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25-5-20 

A continuación detállovos o traballo por asignaturas: 

 Ciencias da Natureza: rematamos o tema 5, polo que vamos facer exercicios 

de repaso. Na aula virtual tedes os exercicios: "resume da unidade" e 

"autoevaluación". 

A continuación, tedes na ficha, o ex.1 "RESUMO" (páx. 81), no que só tedes 

que completar coas palabra adecuadas.  

Por último na libreta facer o ex. 3 (páx. 81) e os ex. 2 e 5 (páx. 82). 

 

 Ciencias Sociais: rematamos o tema 5, xa que as páxinas 78 e 79 vouvos facer 

un resumen ó final deste documento, coa información máis importante, para 

que non teñades que facer esquema. A continuación tedes un exercicio de 

completar, que é o ex.1 "RESUMO" (páx. 81). 

Por fúltimo na libreta facer os ex. 3 e 5 (páx. 82) 

   

 Lingua Castelá: na páx. 131 vamos estudar a "familia de palabras". Copiar o 

cuadro de color salmón e facer os ex. 3,4 e 5. (os ex. 1 e 2 podedes miralos, 

como faríamos en clase oralmente, pero non hai que facelos na libreta).  

Por último, tedes un exercicio na ficha, tamén sobre "familia de palabras". 

 

 Lingua Galega: na páx. 134 vamos a estudar "o verbo". Ler esa páxina. O final 

deste documento tedes un recadro co resumo da información. 

Despois facer os ex. 2,3 e 4. 

Por último, tedes un exercicio na aula virtual "o verbo: número e persoa". 

 

 Matemáticas: rematamos o tema 8, polo que vamos facer exercicios de 

repaso. 

Na libreta facer os ex. 1, 4,5,6,7 e 9 (páx. 136) 
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CIENCIAS DA NATUREZA 

 

RESUMO (ex. 1, páx.81) 

 Nun ecosistema diferéncianse dous compoñentes, os _____________________ e o medio 

_____________________. Os individuos dunha ______________________ que habitan 

nun ecosistema forman unha poboación, e o _________________________ de todas elas 

constitúe a _________________________________. 

 O lugar máis adecuado do ecosistema para cubrir as necesidades vitais dunha especie 

chámase ______________________. 

 Os seres vivos están ________________________ ao medio en que habitan. 

 Nos ecosistemas hai seres vivos _________________________, que fabrican o seu 

alimento; e seres vivos _____________________________, que deben alimentarse 

doutros seres vivos. Ademais, hai ____________________, que se alimentan de restos. 

 As relacións de alimentación represéntanse con cadeas e ________________ 

alimentarias. 

 Entre os seres vivos tamén se establecen relacións que poden ser 

________________________, como o  mutualismo e o ___________________________, 

ou prexudiciais como o parasitismo e a ____________________________. 
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CIENCIAS SOCIAIS 

INSTITUCIÓNS DA UE E A EUROZONA 

 As principais institucións da UE, os seus membros e as suas funcións son: 

 

INSTITUCIÓN MEMBROS FUNCIÓNS 

Comisión Europea Comisarios Dirixir a administración, elaborar os 

orzamentos e propoñer novas leis. 

Parlamento Europeo Eurodeputados Aprobar leis propostas pola Comisión e 

aceptar o nomeamento do presidente da 

Comisión. 

Consello da Unión 

Europea 

Ministros dos gobernos dos 

países membros 

Aprobar as leis da UE 

Tribunal de Xustiza Xuíces dos países membros Asegurar a aplicación das leis da UE. 

Tribunal de Contas Representantes dos países 

membros 

Controlar o correcto uso dos fondos da UE. 

 

 A eurozona ou zona euro fórmana os países da UE que adoptaron o euro como moeda 

oficial. Constitúena 18 países, entre eles España. 

 Importante diferenciar, países que forman UE e países que forman a eurozona. Non 

todos os países que están na UE forman parte da eurozona (non teñen o euro como 

moeda oficial). É o caso por exemplo de Suecia, Polonia, Romanía, Reino Unido... 
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RESUMO (ex. 1, páx.81) 

 

As institucións de España e da Unión Europea 

 

 España está situada ao __________________ de Europa. O seu territorio comprende a 

maior parte da _____________________________________, as illas _________________, 

as illas _____________________ e as Cidades Autónomas de ___________________ e 

_________________________. 

 A actual Constitución española aprobouse en _______________. Nela dise que España é un 

estado_____________________________________________. Ademais, defínese a 

organización territorial do Estado en ______________________________________ e as 

principais institucións de España, que son: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 O Estatuto de autonomía de _________________________ aprobouse en _____________. 

Nel defínense 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

As principais institucións de goberno da nosa Comunidade son 

__________________________________________________________________________. 

 En 1957 fundouse a _________________________________________________, que en 

1992 pasou a chamarse _____________________________________, tras a sinatura do 

tratado de __________________________. 

 18 países da UE adoptaron o ______________ como moeda oficial. Estes países constitúen 

a ______________________________. 
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LINGUA CASTELÁ 

 Coloca en orden alfabético las palabras de cada familia de palabras. 

 

 
secador     sabio     sonajero     soniquete     secano     sabiduría     sabiondo     secadero     

sonoro     sabelotodo     sonido    secamanos 
 

 

saber: _______________________________________________________________ 

secar: _______________________________________________________________ 

sonar: _______________________________________________________________ 

 

LINGUA GALEGA 

O VERBO 

 
 Os verbos son palabras que expresan accións ou estados.  

 

 Co verbo en infinitivo, distinguimos tres tipos de conxugacións: 

 verbos rematados en -ar, son da 1ª conxugación 

 verbos rematados en -er, son da 2ª conxugación 

 verbos rematados en -ir, son da 3ª conxugación 

 

 As formas verbais compóñense de raíz e desinencias: 
A raíz é a parte do verbo que adoita ser común a todas as formas da conxugación. Obtense 
sacándolle a terminación -ar/-er/-ir ao infinitivo. 
As desinencias son as terminacións que se lle engaden á raíz para obter as distintas formas 
verbais. 
 
                                                             singular                                             primeira persoa 

 Os verbos teñen número:                                         e persoa:                segunda persoa 

                                                             plural                                                terceira persoa 

 
 

 Formas non persoais: son as formas verbais que non informan sobre a persoa que realiza a 

acción: 

 Infinitivo: terminacións -ar, -er, -ir 

 Xerundio: terminacións -ando, -endo, -indo 

 Participio: terminacións -ado, -ido 
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