
Desta vez vouvos mandar o traballo das próximas dúas semanas: 

    SEMANA LUNS 1 DE XUÑO         kkk 
 

(dado que falta pouco para rematar o curso, nestas semanas vamos ir un pouco 

máis rápido e só traballar o máis importante) 

A continuación detállovos o traballo por asignaturas: 

 Ciencias da Natureza: comezamos o tema 6 "A natureza e a súa 

conservación". Vamos facer un único esquema resumindo todo o tema. Para 

iso leer todas as páxs. do tema, dende a páx. 86 á 95. Na aula virtual tedes 

varios vídeos e actividades que podedes ir vendo e facendo a medida que 

vades leendo as páxinas do tema, pero fixádevos que non están por orde.  

Un exemplo de esquema é: 

 

         Os Os bosques: _______________________ 

 ecosistemas As pradarías: ______________________ 

    terrestres Os desertos e as estepas: ____________ 

 

         Os Os ecosistemas mariños: _____________ 

 ecosistemas 

              acuáticos Os ecosistemas de auga doce: _________ 

            

        O  Que é o medio natural: _______________ 

          medio 

             A  natural As persoas modificamos 

    NATUREZA     o medio natural: __________________ 

            E A  

           SÚA  Efecto das Contaminación: ____________________ 

CONSERVACIÓN     persoas  Deforestación e  

      sobre o   desertificación: ____________________ 

 medio natural  Extinción de  

     seres vivos: ______________________ 

 

           A  Responsabilidade 

 conservación   das autoridades: ___________________ 

         do Responsabilidade 

 medio natural   dos cidadáns: ______________________ 

  Os espazos protexidos: _______________ 



 

 Ciencias Sociais: comezamos o tema 6 "A poboación de España e de 

Europa". Vamos facer un único esquema resumindo todo o tema. Para iso 

leer todas as páxs. do tema, dende a páx. 86 á 93. Na aula virtual tedes 

varios vídeos e actividades que podedes ir vendo e facendo a medida que 

vades leendo as páxinas do tema, pero fixádevos que non están por orde.   

Un exemplo de esquema é: 

 

         A Natalidade e mortalidade: ____________ 

 poboación Esperanza de vida: __________________ 

  de España Poboación e traballo: ________________ 

 

         As As migracións: _____________________ 

 migracións A emigración interior: _______________ 

           A         en A emigración ao extranxeiro: __________ 

  POBOACIÓN      España España, destino de inmigración: ________ 

   DE ESPAÑA 

         E DE            A  Como se distribúe: __________________ 

     EUROPA   distribución Zonas máis poboadas 

               da poboación   de España: ________________________ 

         en España Zonas menos poboadas 

                                                                            de España: _______________________ 

 

                     A Características: ____________________ 

   poboación  Migracións en Europa: _______________  

         de Distribución da poboación 

       Europa    en Europa: ________________________ 

 

  

 

* OS ESQUEMAS DE CIENCIAS, PODEDES FACELOS EN SENTIDO HORIZOTAL SI VOS 

É MÁIS CÓMODO. 

 

 

 



 Lingua Castelá: na páx. 132 repasamos os "Pronombres personales tónicos e 

átonos", leer esa información. Tedes no libro un recadro de repaso dos 

"pronombres". Da páx. 133 facer os 3,4,5 e 8. Tedes un exercicio a 

continuación na ficha sobre os "pronombres".  

Por último, na páx. 134 repasamos as "palabras con CC". Nesa mesma 

páxina, os ex. 1,2 e 3 podedes pensalos, como cando na clase os facíamos 

oral, non fai falta facelos na libreta. Despois na libreta facer da páx. 134 (ex. 

4,5 e 6) e da páx. 135 (ex. 7 e 10) 

 

 Lingua Galega: na páx. 136 vemos o "acento diacrítico". Ler a información do 

recadro cor salmón. Na páx. 137 facer os ex. 3 e 5. Tamén tedes un exercicio 

sobre o acento diacrítico na aula virtual. 

Logo na páx. 140 repasamos os "textos narrativos", que xa o vimos en Lingua 

Castelá. Mándovos tamén un recadro coa información resumida. Logo ler o 

texto "O labrego e os seus fillos" da páx. 140 e facer os ex. 2 e 3 da páx. 141. 

 

 Matemáticas: vamos empezar o tema 9 "Fracciones decimales. Porcentajes" 

Na páx. 141 repasar "¿Qué sabes ya?" e facer o ex.1 

Na páx. 142 leer detenidamente o recadro e facer o ex.2 e logo na páx. 143 

facer o ex.4 e 6. Para facer este último fixádevos no recadro "hazlo así". 

Por último, na páx. 144 leer detenidamente o recadro e facer só o ex. 1. 

(NAS CONEXIÓNS ONLINE FAREI EXPLICACIÓNS SOBRE ESTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LINGUA CASTELÁ 

 Sustituye las palabras subrayadas por un pronombre personal y vuelve a escribir la 

oración. 

 

 Mi padre y yo paseamos por las tardes. 

 _________________________________________________________________ 

 Linda y Olivia son Americanas. 

 _________________________________________________________________ 

 ¿Dónde está el médico? 

 _________________________________________________________________ 

 La actriz me firmó un autógrafo. 

