADAS DO TEMPO
O primeiro ferrocarril español

BLOQUE

4

1  Le o texto e contesta.

•   En que país se construíu a primeira liña férrea do mundo? Cando se inaugurou? 

 

•   Onde se inaugurou a primeira liña de ferrocarril española? Que ruta facía?

 

•   Cal foi a primeira liña da Península?  

 

•  Que características tiña?  

 

•   Que supuxo para España?  
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2  Explica quen reinaba en España entre 1833 e 1868. Resume dous feitos que ocorreron  
no seu reinado.

 

 

3  Marca cales destas máquinas se inventaron no século XIX. 

4  Selecciona un deses inventos, busca información e completa no teu caderno  
unha ficha coma a seguinte.

5  A Revolución Industrial supuxo un gran cambio na sociedade da época.  
Pon dous exemplos de quen integraba as novas clases sociais. 

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN. Ficha 12

Data de invención:  

Inventor:  

Principais características:  

 

Clase social Exemplo

Clase alta

Clase media

Clase baixa
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O voto da muller

Os primeiros países en recoñecer o dereito de 
voto das mulleres foron Noruega, Dinamarca, Nova 
Zelandia e Australia no século xix.

En 1918, en Gran Bretaña recoñeceuse o sufraxio 
feminino. En España, o voto feminino alcanzouse  
en 1931 durante a Segunda República.

Pero esta medida espertou un gran debate entre 
os deputados. Unha das voces que con máis forza 
se levantou contra o proxecto foi a da deputada 
Victoria Kent, pioneira da participación da muller 
na vida pública: foi a primeira muller avogada española en litigar nun tribunal. Ela pensaba que o voto 
feminino ía estar influído pola opinión da Igrexa e sería conservador en prexuízo dos partidos  
de esquerdas.

Pola contra, distinguiuse apoiando o proxecto outra muller, Clara Campoamor. Esta deputada  
non só avogou polo voto, senón por que a muller conseguise a plena igualdade en todos os ámbitos 
sociais e se reflectise nas leis. 

O 1 de outubro de 1931, por 160 votos a favor e 121 en contra, aprobouse o dereito de voto  
para as mulleres. O 19 de novembro de 1933, por primeira vez 6.800.00 mulleres elixiron  
os seus representantes nunhas eleccións xerais.

Nome  Data   

AS PEGADAS DO TEMPO
O sufraxio feminino

BLOQUE

4

1  Le o texto e contesta.

•   Explica o que é o sufraxio universal.  

 

 

 

•   Cando se conseguiu o dereito ao voto feminino en España? Cando votaron por primeira vez?

 

 

•   Quen estaba a favor deste dereito e quen en contra? Que defendía cada unha?
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2  Cando se proclamou a Segunda República en España? Cando rematou e por que?

 

 

 

3  Explica dúas medidas sociais que se aprobaron durante a Segunda República.

 

 

 

 

4  Busca información e elabora unha ficha biográfica destas dúas deputadas republicanas.

Victoria Kent Clara Campoamor

•  Lugar e data de nacemento: 

 

•  Formación e traballos:  

 

 

•  Actividade política:  

 

 

 

 

•  Lugar e data de nacemento: 

 

•  Formación e traballos:  

 

 

•  Actividade política:  

 

 

 

 

5  Tras a Guerra Civil, a muller perdeu o dereito ao voto. Busca información e escribe cando  
se volveu aprobar o sufraxio universal en España.

 

 

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN. Ficha 13
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As obras de arte e a historia

Desde as súas orixes, a arte serviu 
para reflectir importantes episodios  
da historia. Era unha forma  
de plasmar os acontecementos 
ocorridos, aínda que sempre desde 
a óptica do artista. Por exemplo, 
Francisco de Goya deixou constancia 
das consecuencias do levantamento 
do pobo de Madrid o 2 de maio  
de 1808. Ademais, este artista foi 
pintor de corte dos reis Carlos IV  
e Fernando VII.

Na actualidade, desde a aparición  
de dispositivos tecnolóxicos para 
captar imaxes, como cámaras 
fotográficas ou de vídeo, así como teléfonos móbiles e tabletas, xa non se elaboran obras de maneira 
habitual para reflectir feitos históricos. Aínda así, os artistas implicados no seu tempo seguen deixando 
constancia nos seus cadros da influencia dos acontecementos que están vivindo.

Un exemplo é a obra de Antonio López sobre a familia real. O cadro, que se encargou en 1993, 
acabou de pintarse en 2014. Neses anos producíronse tantos cambios que o cadro xa é un fiel reflexo 
da historia. O actual rei xa non é Xoán Carlos I, senón o seu fillo, Filipe VI; desde 1993 sucedéronse, 
ademais, ata catro presidentes de goberno. Así respondía Antonio López á pregunta: cre que  
a pintura pasará a expoñerse no futuro xunto aos outros grandes retratos de familias reais, como  
A familia de Carlos IV de Goya, que se expoñen en El Prado? «Non teño nin idea, nin penso niso.  
Xa nolo dirá o tempo».

Nome  Data 

AS PEGADAS DO TEMPO
A arte na historia

BLOQUE

4

1  Le o texto e contesta.

•   Que relación hai entre a arte e a historia?  

 

 

 

•   Cantos anos tardou en pintarse o retrato da familia real de Antonio López?

 

•   Que feito histórico reflectiu Francisco de Goya en 1808?  
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2  Desde que Antonio López comezou o cadro da familia real en 1993 sucedéronse  
catro presidentes de goberno. Completa os datos desta táboa.

3  Busca información sobre o estilo artístico de Antonio López e escribe as súas principais 
características e os seus máximos representantes.

 

 

 

4  Observa os seguintes cadros de Goya e explica o que reflicte cada un deles.

 

 

 

5  Selecciona algún acontecemento da historia recente de España e elabora un cadro  
en que o reflictas. Ten en conta os seguintes aspectos: elixe un estilo artístico (pode ser realista 
ou abstracto) e escolle os materiais que vas empregar (pinturas, colaxe...).

