
C. SOCIAIS 

Seguimos a repasar “A localidade”. 

1º Le atentamente as seguintes definicións e completa: 

- Concelleiros                               - Concello                                      - Servizo municipal de limpeza. 

 - Alcalde                                       - Circulación,transporte e seguridade. 

   

a) Persoa que goberna nunha localidade.________________________________ 

  

b) Servizo municipal que se encarga da limpeza e recollida do lixo. 

_______________________________________________________________ 

 

c) Persoas que colaboran co alcalde en diferentes asuntos. 

_______________________________________________________________ 

 

d) Servizo que se dedica á organización do tráfico e vixiar as rúas 

_______________________________________________________________ 

 

e) Conxunto de persoas que gobernan e organizan a localidade. 

_______________________________________________________________ 

 

 

2º Correcto o incorrecto. Que che parece? 

-Cruzar polo paso de peóns_________________ 

-Parar coa bicicleta cando o semáforo estea en vermello__________________ 

-Cruzar a vía cos coches circulando______________________________ 

-Non levar casco cando uso a bici ou monopatín_____________________ 

-Poñer o cinto no coche_____________________________ 

-Utilizar o monopatín pola calzada__________________________ 

 

3º Debuxa tres sinais de tráfico que indiquen: prohibición, perigo e obriga. 

 

4º Imaxina que es o alcalde ou alcaldesa da túa localidade, que tres propostas considerarías 

para mellorar a vida en comunidade. 



 

Orientación Espacial:    (Completa) 

Para ubicarnos nun lugar é necesario orientarnos, saber onde nos atopamos. 

Os catro puntos cardinais son: Norte, Sur, Leste e Oeste. 

PERO COMO PODEMOS LOCALIZAR OS PUNTOS CARDINAIS SEN PLANOS NIN MAPAS? 

- Pola posición do sol. 

O sol sae polo………………..e ocúltase polo…………….. 

Se poño a miña man dereita sinalando o leste, a miña man esquerda sinala o……………….., 

enfronte terei ……………………………… e detrás de min …………………………………………………. 

 

- Pola vexetación. 

Nunha montaña a vexetación é máis abundante na orientación ao…………………..xa que non 

recibe a luz directa do sol. 

A vexetación é máis escasa na orientación ao……………………….porque recibe  a luz do sol 

directamente. 

Se tiveses que subir ao pico dunha montaña por que aba o farías?............................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Pola estrela polar 

De noite podemos orientarnos grazas á estrela polar, que indica sempre o norte. 

Buscaremos a constelación………………………………………..que ten forma de papaventos e a cola 

formada por varias estrelas. A última é a estrela polar. 

Fai o debuxo. 

 

 

 

-  Mediante un compás 

Instrumento formado por unha caixa que contén unha agulla xiratoria imantada que indica 

sempre o……………………………..Permite orientarnos  de forma precisa tanto de…………….como 

de……………………. 


