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XEOGRAFÍA	E	HISTORIA	
ACTIVIDADES	PARA	FACER	NA	CASA	MENTRAS	DURE	A	SUSPENSIÓN	DAS	ACTIVIDADES	
LECTIVAS	PRESENCIAIS	(PARA	AS	VINDEIRAS	DÚAS	SEMANAS,	17	a	31	de	marzo).-	
	
	
1º	ESO”A”	-	“B”:	
	
Contesta	no	caderno	de	clase	ás	seguintes	cuestións:	
	

- Claves	da	páx.	191	
- Actividades	finais	páx.	192:	19-20-21-23-25-26-29-30-31.	

	
	
2º	E.S.O.:	
	

- Mapa	físico	de	España.-	Completar	mapa	mudo	peninsular	situando	as	principais	
unidades	do	relevo	que	se	sinalan	na	páxina	178	do	libro,	así	como	a	rede	hidrográfica	
que	figura	no	mapa	das	páxinas	178-179	(Podes	imprimir	o	mapa	mudo	que	se	adxunta	ou	
outro	calquera).	

	
- Claves.-	Páxinas:	178-180-182-184.	

	
	
3º	E.S.O.:	
	

- Copia	no	caderno	e	completa	correctamente	as	fichas	que	se	adxuntan	do	tema	6.	
	
	
	
4º	E.S.O.:	
	

- Facer	resume	dos	apartados	1,	2	e	3	do	Tema	5	(páxinas	128	a	139).	
	

- Contestar	as	cuestións	7-8-9-10-11-12-13-14-15	do	mesmo	Tema	5.	
	
	
	
	
ALUMNAS	E	ALUMNOS	COA	MATERIA	PENDENTE	DUN	CURSO	ANTERIOR:	
	
Deberán	facer	as	actividades	que	foron	sinaladas	para	este	2º	trimestre	e	entregalas	cando	se	
reanuden	as	clases.	
	
	
	
Para	calquera	dúbida	este	é	o	correo	ao	que	vos	podedes	dirixir:	cartafol.de.antonio@gmail.com	
	
Por	favor,	non	deixedes	de	facer	as	actividades.	Grazas	a	tod@s	e	moito	ánimo!	
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Mapa	mudo	peninsular	2º	E.S.O.	
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FICHAS	TEMA	6		PARA	3º	E.S.O.:	
	

	

1 Que características debe ter o voto nun sistema democrático? 

o Secreto e delegable

o Libre e público

o Libre, directo e secreto

o Directo e público

2 Relaciona os tipos de poderes dun sistema democrático, a súa función e a institución 
que o exerce: 

1 		Lexisla vo				 		Imparte	xus za				   O goberno

2   Xudicial      Fai que se cumpran as leis      O parlamento/Cortes

3 		Execu vo				   Elabora as leis      Xuíces e maxistrados

3 Que se entende por Estado de Dereito? 

o	 Aquel	no	que	todos	están	some dos	á	lei	elaborada	polos	lexí mos	representantes	da	comuni-
dade

o	 Aquel	no	que	os	cidadáns	teñen	dereito	a	facer	a	súa	vontade

o	 Aquel	no	que	o	Dereito	está	exercido	polos	par dos	polí cos

o	 Aquel	no	que	a	cidadanía	ten	dereito	a	facer	todo	 po	de	protestas

4 Analiza e comenta esta frase de Voltaire, pensador do século XVIII: Detesto o que dis, 
pero defendería ata a morte o teu dereito a dicilo. 

5 Selecciona un dos dereitos fundamentais que figuran nesta táboa e valora o que signi-
fica que, nun sistema non democrático, non estea recoñecido pola lei. 

Dereitos individuais Dereitos políticos D. económicos e so-
ciais Dereitos xurídicos

•	 Á	vida	e	á	integridade	
física.

•	 Á	liberdade:	de	pen-
samento, de expre-
sión, de información, 
relixiosa, de crenzas, 
de circulación, de resi-
dencia, de reunión, de 
asociación...

•	 Á	igualdade	ante	a	lei.

•	 Á	dignidade	moral	da	
persoa.

•	 Á	inviolabilidade	do	
domicilio e da corres-
pondencia.

•	 Dereito	de	sufraxio	me-
diante	o	voto	universal,	
libre,	secreto	e	directo.

•	 Eleccións	libres.

•	 Pluralidade	de	opcións	
políticas.

•	 Control	efectivo	das	
funcións	de	goberno.

•	 Existencia	dunha	Cons-
titución.

•	 Existencia	de	parla-
mentos	lexislativos.

•	 Dereito	ao	traballo.

•	 Dereito	á	folga.

•	 Dereito	a	un	salario	
digno.