O 3 de maio de 1808 en Madrid.O 2 de maio de 1808 en Madrid.
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Nome Datas de goberno Un feito destacado do seu goberno
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Solucionario2
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Plan de mellora
Bloque 2

Ficha 1 

1. R. G. Arriba: Mercurio, Terra, Xúpiter e Urano. 
Abaixo: Venus, Marte, Saturno e Neptuno.

2. Os asteroides son anacos de rocha que xiran 
arredor do Sol. Os meteoritos son pequenos 
asteroides que chocan con outros astros e forman 
cráteres na súa superficie.

3. R. G. Movemento de rotación. Duración: 24 
horas. Dá lugar aos días e ás noites. Movemento 
de translación. Duración: 365 días  
e unhas seis horas. Dá lugar ás estacións. 

4. •  Eclipse: acontece cando tres astros se aliñan  
e un deles oculta outro. Hai dous tipos: eclipses 
de Sol e eclipses de Lúa.

 •  Marea: movemento de ascenso e descenso  
das augas do mar producido pola forza  
de atracción do Sol e da Lúa sobre  
a Terra.

Ficha 2

1. •  Trátase dun mapamundi físico.

 •  1. Rosa dos ventos; 2. Coordenadas 
xeográficas, 3. Escala.

 •  É unha escala gráfica.

 • 7 cm x 2.000 km = 14.000 km.

 • Cara ao suroeste.

 • Atrasaría a hora.

 •  Punto A: norte; leste. Punto B: sur; oeste.

Ficha 3

1. R. G. 1. Montes Urais.

 2. Montes Escandinavos.

 3. Pireneos.

 4. Cárpatos.

 5. Alpes.

 6. Cáucaso.

 7. Balcáns.

 8. Gran Chaira Europea.

 9. Chaira da Europa Oriental.

2. R. G. Deberán escribir: o océano Glacial Ártico,  
e o océano Atlántico.

 Entre os grandes mares que bañan a costa 
europea están o Mar do Norte, o mar Báltico  
e o mar de Barents, no norte, e o mar 
Mediterráneo, o mar Negro e o mar Caspio, no sur.

3. R. G. A. Kola: península.

 B. Sardeña: illa.

 C. Xibraltar: estreito.

 D. Ibérica: península.

 E. Biscaia: golfo.

 F. Chipre: illa.

 G. Irlanda: illa.

 H. Norte: cabo.

 I. Xutlandia: península.

Ficha 4

1. O territorio de España ocupa boa parte  
da península ibérica, as illas Baleares,  
as illas Canarias e as Cidades Autónomas  
de Ceuta e Melilla, no norte de África.

2. R. G.

3. R. G. Cadeas montañosas interiores á Meseta: 
Sistema Central, Montes de Toledo.

 Cadeas montañosas que bordean a Meseta: 
Montes de León, Cordilleira Cantábrica, Sistema 
Ibérico e Serra Morena.

 Cadeas montañosas exteriores á Meseta:  
Macizo Galaico, Montes Vascos, Pireneos, 
Sistema Costeiro-Catalán, Sistemas Béticos.

 Depresións exteriores á Meseta:  
do Guadalquivir e do Ebro.

Ficha 5

1. Costa cantábrica. Non ten tipos de costa.  
É unha costa acantilada e con poucas praias.

 Costa atlántica. Tipos: galega, andaluza 
e canaria. A galega é recortada con moitos 
entrantes e saíntes. A andaluza é baixa  
e areosa, con moitas praias. A canaria,  
ao oeste é alta e rochosa e ao leste, baixa.

 Costa mediterránea. Tipos: costa mediterránea 
de Andalucía. Alterna amplas zonas chás con 
acantilados. Costa levantina. Ten amplas praias. 
Costa catalá e balear. Alternan costas altas con 
costas baixas, que forman calas. Costa de Ceuta 
e Melilla. A costa de Ceuta é baixa e recortada, 
mentres que a de Melilla é alta e rochosa.

Solucións
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2. R. G. As illas Canarias son Lanzarote, 
Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife,  
La Gomera, La Palma, El Hierro.

Ficha 6

1. A. Clima oceánico. B. Clima continental.

2. As temperaturas no climograma A son suaves  
no verán. As precipitacións son abundantes  
e regulares, pois prodúcense en todas  
as estacións.

 No climograma B as temperaturas son altas  
no verán e moi baixas no inverno.  
As precipitacións concéntranse no verán.

 No clima A pódense atopar prados e bosques  
de faias e carballos. No B, taigas e estepas.

3. Clima mediterráneo. Localización: na maior 
parte da Península, Ceuta, Melilla e nas illas 
Baleares. As temperaturas: son máis suaves  
na costa e máis extremas no interior.  
As precipitacións: son escasas e irregulares.

 Clima oceánico. Dáse no norte da Península. 
Temperaturas: suaves ao longo do ano. 
Precipitacións: abundantes e regulares.

 Clima subtropical. Dáse nas illas Canarias.  
As temperaturas: son suaves durante todo o ano. 
Precipitacións: máis frecuentes  
no norte das illas. 

 Clima de montaña. Dáse nos cumios que 
están por encima dos 1.500 metros de altura.  
Temperaturas: moi baixas no inverno e frescas  
no verán. Precipitacións: abundantes e no inverno 
adoitan ser en forma de neve.

Ficha 7

1. Vertente mediterránea. Son ríos pouco 
caudalosos e irregulares. Entre outros, destacan  
o Ebro, o Ródano e o Po.

 Vertente atlántica. Os ríos desta vertente son  
os máis caudalosos de Europa. Destacan  
o Dvina Occidental, o Vístula, o Oder, o Elba,  
o Rin, o Loira e o Texo.

 Vertente do mar Negro. Son ríos moi longos  
e caudalosos, por iso son navegables. Destacan  
o Danubio, o Dniéper e o Dnister.

 Vertente do mar Caspio. Os ríos son longos  
e caudalosos. Encóntrase o río máis longo  
do continente europeo, o Volga.

 Vertente ártica. Son ríos moi caudalosos  
e permanecen xeados durante o inverno. 
Destacan o Pechora e o Dvina Setentrional.

2. R. G. Vertente mediterránea. 3. Ebro. 9. Xúquer. 
8. Segura.

 Vertente atlántica. 10. Miño. 4. Douro. 5. Texo.  
6. Guadiana. 7. Guadalquivir.

 Vertente cantábrica. 1. Nalón. 2. Navia.

