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Unidade 4. Un lugar para vivir 

1. Une con frechas as diferentes compoñentes da comunidade escolar coas súas funcións. 

Conserxe 
Ensínalles aos alumnos e pensa as actividades 
diarias. 

Equipo directivo Encárgase de que todo estea en orde. 

Persoal administrativo Encárgase da limpeza, cociña e mantemento. 

Persoal de servizos 
Participa en algunhas actividades e decisións 
do colexio. 

Profesor Dirixe e organiza o colexio. 

Familia Encárgase da secretaría. 

2. Completa coas seguintes palabras. 

 
dereitos  deberes iguais  voto educación maioría de idade 
  

As normas básicas de convivencia recóllense na Constitución, onde quedan reflectidos os ______________________ e 
______________________ fundamentais de todas as persoas. A Constitución sostén que todos somos 
______________________ establécese o dereito ao ______________________, o dereito á ______________________ 
e a ______________________ aos 18 anos.  

 
3. Completa o seguinte esquema. 

 
4. Copia no cadro que consideres máis apropiado segundo o tipo de poboación. 
fábricas  comercios  transportes hospitais escolas     gandaría cultivo da terra    pesca     turismo 

 

Poboación urbana Poboación rural 
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5. Completa coas seguintes palabras. 

catro  concello  alcalde  plenos    concelleiros    traballadores        localidade 
 

 O concello dunha localidade está formado polo _____________________, os concelleiros e os 
_____________________ municipas. 

 O alcalde e os concelleiros reúnense nun edificio chamado _____________________para decidir asuntos 
relacionados co funcionamento da _____________________. 
Estas reunións chámanse _____________________municipais. 

 As eleccións municipais celébranse cada _____________________ anos e, tras elas, os veciños elixen os 
_____________________. 

 
6. indica catro servizos municipais que haxa no teu Concello: 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

7. Elixe a resposta correcta. 

1. Un municipio é: 
 
a) o territorio gobernado polo Concello. 
b) un sitio onde vive a xente. 
c) o edificio do Concello. 
 
2. O goberno do Concello está formado por: 
a) os ministros. 
b) o alcalde e os concelleiros. 
c) os traballadores dos servizos municipais. 
 
3. Os concelleiros ocúpanse de: 
a) o que queiran. 
b) os asuntos da súa área (mocidade, cultura, emprego…). 
c) limpar as rúas. 
 
4. O goberno do municipio organiza: 
a) viaxes ao estranxeiro. 
b) o tráfico. 
c) os servizos municipais e os traballadores que os realizan. 
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8. Une con frechas. 
 

 

Perigo: animais en 
liberdade 

 

Prohibido o paso 

 

Hospital 

 

Paso de peóns 

 

Deterse 

 

Prohibido tocar o claxon 

 
9. Debuxa 4 sinais. Unha debe indicar perigo, outra, prohibición, outra información e a última obrigación 