 _________________________________________________________________ 

 Ángel y tú habéis aprobado. 

 _________________________________________________________________ 

 

 

LINGUA GALEGA 

LITERATURA: "OS TEXTOS NARRATIVOS" 

 
 Son relatos literarios escritos en prosa. 

 

 Contan feitos, reais ou imaxinarios, vividos por uns personaxes. 
 

 Todos os textos narrativos teñen os seguintes elementos: 
 
 O narrador: é quen conta a historia 

 Os personaxes: son os que interveñen na historia. 

 A acción: feitos que viven os personaxes. 

 O marco: é o tempo e lugar onde se desenvolve a historia. 

 

 

 



SEMANA LUNS 8 DE XUÑO 
 

 Ciencias da Natureza: na páx. 97 o ex. 1 RESUMO, está a continuación na ficha, 

para completar coas palabras axeitadas. Logo na libreta facer o ex. 2 ESQUEMA, 

desa mesma páxina. 

Por último, ler as páxinas 104 e 105, sobre a "Materia e Enerxía" que é sobre o 

que van tratar os temas seguintes. Logo comezaremos o tema 7 "A materia e as 

súas propiedades", para o que vades ler na páx. 107 "Que sabes xa?" e facer o 

ex. 1 na libreta. 

 

 Ciencias Sociais: na páx. 95 o ex. 1 RESUMO, está a continuación na ficha, para 

completar coas palabras axeitadas. Logo na libreta facer os ex. 1 e 2 da páx. 94, 

despois de ler detenidamente a información anterior sobre "interpretar unha 

pirámide de poboación". 

Por último, ler as páxinas 100 e 101, sobre "A medida do tempo histórico" que 

é sobre o que van tratar os temas seguintes. Logo comezaremos o tema 7 

"España na Idade Media", para o que vades ler na páx. 103 "Que sabes xa?" e 

contestas as preguntas na libreta. 

 

 Lingua Castelá: comezamos o tema 10 "La sociedad". Ler a lectura das páxs. 

142-143 "Gustos son gustos" e logo na páx. 144 facer os ex. 2 e 4. 

Por último na páx. 145 ler o recadro cor salmón sobre "los prefijos" e facer os 

ex.1, 4 e 5. (os ex. 2 e 3 podedes pensalos como si foran orais) 

 

 Lingua Galega: comezamos o tema 10 "Vivimos en sociedade". Ler a lectura das 

páxs.146-147 "Roldán e as costureiras" e logo na páx. 148 facer os ex. 2, 4 e 6. 

Por último, vamos saltar a páx. 149, xa que as palabras simples e compostas xa 

as vimos e pasamos á pax. 150 sobre o "verbo: tempo, modo e tempos 

verbais". Ler esa páxina detenidamente e logo na páx. 151 facer o ex.1 (non fai 

falta escribir o texto, só clasificar os verbos) e o ex. 4. 

 

 Matemáticas: na páx. 144 facer o ex.3. Na páx. 145 facer os ex. 5, 6 (ler o cadro 

"hazlo así") e 7 (só o 2º e 3º punto). 

Por último na páx. 146 ler a información do recadro azul, e logo facer o ex.2 e 

na páx. 147 o ex.3. 

 

 



CIENCIAS DA NATUREZA 

RESUMO (ex. 1, páx.97) 

 Nos ecosistemas _____________________ os seres vivos sitúanse sobre a ____________. 

 Os ecosistemas acuáticos poden ser ___________________ ou de auga ______________. 

 O medio natural dun ser vivo fórmano os elementos do __________________________ en 

que vive e outros que non son ______________________. As persoas, coas nosas accións, 

podemos ____________________ o medio natural. A cidade é un ecosistema 

____________________ pola acción humana. 

 A contaminación é a acumulación de ____________ e substancias prexudiciais, tanto no aire 

coma na auga ou na terra. 

 A deforestación consiste na desaparición dos __________________. Na 

_____________________________ prodúcese a perda do terreo por non ter a protección 

das ___________________. 

 A ______________________ é a desaparición completa dunha especie. 

 As autoridades e os cidadáns temos a obriga de conservar o 

______________________________ en bo estado. Para iso debemos ________________ os 

residuos, aforrar ____________________ e ________________, e respectar a 

____________________ e os seres vivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIENCIAS SOCIAIS 

RESUMO (ex. 1, páx.95) 

A poboación de España 

 A poboación española supera os _________ millóns de habitantes. 

 É unha poboación que ten unha natalidade e unha mortalidade _______________. 

 A baixa mortalidade e a elevada ___________________________________ é a causa de que 

a poboación de España sexa unha poboación ___________________________. 

 España foi un país de emigrantes principalmente a dous continentes: ________________ e 

___________________. Ademais, dentro de España produciuse o 

_____________________________________, é dicir, a emigración do ________________ á 

cidade.  

 Desde finais do século XX, recibimos inmigrantes, especialmente de países como 

______________________, ______________________, _______________________ e 

__________________________. 

 Na actualidade, a _________________________ ao estranxeiro volveu aumentar como 

consecuencia da crise económica. 

 A densidade de poboación en España é moi __________________. 

 As zonas ____________________, as illas e Madrid están densamente poboadas, mentras 

que o ______________________ está case deshabitado. 

 

 

 

 

 

 

 