Ficha 8

1. Arriba: paisaxes agraria e urbana.  
Abaixo: paisaxes turística e industrial.

2. Paisaxe oceánica: poboamento disperso  
no ámbito rural, concentrado na costa. 
Actividades económicas: gandaría,  
industria e servizos como o comercio  
e o turismo.

 Paisaxe mediterránea de interior: poboamento 
concentrado. Agricultura, industria e turismo.

 Paisaxe mediterránea de costa: poboamento 
concentrado e moi poboado.  
Desenvolvemento comercial e industrial  
e turismo.

 Paisaxe subtropical: disperso nas zonas rurais 
e concentrado na costa. Turismo.

Bloque 3

Ficha 9

1. Unha empresa é unha organización que se 
dedica a actividades industriais, comerciais ou  
de prestación de servizos para obter un beneficio.

2. De esquerda a dereita: recursos humanos; 
recursos financeiros; recursos materiais.

 • Os recursos humanos consisten  
nas persoas que traballan nas empresas.

 • Os recursos materiais consisten nos elementos 
necesarios para producir o ben ou o servizo: 
materias primas, ferramentas, maquinaria, 
tecnoloxía, enerxía…

 •  Os recursos financeiros consisten  
no diñeiro que precisa a empresa para realizar  
a súa actividade.

3. •  Dá a coñecer o produto.

 • Xestiona os traballadores.
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Ficha 10
1. •  Emisor: a ONG medioambiental WWF.

 •  Destinatario: un público en xeral.

 •  Mensaxe: hai que coidar o planeta e sobre  
todo os animais en perigo de extinción.

 •  Medio de difusión: é un cartel, así que  
en medios escritos.

2. É unha publicidade educativa, pois pretende 
informar sobre comportamentos beneficiosos 
para todos.

3. R. M. Puxéronse imaxes de animais,  
case todos en perigo de extinción, para unilo  
a un sentimento emotivo. 

Ficha 11
1. • O troco é o intercambio de bens ou servizos.

 •  O diñeiro é un medio de pagamento aceptado 
por todas as persoas que facilita o intercambio  
de bens e servizos.

 •  Os ingresos son o conxunto do noso diñeiro.

2.   Os billetes e as moedas constitúen o diñeiro en 
efectivo. Verdadeiro.

 O risco é a principal característica  
do investimento. Verdadeiro.

 As tarxetas bancarias son un tipo de aforro. 
Falso.

 Investir é o mesmo ca aforrar. Falso.

3. •  Investir consiste en destinar parte dos nosos 
ingresos para intentar obter un beneficio  
ou rendibilidade.

 •  Aforrar consiste en gardar unha parte dos 
nosos ingresos para atender necesidades 
futuras.

 •  Consumir consiste en adquirir bens ou servizos.

Ficha 12
1. A baixa natalidade. En Europa nacen poucos 

nenos.

 A alta esperanza de vida. En Europa, as persoas 
teñen posibilidade de vivir moitos anos. 

2. R. M. Luxemburgo, Bélxica, Alemaña e Francia.

3. A poboación española sitúase na costa, nas illas 
e en Madrid.

4. Rusia, Alemaña e o Reino Unido teñen un 
elevado número de inmigrantes. Verdadeiro.

 A poboación activa diminúe debido á chegada 
dos inmigrantes. Falso.

 Os inmigrantes fomentan a multiculturalidade. 
Verdadeiro.

 En España, recentemente diminuíu o número  
de persoas que marchan ao estranxeiro. Falso.

 A poboación activa aumenta debido á chegada 
dos inmigrantes.  
En España, recentemente aumentou o número  
de persoas que marchan ao estranxeiro.

Ficha 13

1. •  Gran Chaira Europea e Rusia.

 •  Cunca do Mediterráneo.

2. R. G.

3. A gandaría intensiva é a que predomina  
nos países do norte e centro de Europa.  
Nestas zonas abundan as grandes explotacións 
dedicadas á cría de gando bovino, ovino e porcino. 

 A gandaría extensiva predomina nos 
países da cunca do Mediterráneo. Críase 
fundamentalmente gando bovino e ovino.  
En España, o gando máis abundante é  
o porcino, seguido do ovino.

Ficha 14

1. •  As industrias de bens de consumo máis 
importantes de Europa son a alimentaria,  
a farmacéutica e a electrónica. Localízanse  
en zonas próximas ás cidades de toda Europa. 
(Primeira imaxe)

 •  A industria de bens de equipo fabrica 
maquinaria, ferramentas, material  
de transportes. Localízase, sobre todo,  
en Alemaña, Francia, España, Italia, Reino 
Unido e Países Baixos. (Segunda imaxe)

 •  A industria de base principal de Europa é a 
siderurxia e a metalurxia. Localízase en Alemaña, 
Francia, Rusia e Ucraína. (Terceira imaxe)

2. As empresas españolas son principalmente  
de gran tamaño. Falso.

 As industrias máis importantes españolas son  
a alimentaria, a metalúrxica, a de material  
de transporte e a química. Verdadeiro.

 Unha das principais rexións industriais  
de España é Estremadura. Falso.
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 As empresas españolas son principalmente  
de pequeno e mediano tamaño. Unha  
das principais rexións industriais de España  
é Cataluña.

Ficha 15

1. Importacións. Europa: petróleo e materias 
primas. España: vehículos; produtos enerxéticos, 
como o petróleo e o gas; produtos farmacéuticos 
e maquinaria.

 Exportacións. Europa: produtos químicos, 
metalúrxicos, material relacionado co transporte, 
material tecnolóxico e produtos agrícolas. 
España: produtos industriais, alimentos  
e bebidas, calzado e vehículos.

2. •  Os principais portos marítimos de Europa 
son os de Róterdan e Hamburgo. En España 
destacan os portos de Alxeciras, Barcelona  
e Bilbao.

 •  Os aeroportos que teñen maior tráfico aéreo  
de Europa son os de Londres, París e Frankfurt. 
O aeroporto de España con máis tráfico aéreo  
é o Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

3. Turismo de praia e costa, turismo rural e turismo 
cultural. 

Ficha 16

1. O desenvolvemento sustentable é o que  
propón satisfacer as nosas necesidades actuais 
sen destruír o medio natural e sen poñer  
en perigo as condicións de vida das xeracións 
futuras.

