
 

A continuación detállovos o traballo por asignaturas: 

 Ciencias da Natureza: Primeiramente, na aula virtual, vades ver o vídeo 

"Adaptacións dos seres vivos" e "Do individuo á comunidade". 

Logo na mesma aula virtual, facede os exercicios: "Coñeces as partes dos 

ecosistemas?", "Como se organizan os seres vivos nos ecosistemas?" e 

"Como influen os factores no medio?" para facer os dous últimos debedes 

leer as páxs. 74 e 75. 

Por último, facer o exercicio que vos mando na ficha e pegalo na libreta, 

coma sempre. Tamén facer o esquema das páxs. 74 e 75. 

Recordade, o título en "laranxa" é o título principal do esquema e logo os 

títulos en "verde", son os subtítulos dentro do principal, por exemplo: 

 

 

    Hábitat: ________________ 

    

           Os  

    seres vivos 

        A   adáptanse 

 RELACIÓN     ao medio 

  ENTRE OS 

SERES VIVOS 

       E O           Os 

   MEDIO   seres vivos 

   FÍSICO  transforman 

        o medio 

            

 

 

 Ciencias Sociais: Primeiramente facer os ex. 1,2 e 3 da ficha que hai a 

continuación, que son de repaso das páxinas 70 e 71 das que xa fixesteis 

esquema. 

Logo leer as páxs. 72 e 73, ver o vídeo "Cómo se elaborou a Constitución de 

1978" na aula virtual e facer os ex. 4 e 5 da ficha. 

Por último facer esquema das páxs. 72 e 73 previamente leídas. 

Recordade, o título en "laranxa" é o título principal do esquema e logo os 

títulos en "verde", son os subtítulos dentro do principal, por exemplo: 

 

 



 

        A 

 constitución 

   española 

 

         A          

CONSTITUCIÓN 

        E AS    O xefe do Estado: 

INSTITUCIÓNS 

       DE    As Cortes Xerais: 

   ESPAÑA        As 

 institucións  O Goberno: 

 de España 

           Os tribunais de xustiza: 

 

       O Tribunal Constitucional: 

  

       

 

 Lingua Castelá: na páx. 118 leer o recadro de "Ortografía". Vades ver que 

vos fixen o recadro coa información, e outro do "banco de palabras" para 

que o peguedes na libreta. A continuación facer os ex. 2 (en vez de contar 2 

min, escribide tres palabras con "br" e outras tres con "bl"), 3 e 4. Da páx. 

119 os ex. 6,7 e 9 

Na aula virtual tedes un exercicio sobre o uso da "b" e "g" ante consonante 

 

 Lingua Galega: na páx. 122 leer o recadro de "Acentuación de ditongos e 

hiatos". Fíxenvos un recadro resumindo o contido, porque como 

recordaredes esto mesmo xa o estudiamos en Lingua Castelá, polo que é de 

repaso. Logo facer o exercicio a continuación do recadro, máis o ex.1 

(páx.122) e ex. 3,4 e 5 (páx. 123) 

 

 Matemáticas: na páx. 127 repasar o recadro de "operacións combinadas" e 

facer ese ex.4 (páx.127). A continuación, na ficha, tedes outros dous 

exercicios de operacións combinadas. Por último facer o ex. 5 (hai que 

copiar todos os enunciados) 

 

 

 

 



CIENCIAS DA NATUREZA 

1) Completa as oracións rodeando a opción adecuada en cada caso: 

 

 Os (medios físicos / ecosistemas / medios terrestres) están formados polos seres vivos e o 

medio físico. 

 A (fauna / flora / especie) é o conxunto de plantas que habita nun ecosistema. 

 O conxunto de animais é a (poboación / flora / fauna) dun ecosistema. 

 Os individuos dunha mesma especie forman unha (comunidade / poboación / especie) 

 Nas (comunidades / poboacións / especies) inclúense poboacións diferentes de seres vivos. 

 As (adaptacións / necesidades / comunidades) dos seres vivos permiten a súa 

supervivencia. 

 A temperatura, o relevo ou o solo forman parte (do territorio / do medio físico / da 

paisaxe) dos ecosistemas.  

 

CIENCIAS SOCIAIS 

1) TRABALLA COA IMAXE (páx.70). Observa os dous mapas das páxinas 70 e 71 e responde as 

seguintes preguntas: 

 

 De que continentes forman parte os territorios de España? 

___________________________________________________________________ 

 Que mares e océanos rodean o territorio español? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Que arquipélagos forman parte de España? 

___________________________________________________________________ 

 Que continentes sepera o estreito de Xibraltar? 

___________________________________________________________________ 

 Cantas Comunidades Autónomas teñen só unha provincia? Cales son? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Cantas capitais ten a Comunidade Autónoma de Canarias? Di os seus nomes. 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 Completa con todas as Comunidades a seguinte táboa: 

 

            COMUNIDADES 
              AUTÓNOMAS 

                                       PROVINCIAS 

                  Galicia A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

2) Completa o texto sobre "a organización territorial de España" coas palabras correspondentes: 

 

 

país     autonómicos     municipios     concellos     consello    parlamento     Estado     

deputacións     cabido     concellos     Comunidades Autónomas     Cidades Autónomas     

deputación     provincias 

 

 

 España é un ___________________________, cun terriorio que se organiza en 

________________________________________________. Estas están formadas por 

_______________________, que, á súa vez, están integradas por _____________________. 

 

 

 

 

 



 Cada un dos territorios que forman España ten unhas institucións: 

 

 As Comunidades e as Cidades Autónomas teñen ________________________, 

presidente e goberno ____________________________. 