2. Elementos naturais. A auga, a vexetación  
e o outeiro.

 Elementos transformados. A vila, o porto  
e as estradas.

3. A. A actividade agrícola. Sector primario.  
B. Actividade de transportes. Sector terciario.  
C. Actividade industrial. Sector secundario.

Ficha 17

1. Deforestación. Causas: prodúcese cando  
se cortan de forma descontrolada grandes 
superficies de bosques para aproveitar  
a madeira, para conseguir máis terreo  
para a agricultura ou para construír  
estradas, urbanizacións, etc.

 Consecuencias: cando desaparece  
un bosque, tamén o fai a fauna que  
o habita. Ademais, o terreo queda desprotexido 
fronte á erosión. 

 Sobreexplotación dos recursos naturais. 
Causas: prodúcese cando os seres humanos 
consumimos tan rápido e en cantidades tan 
grandes estes recursos que non damos tempo  
a que se rexeneren de forma natural.

 Consecuencias: provoca a extinción  
de especies de animais, a desaparición  
de bosques ou o esgotamento de acuíferos.

 Contaminación do aire. Causas: a atmosfera  
contamínase, por exemplo, cos gases  
que emiten as industrias, os automóbiles,  
os aparellos de calefacción ou a queima  
de combustibles.

 Consecuencias: efectos negativos para a saúde  
das persoas e para o medio natural.

 Contaminación da auga. Causas: contamínase 
coas verteduras industriais, as fugas de petróleo 
dos barcos ou as augas residuais que se xeran 
nos núcleos urbanos.

 Consecuencias: desaparición de especies 
que viven na auga e esgotamento de recursos 
hídricos. 

 Cambio climático. Causas: refírese  
á alteración das condicións normais  
dos elementos do clima, como a temperatura,  
as precipitacións, os ventos…

 Consecuencias: poden provocar períodos 
prolongados de seca ou inundacións.  
Ademais, o aumento da temperatura fai  
que o xeo dos polos se funda, que o  
nivel da auga dos océanos ascenda,  
que se inunden as zonas costeiras  
e desapareza o hábitat de moitos  
animais e plantas.

2. Para evitar as consecuencias do cambio 
climático, en 1997 os representantes  
dos países máis industrializados  
do mundo reuníronse na cidade xaponesa  
de Quioto. Alí acordaron reducir as emisións  
de gases invernadoiro e aumentar  o uso  
de enerxías renovables, como a enerxía  
ou a solar. Estes acordos coñécense  
como Protocolo de Quioto.
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Ficha 18

1. R. M. • Aforrar auga: pechar as billas para non 
consumir máis auga da necesaria e ducharnos en 
vez de bañarnos.

 •  Aforrar electricidade: apagar as luces  
e os electrodomésticos cando non se usen  
ou utilizar lámpadas de baixo consumo.

 •  Evitar a acumulación de lixo: non tirar 
substancias contaminantes polos desaugadoiros  
ou polo váter, intentar ser máis responsable  
no consumo.

2. Un espazo natural protexido é unha paisaxe  
que destaca pola súa singular beleza, porque 
apenas foi modificado polo ser humano, porque 
alberga animais ou plantas de gran  
valor, formas do relevo únicas...

3. R. M.

 Parques de alta montaña: Picos de Europa.

 Parques marítimo-terrestres: Arquipélago  
de Cabrera.

 Parques de zonas húmidas: Doñana. 

 Parques de bosque mediterráneo: Cabañeros. 

 Parques volcánicos: Garajonay.

Ficha 19

1. R. G. Comunidades Autónomas: 14. Andalucía,  
7. Aragón, 2. Principado de Asturias, 17. Baleares, 
16. Canarias, 3. Cantabria, 11. Castela-A Mancha, 
9. Castela e León, 8. Cataluña, 15. Estremadura,  
1. Galicia, 6. A Rioxa, 10. Comunidade de Madrid, 
13. Rexión de Murcia, 5. Comunidade Foral  
de Navarra, 4. País Vasco, 12. Comunidade 
Valenciana.

 Cidades Autónomas: 18. Ceuta e 19. Melilla.

2. •  Municipio: Concello.

 •  Provincia: Deputación provincial.

 •  Comunidade Autónoma: Goberno autonómico.

3. •  Poder lexislativo: aproba as leis e os 
orzamentos. Fórmano as Cortes Xerais.

 •  Poder executivo: toma as decisións políticas  
e económicas necesarias para o país. Fórmao  
o Goberno.

 •  Poder xudicial: determina se a conduta  
dos cidadáns respecta a lei e imponlles  
penas ás persoas que a incumpren. Fórmano  
os xuíces e tribunais.

Ficha 20

1. •  1957: sinatura dos Tratados de Roma  
e constitución da Comunidade Económica 
Europea (CEE).

 •  1986: incorporación de España á CEE.

 •  1992: sinatura do Tratado de Maastricht,  
polo que a CEE pasou a chamarse Unión 
Europea (UE).

 •  2009: entrou en vigor o Tratado de Lisboa  
e creáronse os cargos de Presidente  
do Consello Europeo e o de Alto Representante  
da Unión para Asuntos Exteriores e Política  
de Seguridade.

2. Políticos. Logros: cidadanía europea. Retos: 
promover a solidariedade entre os países 
membros.

 Económicos. Logros: mercado único,  
zona euro. Retos: conseguir o emprego xuvenil  
e o desenvolvemento económico sustentable.

 Sociais. Logros: igualdade entre homes  
e mulleres. Retos: favorecer a diversidade  
cultural e o progreso científico e tecnolóxico.

3. Aspectos positivos: España beneficiouse  
dos fondos europeos, que permitiron  
o desenvolvemento das zonas menos  
prósperas do país.

 Grazas a estes fondos, puxéronse en marcha 
proxectos para mellorar as infraestruturas. 

 Ademais, supuxo que moitos españois puidesen 
establecerse libremente para traballar ou estudar 
noutros países membros.

 Aspectos negativos: obrigou a tomar duras 
medidas económicas para adaptarnos  
ao mercado común europeo.

 O sector primario tamén sufriu as consecuencias 
negativas. Desde Europa impuxéronse cotas  
que limitaban a produción de hortalizas, leite, 
oliva ou uva.

Bloque 4

Ficha 21

1. Os feitos simultáneos suceden ao mesmo tempo 
e os sucesivos acontecen un detrás  
doutro. R. L.

2. 1. 200 a.C., 2. 1 a.C., 3. 1 d.C., 4. 3, 5. 250  
e 6. 1992.
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3. De esquerda a dereita: fonte material, gráfica, 
escrita e oral.

4. Prehistoria: aparición dos seres humanos.

 Idade Antiga: invención da escritura.

 Idade Media: final do Imperio romano (476).

 Idade Moderna: descubrimento de América en 1492.

 Idade Contemporánea: Revolución Francesa 
(1789).

Ficha 22

1. Reis Católicos: conquista de Granada. 
Descubrimento de América.

 Carlos I: xermanías.

 Filipe II: desastre da Armada Invencible. Batalla  
de Lepanto.

 Filipe III: expulsión dos mouriscos.

 Filipe IV: Guerra dos Trinta Anos.

 Carlos II: Guerra de Sucesión.

 Filipe V: Decretos de Nova Planta.

 Fernando VI: realización de obras públicas.

 Carlos III: construción do Museo do Prado.

 Carlos IV: goberno de Godoy.

2. O Imperio azteca, Hernán Cortés, e o inca, 
Francisco Pizarro.

3. O Século de Ouro español é un momento  
de grande esplendor artístico e literario  
que se viviu no século XVII.

4. A Ilustración foi unha corrente cultural que 
defendía a creación dun mundo novo e unha 
nova ciencia baseada na razón. O despotismo 
ilustrado é a aplicación das ideas da Ilustración 
ao goberno co fin de modernizar os seus reinos, 
aumentar o benestar dos seus súbditos  
e fomentar as actividades culturais e científicas.

Ficha 23

1. Carlos IV.

2. •  O Motín de Aranjuez: foi unha revolta popular 
pola que Carlos IV tivo que lle ceder o trono  
ao seu fillo Fernando VII.

 •  A aprobación de La Pepa: foi a primeira 
Constitución liberal coa que contou España. 
Aprobouse o 19 de marzo de 1812. Limitaba  
o poder do rei e establecía unha serie  
de dereitos para os cidadáns.

 •  O reinado de Fernando VII: supuxo a volta  
a un réxime absolutista e a persecución  
dos liberais. Por iso, no seu reinado tiveron 
lugar moitos pronunciamentos.

3. R. M. A igualdade das persoas ante a lei  
e o sufraxio, é dicir, o dereito a votar para elixir  
o goberno.

4. En 1816 independizouse Arxentina, e para 1824 
independizáranse todas agás Cuba e Porto Rico, 
que seguiron sendo españolas ata 1898.

Ficha 24

1. R. G. A orde é a seguinte: reinado  
de Isabel II, reinado de Amadeo I de Savoia, 
Primeira República, reinado de Afonso XII  
e rexencia de María Cristina.

2. Ao non ter Fernando VII fillos homes, cambiou 
a lei de sucesión ao trono para que o puidese 
suceder a súa filla Isabel. Esta decisión non foi 
aceptada polo irmán do rei Fernando VII,  
o infante don Carlos María Isidro. Así comezou  
a primeira das guerras carlistas.

3. Os moderados eran liberais que querían aumentar 
o poder dos reis. Os progresistas eran liberais 
que querían que en España se consolidase unha 
monarquía constitucional. Na Restauración,  
o Partido Conservador de Cánovas del Castillo  
foi o herdeiro dos moderados, e o Partido Liberal 
de Sagasta, o dos progresistas.

Ficha 25

1. •  O nacionalismo. En Cataluña, o País Vasco  
e Galicia xurdiron movementos que  
reclamaban con forza a autonomía  
para os seus territorios.

 •  O movemento obreiro. Os sindicatos, para 
mellorar as condicións dos obreiros, levaron  
a cabo numerosas folgas. Por exemplo: a folga 
xeral de 1917.

 •  O conflito marroquí. Os habitantes do norte 
de Marrocos subleváronse contra o exército 
español, que controlaba esta zona,  
e enfrontáronse nunha guerra. Por exemplo:  
o desastre de Annual.

2. Miguel Primo de Rivera instaurou unha ditadura 
militar en 1923. Verdadeiro.

 Durante a ditadura establecéronse numerosas 
liberdades. Falso.
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 En 1932 celebráronse eleccións municipais  
nas que venceron partidos republicanos. Falso.

 En 1931, Afonso XIII abandonou España camiño 
do exilio. Verdadeiro.

 Durante a ditadura restrinxíronse  
as liberdades.

 En 1931 celebráronse eleccións municipais  
nas que venceron partidos republicanos.

3. Unha ditadura é un sistema político autoritario  
no que todo o poder do Estado se concentra 
nunha soa persoa, o ditador, ou nun grupo  
de persoas. Nas ditaduras, os cidadáns  
non elixen os seus representantes, non controlan  
o goberno nin tampouco poden opoñerse  
ás decisións do ditador.

 A ditadura de Primo de Rivera era  
de tipo militar.

Ficha 26

1. Ao sufraxio universal que lles permitiu ás mulleres 
exercer o voto. 

 España foi un dos primeiros países europeos  
en que se recoñeceu este dereito ás mulleres.

2. •  Reforma agraria: repartíronse terras entre as 
familias de campesiños para mellorar as súas 
condicións de vida e, asemade, aumentar  
a produción agrícola.

 •  Reforma laboral: entre outras medidas,  
estableceuse un salario mínimo e reduciuse  
a xornada laboral, para mellorar a vida  
dos traballadores.

 •  Reforma da ensinanza: construíronse milleiros 
de escolas por todo o país para impulsar  
a educación.

3.	 Ano	de	comezo	e	finalización: 1936-1939.

 Zonas en que se dividiu España: zona 
republicana, que apoiaba o goberno  
da República, que era o lexítimo. A zona 
sublevada, chamada nacional, que apoiaba  
os partidarios do golpe de Estado  
de Francisco Franco.

 Efectos e consecuencias: imposición dunha 
ditadura en mans de Franco, escaseza  
de alimentos, abandono e destrución de vivendas 
e como principais consecuencias: centos  
de miles de mortos e exiliados, cuantiosas perdas 
económicas e unha sociedade dividida  
en vencedores e vencidos.