 As provincias teñen ____________________________ provincial. En Canarias, cada 

illa está gobernada por un ____________________ insular; e nas Illas Baleares, por 

un ________________________ insular. 

 

 Os municipios están gobernados polos ______________________, formados polo alcalde e 

os concelleiros. 

 

3) Completa o texto sobre "localización e límites de España" coas palabras correspondentes: 

 

 
            Cantábrico     Atlántico     península ibérica     Portugal    Mediterráneo     Autónomas 

Melilla     leste     Illas Canarias     Andorra 

 

 

 O territorio de España ocupa a maior parte da _____________________________________, 

as Illas Baleares, as __________________________________ e as cidades 

_________________________ de Ceuta e __________________________. 

 Os límites do territorio español son: ao norte o mar ________________________, Francia e 

_______________________; ao oeste o océano Atlántico e ________________________; ao 

__________________ o mar _______________________________, e ao sur, o mar 

Mediterráneo, Marrocos e o océano _____________________________. 

 

4) Rodea catro características da Constitución Española: 

 

A. Establece que España é un estado social. 

B. Establece que España é un estado antidemocrático. 

C. Establece que España é un estado de dereito. 

D. Recolle os dereitos dos españois. 

E. Foi aprobada o 6 de decembro de 1976. 

F. Recolle a organización provincial de España. 

G. É a lei máis importante de España. 

 

 

 



5) Relaciona con frechas ou con números as institucións do Estado cos seus membros e as súas 

funcións: (de cada concepto da columna da esquerda, salen dúas frechas cara a columna da 

dereita) 

 

 Rei 

 Congreso e Senado 

Goberno Xuíces e maxistrados 

Tribunal Constitucional Presidente e ministros 

Xefe do Estado Elaborar leis 

Tribunais de xustiza Xulgar a quen non cumpre as leis 

Cortes Xerais Especialistas, xuíces, fiscais,... 

 Representar a España 

 Dirixir e coordinar o Estado 

 Interpretar a Constitución 

  

 

 

 

 

 

 

LINGUA CASTELÁ 

ORTOGRAFÍA: "PALABRAS CON B O G ANTE CONSONANTE" 

 

 

 Delante de consonante se escribe b y no v, excepto en "ovni". Por ejemplo: brazo, 
amable, obtener, absolver,... 
 

 Delante de consonante se escribe g y no j. Por ejemplo: grito, globo, gracioso, gesto,... 
 

 

 

BANCO DE PALABRAS 

 

 
Ignacio      Magdalena     magma     indignación     significado      pugna     obvio 

 
absuelto     absolutamente     subvención 

 

 

 

 



LINGUA GALEGA 

ORTOGRAFÍA: "ACENTUACIÓN DE DITONGOS E HIATOS" 

 

 
RECORDAMOS:  VOGAIS ABERTAS         a, e, o 
                               VOGAIS PECHADAS         i, u 
 

 
DITONGO: 
 

 Unión de dúas vogais nunha mesma sílaba. 

 Unha das dúas vogais ten que ser pechada átona. 

 Seguen as normas xerais de acentuación. 

 O acento gráfico escríbese SEMPRE sobre a vogal aberta. 

 Cando vai na última sílaba da palabra, nunca levan acento gráfico. 

 

HIATO: 

 

 Dase cando van dúas vogais seguidas, pero en diferentes sílabas. 

 Seguen as normas xerais de acentuación, EXCEPTO os formados por vogal tónica 

pechada e vogal aberta átona, que sempre levan acento gráfico sobre a vogal pechada. 

 
 Cando nos atopamos as vogais seguidas ("iu" ou "ui"), pode ser un ditongo ou un hiato.  

 
                                                  a vogal tónica é a última, é un hiato. Ex) diúrno 
Xeralmente si                             
                                                  a vogal tónica é a primeira, é un ditongo. Ex) subiu 

 

 

 

1. Completa con "i" ou "u" e ponlles acento gráfico para marcar o hiato cando corresponda. 

 

cafe___na astrona___ta 

esqu___o so___to 

cafete___ra le___ra 

cafeter___a conf___ar 

mi___do xu___zo 

concelle___ro beirarr___a 

diminu___r inclu___r 

sa___de asub___o 

do___scentos di___rno 

ra___ña ru___do 

 



MATEMÁTICAS 

1. Haz las siguientes operaciones combinadas y rodea las que su resultado sea mayor que 23,5. 

 

16,7 x (4,21 - 2,8) 58,7 - 14,7 x 2,4 5,15 x 16,1 - (37,4 + 22,96) 

 

 

 

 

 

3,75 x 9,01 - 5,41 6,55 + 7,1 x 3,25 - 0,998 (30,9 + 1,2) x 0,63 

 

 

 

 

 

 

 

2. Resuelve las siguientes operaciones combinadas: 

 

20,91 + 9,431 : 4 - 16,21  188,02 : (7,7 - 2,17) x 0,6 37 x 1,02 - 29 : 6,4 

 

 

 

 

 

 

(169,0245 - 61,03) : (3,7 + 21,415) (1,65 + 47,55) : 3,28 - 6,38 