Ficha 27

1. Xefe do Estado: Francisco Franco.

 Poderes do xefe do Estado: Franco era xefe  
do Estado, do Goberno e do Exército. Facía  
as leis sen contar coas Cortes, das que os 
membros non eran elixidos democraticamente.

 Partidos políticos e sindicatos: prohibíronse  
os partidos políticos e os sindicatos.  
Estes foron substituídos por un único partido  
e un único sindicato controlados polo Goberno.

 Constitución: suprimiuse a Constitución.

 Censura: implantouse a censura. Prohibíronse 
libros, películas, obras de teatro e calquera tipo  
de manifestación contraria ás ideas da ditadura.

2. •  1939: fin da Guerra Civil.

 •  1955: admisión de España na ONU.

 •  1975: morte de Franco.

3. •  Primeiros anos do franquismo: a represión 
foi moi dura e España quedou illada 
internacionalmente.

 •  Anos 50: España empeza a ser aceptada 
internacionalmente.

 •  Anos 60: crecemento da economía.

 •  Anos 70 ata 1975: crecemento da oposición  
ao goberno de Franco.

Ficha 28

1. •  Transición: foi o proceso político que se iniciou 
cando morreu o xeneral Francisco Franco  
e que significou o paso dunha ditadura a unha 
democracia de forma pacífica.

 •  Referendo: é un procedemento en que os 
cidadáns, mediante o voto, manifestan a súa 
opinión sobre asuntos importantes.

2. •  Forma política do Estado: España  
é un Estado democrático, que a soberanía  
nacional reside no pobo español e que  
a forma política do Estado é unha monarquía 
parlamentaria.

 •  Dereitos cidadáns: garántelles aos cidadáns 
dereitos como a igualdade ante a lei, a liberdade 
de expresión e o sufraxio universal, é dicir,  
o dereito a votar de todos os españois maiores 
de 18 anos.

 •  Organización territorial: España organízase  
en Comunidades Autónomas.
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3. • Felipe González (1982-1996): en 1986 España 
ingresou na Comunidade Europea, que é a actual 
Unión Europea.

 1. Adolfo Suárez (1977-1981): levou a cabo  
as primeiras reformas democráticas. 

 6. Mariano Rajoy (2011-_____): tivo que tomar 
medidas moi severas para saír da grave crise 
económica. 

 4. José María Aznar (1996-2004): 2002, España 
adoptou o euro como moeda, que substituíu  
a peseta.

 2. Leopoldo Calvo Sotelo (1981-1982): España 
ingresou na OTAN, que é unha organización 
militar.

 5. José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011): 
ampliou os dereitos dos cidadáns.

Plan de ampliación
Bloque 2

Ficha 1

1. •  25 anos.

 •  A NASA e a Axencia Espacial Europea (ESA).

 •  James Webb.

 •  Descubriu a enerxía escura, o choque  
dun cometa en Xúpiter, diferentes nebulosas  
e unha primeira ollada ás fases temperás  
da formación das galaxias.

 •  Galileo.

 •  Catro lúas en Xúpiter, os aneis de Saturno 
e a paisaxe lunar.

2. Saturno é un planeta do sistema solar.  
Un planeta é un astro grande, sen luz propia  
e de tamaño esférico.

 As galaxias son agrupacións de millóns  
de estrelas, planetas, nubes e fragmentos  
de rochas. 

3. R. G. Deberán escribir Xúpiter e Saturno.

4. A Terra está formada por catro capas:  
a atmosfera, a xeosfera, a hidrosfera  
e a biosfera.

Ficha 2

1. •  No seu blog en febreiro de 2005. Chegou  
a España en abril de 2006.

 •  Tanto de satélites espaciais coma de avións,  
así como de bases de datos.

 •  Ofrece información sobre calquera lugar  
do mundo; ademais, permite visitar a pé  
de rúa eses lugares.

2. É unha imaxe de satélite física.

3. Si, xa que un GPS nos indica o lugar  
exacto en que nos atopamos e Google Maps 
tamén nos dá as coordenadas xeográficas 
exactas dun lugar e nos indica como chegar a el.

4. R. L.

5. R. M. Pode axudar a estas persoas a chegaren  
a certos lugares que non coñecen con precisión.

Ficha 3

1. •  Un fiorde é un val glaciario que se localiza  
na costa e que foi invadido polo mar.

 •  O máis grande de Noruega é o fiorde 
Sognefjord, que  ten uns 200 km de paredes 
escarpadas e alcanza os 1.308 metros por 
debaixo do nivel de mar.

 •  As fermosas fervenzas, como a das  
Sete Irmás, o Pretendente ou o Veo Nupcial.

 •  O de Oslo. Construíuse o palacio  
da Ópera.

2. •  R. G.

 •  Os seus países limítrofes son Suecia, con 
capital en Estocolmo; Finlandia, coa capital  
en Helsinqui, e mesmo poderían sinalar 
Dinamarca, con capital en Copenhague.  

3. Océano. Glacial Ártico. É o máis pequeno  
dos océanos.

 Mares. Mar de Noruega. É un mar do océano 
Atlántico situado ao noroeste de Noruega.

 Mar do Norte. É un mar do océano Atlántico. 
Situado entre as costas de Noruega  
e Dinamarca.

 Cabo. Norte. Aquí pódese contemplar o sol  
de medianoite. 

 Península. Escandinava. A maior parte  
ocúpana Noruega e Suecia.

 Montes. Escandinavos. Percorren a península 
escandinava de nordeste a suroeste.

4. R. L.
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Ficha 4
1. Nas zonas baixas na solaina encóntranse  

as aciñeiras. Segundo imos ascendendo, atopamos 
carballos na zona de solaina e penetran no avesedo. 
A partir dos 1.500 metros encóntranse as faias  
e piñeiros e en alturas superiores hai prados.

2. Os Pireneos están no norte de España,  
facendo fronteira con Francia. Son unhas 
montañas exteriores á Meseta.

3. R. G. Pireneos
 Comunidades Autónomas que percorre: Navarra, 

Aragón e Cataluña.
 Cumio máis alto: Aneto.
 Principais características: R. L.

4. •  As temperaturas son frías no inverno e frescas 
no verán. As precipitacións son abundantes 
durante todo o ano, sobre todo, no inverno.

 • Ao oceánico.

5. R. G. Nas zonas baixas, ata os 1.000 metros, 
predominan as plantas como os cardóns,  
as tabaibas, as palmeiras e as sabinas. 

 Nas zonas medias, entre os 1.000 e 1.500 
metros, medra a laurisilva, un bosque húmido  
de loureiros e tileiros.

 A partir dos 1.500 metros crece o piñeiro canario 
e, na zona de cumios, arbustos, como  
a xesta e a violeta do Teide.

Ficha 5
1. •  A canle do Mediodía. En Francia.  

Unía as costas mediterráneas e atlánticas  
a través dos ríos Garona e Ródano.

 •  Para transporte de persoas e mercadorías.

 •  Outros ríos navegables de Europa son, por 
exemplo, os ríos Rin e Danubio, que conectan  
o Atlántico co mar Negro. Ademais, en Rusia 
tamén é navegable o río Volga, que está 
comunicado mediante canles con outros ríos,  
co que forma unha rede que une os mares 
Caspio, Báltico e o océano Glacial Ártico.

2. 1. Río Garona. Vertente: atlántica.

 2. Río Ródano. Vertente: mediterránea.

 3. Río Rin. Vertente: atlántica.

 4. Río Danubio. Vertente: mar Negro.

 5. Río Volga. Vertente: mar Caspio.

3. R. L.

Bloque 3

Ficha 6

1. •  Un confeiteiro catalán que ideou  
o chupa chups.

 •  Ao observar que os nenos sacaban  
os caramelos da boca, o que causaba 
problemas hixiénicos.

 •  «É redondo e dura moito, Chupa Chups».

 •  En 1995. Levárono uns astronautas rusos.

2. R. L.

3. R. M. • Para unhas zapatillas deportivas: 
vermello.

 • Para un refresco: amarelo.

 • Para un coche ecolóxico: verde.

4. Emisor: é un anuncio do Ministerio de Sanidade.

 Destinatario: os mozos e os seus pais.

 Mensaxe: búscase que os nenos coman máis 
froita.

 Medio de difusión: un cartel publicitario impreso 
en medios gráficos.

 R. L.

Ficha 7

1. •  É de 8,9 hab./km2, fronte á de España,  
que é de 93 hab./km2; é dicir, case dez  
veces menor.

 •  Si, pois 25 de cada 100 habitantes  
son persoas adultas. É dicir, case un cuarto  
da poboación.

 •  Ten unha alta esperanza de vida e un índice  
de calidade de vida moi elevado.

 •  Pasou de 160.000 habitantes en 1950  
a cerca de 93.000 na actualidade.

2. •  Densidade de poboación: é o número  
de habitantes que viven nunha superficie  
ou territorio.

 •  Envellecemento demográfico: supón  
a proporción de persoas maiores que habitan 
nun territorio.

 •  Índice de alfabetización: é a porcentaxe  
da poboación que sabe ler ou escribir.

2. R. M. Dúas provincias moi pouco densamente 
poboadas: Teruel e Soria.
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 Catro provincias con densidades entre 10 e 100 
hab./km2: Salamanca, Xaén, Navarra e Castellón. 

 Catro provincias con densidades entre 101  
e 600 hab./km2: Sevilla, Alacant, Cantabria, 
Xirona.

3. Teruel: 9,41 hab./km2.

 Madrid: 794,50 hab./km2.

 Cantabria: 110,34 hab./km2.

 Sevilla: 137,99 hab./km2.

Ficha 8

1. •  En España predomina o turismo de sol  
e praia. Pois ten un gran litoral costeiro  
e o clima favorece este tipo de turismo.

 •  Reino Unido, Francia e Alemaña.

 •  Acerca o viaxeiro a núcleos rurais e así  
pode coñecer como se desenvolve a vida  
no campo ou nunha pequena aldea,  
ademais de practicar rutas ou sendeirismo  
pola natureza.

2. O turismo de sol e praia é un turismo  
que se dá nas zonas costeiras, fronte  
ao rural, que se adoita dar no interior  
en zonas de campo.

3. R. G. 1. Sector primario (4%), 2. Sector 
secundario (22%), 3. Sector terciario (74%).

4. Os cultivos de secaño ocupan a maior parte  
da superficie cultivada en España. Esténdense, 
sobre todo, en Castela-A Mancha, Castela e León 
e Andalucía.

 Os cultivos de regadío abranguen arredor  
do vinte por cento da superficie agrícola.  
Son frecuentes na Comunidade Valenciana,  
a Rexión de Murcia e Andalucía.

5. •  O turismo que promove é o de sol e praia,  
xa que se pode ver unha praia e unhas augas  
moi azuis.

 •  R. L.

Ficha 9

1. •  Existen 15 parques nacionais.

 •  O de Montaña de Covadonga, actualmente 
Picos de Europa. Inaugurouno o rei Afonso XIII.

 •  O da Serra de Guadarrama. Inaugurárono  
os actuais reis de España, Filipe VI e Letizia.

 •  Canarias. Teide (Tenerife), A Caldera de 
Taburiente (La Palma), Timanfaya (Lanzarote)  
e Garajonay (La Gomera).

2. Picos de Europa: 1918.
 Ordesa e Monte Perdido: 1918.
 Teide: 1954.
 Caldera de Taburiente: 1954.
 Aigüestortes-Estany de Sant Maurici: 1955. 
 Doñana: 1969. 
 Tablas de Daimiel: 1973. 
 Timanfaya: 1974.
 Garajonay: 1981.
 Cabrera: 1991.
 Cabañeros: 1995.
 Serra Nevada: 1998. 
 Illas Atlánticas: 2002.
 Monfragüe: 2007.
 Serra de Guadarrama: 2013.
3. R. L.

4. R. M. Non tirar lixo ao monte e intentar respectar 
o medio natural.

Ficha 10

1. •  Unha rexión ultraperiférica é aquela  
que pertence a un país da UE  
(Francia, España ou Portugal), pero que  
se atopa a miles de quilómetros deses países.

 •  Cinco departamentos franceses de ultramar: 
Guadalupe, Güiana Francesa, Martinica, 
Reunión e Mayotte; a colectividade de ultramar 
francesa de San Martiño, a Comunidade 
Autónoma española das Illas Canarias e  
as rexións autónomas portuguesas dos Azores 
e Madeira.

 •  No artigo 299.2 do Tratado de Ámsterdam  
de 1999.

2. R. M. Neste artigo recoñécense as rexións 
ultraperiféricas, e en virtude del, o Consello  
pode adoptar medidas específicas en favor 
destas rexións para adaptar o dereito comunitario 
á súa realidade particular.

3. R. G. Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, 
Tenerife, La Gomera, La Palma, El Hierro.

4. O mercado único europeo quere dicir  
que os produtos dos países da UE  
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se poden vender no resto de países  
da Unión sen ter que pagar impostos  
nas aduanas. 

5. Tratado de Roma: 1957. Alemaña Federal, Italia, 
Bélxica, Países Baixos, Luxemburgo e Francia 
constituíron a Comunidade Económica Europea 
(CEE).

 Tratado de Maastricht: 1992. A CEE pasou  
a chamarse Unión Europea (UE).

 Tratado de Ámsterdam: 1999. Fixo fincapé na 
liberdade de circulación dos cidadáns.

 Tratado de Lisboa: 2009. Creáronse os cargos 
de Presidente do Consello Europeo e o de Alto 
Representante da Unión para Asuntos Exteriores 
e Política de Seguridade.

Bloque 4

Ficha 11

1. •  O 19 de marzo de 1812 no Oratorio de San 
Filipe Neri en Cádiz.

 •  Un réxime absolutista é aquel en que o rei ten 
todos os poderes e exerce por designio de 
Deus, fronte ao liberal, que limita os poderes  
do rei e defende unha Constitución.

 •  A Constitución de 1812 establecía a soberanía 
nacional, a separación de poderes, o sufraxio 
universal masculino, a igualdade dos cidadáns 
ante a lei, a liberdade de expresión  
e a liberdade persoal, entre outros dereitos. 

2. España fora invadida por Napoleón en 1808  
e atopábase en plena guerra de Independencia 
contra os franceses. En 1810  
creouse unha Xunta que reuniu en Cádiz  
representantes do país nunhas Cortes  
para redactar unha constitución. 

3. Cando regresou Fernando VII suprimiu  
a Constitución e gobernou como un rei absolutista.

4. •  Soberanía nacional quere dicir que a soberanía 
reside no pobo, aínda que esta elixe os seus 
representantes mediante eleccións.

     Separación de poderes: é a separación  
dos poderes xudicial, lexislativo e executivo  
en diferentes persoas ou organismos para evitar  
que todo recaia nunha soa persoa.

 •  A Constitución de 1812 establece unha 
monarquía moderada hereditaria e a de 1978, 

unha monarquía parlamentaria. Na primeira 
limítanse algo os poderes do rei, pero segue a 
exercer o poder; na segunda, os seus poderes 
quedan limitados polo Parlamento.

Ficha 12

1. • No Reino Unido. En 1925, entre Darlington  
e Stockton.

 •  En Cuba. Facía a ruta A Habana-Güines.

 •  A de Barcelona-Mataró.

 •  Compoñíase de 24 coches cunha capacidade 
para uns 900 viaxeiros.

 •  Supuxo un grande avance económico para un 
país que comezaba a súa revolución industrial.

2. Isabel II. Tras a subida ao trono de Isabel II 
estalou a primeira guerra carlista, xa que o 
irmán do rei non estaba de acordo coa decisión 
do monarca de cambiar a lexislación para que 
reinase a súa filla. O seu reinado estivo marcado 
pola loita entre moderados e progresistas. Por 
iso, sucedéronse os pronunciamentos militares  
e os cambios de goberno.

 En 1868 houbo unha revolución popular  
coñecida como «A Gloriosa» e a raíña  
abandonou España.

3. Terá que marcar: o ferrocarril, os altos fornos,  
o barco de vapor e a máquina de fiar.

4. R. L.

5. Clase alta: aristocracia e burguesía.

 Clase media: pequeno empresario e profesores.

 Clase baixa: obreiro e campesiño.

Ficha 13

1. •  O sufraxio universal consiste no dereito  
a voto de toda a poboación (ata un límite  
de idade), independentemente da súa raza, 
sexo, crenzas ou condición social.

 •  En 1931, durante a Segunda República.  
Nas eleccións xerais de 1933.

 •  A favor estaba Clara Campoamor e, en contra, 
Victoria Kent. Clara Campoamor defendía  
que a muller conseguise a igualdade  
en todos os ámbitos e Victoria Kent cría  
que o voto da muller prexudicaría os partidos  
de esquerdas, por estaren influídas  
pola Igrexa.
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2. Proclamouse en abril de 1931, cando se 
celebraron unhas eleccións municipais  
en que venceron principalmente os partidos 
republicanos. Rematou en 1939 tras a derrota  
na Guerra Civil do bando republicano.

3. R. M. Mediante a reforma agraria repartíronse 
terras entre as familias de campesiños para 
mellorar as súas condicións de vida e, ao mesmo 
tempo, aumentar a produción agrícola.

 Coa reforma do ensino construíronse milleiros  
de escolas por todo o país para impulsar  
a educación.

4. R. L.

5. R. L. O dereito ao voto da muller en España 
volveuse reinstaurar na Constitución de 1978.

Ficha 14

1. •  A arte serviu para reflectir os acontecementos 
históricos desde o punto de vista do artista  
e desta maneira deixar constancia dun feito.

 •  Encargouse en 1993 e rematouse en 2014.  
Polo tanto, 21 anos.

 •  A invasión dos franceses en 1808 e o 
levantamento do pobo madrileño en maio  
dese ano.

2. Felipe González (1982-1996): en 1986 España 
ingresou na Comunidade Europea, que é a actual 
Unión Europea.

 José María Aznar (1996-2004): 2002, España 
adoptou o euro como moeda, que substituíu  
a peseta.

 José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011): 
ampliou os dereitos dos cidadáns.

 Mariano Rajoy (2011-_____): tivo que tomar 
medidas moi severas para saír da grave crise 
económica.

3. R. L.

4. No primeiro cadro pódese ver o levantamento  
dos madrileños contra os franceses en Madrid  
o 2 de maio de 1808.  
No segundo, a derrota e conseguinte fusilamento 
por parte dos franceses dos madrileños que  
se levantaran contra os invasores.

5. R. L.
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NOTAS