•	 Dereito	á	atención	
sanitaria.

•	 Dereito	á	educación.

•	 Dereito	a	unha	xustiza	
imparcial e indepen-
dente.

•	 Dereito	a	non	ser	deti-
do	arbitrariamente.

•	 Dereito	a	un	proceso	
con	garantías.

•	 Dereito	a	contar	con	
recursos xurídicos 
axeitados.

•	 Dereito	dos	detidos	a	
non ser sometidos a 
malos tratos.
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6 Existe división de poderes nas ditaduras? 

o Si, pero funcionan mal

o Non, porque todo o poder o exerce o ditador

o Si, pero son diferentes as persoas que os exercen

o	 Si,	pero	son	fic cios

7 Indica se son verdadeiras –V– ou falsas –F– as seguintes afirmacións. Corrixe as fal-
sas: 

•	 Nos	réximes	non	democrá cos	existe	pluralidade	polí ca	——

•	 O	poder	nos	réximes	non	democrá cos	exércese	sen	contar	co	consen mento	dos	gobernados		

——

•	 Nos	réximes	non	democrá cos	os	Parlamentos	controlan	os	gobernos	—— 

8 Todo réxime político no que non existan partidos políticos libres, pode ser considerada 
unha ditadura? Elixe as respostas correctas.  

o	 Si,	porque	non	existe	liberdade	de	opción	á	hora	de	votar

o	 Non,	porque	pode	ter	outros	valores

o	 Si,	porque	aínda	que	se	vote	non	se	pode	elixir	máis	que	o	par do	do	ditador

o	 Non,	porque	iso	non	é	significa vo

9 Completa as seguintes frases sobre os réximes non democráticos: 

•	 Os	réximes	polí cos	non	democrá cos	teñen	como	caracterís ca	común	que	o	poder	é	exercido	

por	unha	..............................	ou	ins tución	sen	atender	á	aprobación	dos	..................................

•	 A	Cons tución	e	o	Estado	de	 ....................................	 son	anulados	e,	no	seu	 lugar	 imponse	a	

vontade	do	....................................

•	 Non	se	recoñecen	a	maioría	dos	dereitos	.......................................	nin	os	dereitos	......................

................., ou quedan supeditados aos intereses do ....................................             

10 Cales destes personaxes actuaron de forma ditatorial?

o  Francisco Franco o  Francis Drake o		Diego	Velázquez

o  Augusto Renoir o  Adolfo Hitler o  Benito Zambrano

o  Benito Mussolini o		Augusto	Pinochet	 o  Francisco Moure
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11 Cal á e principal diferenza básica entre unha monarquía e unha república? 

o A forma de acceder á máxima xefatura dun estado

o	 O	modo	de	organizarse	os	par dos	polí cos

o	 A	can dade	de	membros	que	teña	o	parlamento	do	país

o O comportamento dos grupos dirixentes

12 Pode existir unha república non democrática?

o	 Non,	porque	todas	as	repúblicas	son	democrá cas

o	 Non,	porque	é	condición	indispensable	que	sexan	democrá cas

o Si, porque poden estar dirixidas por un ditador 

o	 Si,	porque	o	sistema	republicano	necesariamente	é	democrá co

13 Identifica se os seguintes países son unha monarquía –M– ou unha república –R–:

1   Francia   

2   Gran Bretaña  

3   Italia  

4   Alemaña  

5   España  

6   Rusia  

14 Le o artigo da Constitución española actual referido á transmisión do poder da nosa 
monarquía.

Art.57	A	Coroa	de	España	é	hereditaria	nos	sucesores	da	S.M.	don	Xoán	Carlos	I	de	Borbón,	

lexí mo	herdeiro	da	dinas a	histórica.	A	sucesión	no	trono		seguirá	a	orde	regular	de	primoxe-
nitura	e	representación,	sendo	preferida	(...)	no	mesmo	grao,	o	varón	á	muller,	e	no	mesmo	

sexo, a persoa de máis idade á de menos.

Cons tución	española. 1978 

•	 Que	establece?	..............................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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15 Cal é a diferenza básica entre un estado unitario descentralizado politicamente e un 
estado federal? 

o	 Que	no	caso	do	unitario	teñen	un	só	exército	e	no	caso	do	federal	cada	unidade	ten	o	seu	propio	

sistema de defensa

o	 Os	federais	están	formados	por	unidades	polí cas	soberanas	e	os	unitarios	descentralizados	só	

exercen o poder que lles cede o goberno central

o	 Non	hai	diferenza	porque	nos	dous	casos	son	soberanos

o	 Non	hai	diferenza	porque	os	dous	son	autonómicos

16 Relaciona estes gráficos co modelo de estado que representan: 

1 			Unitario	centralizado	 	 2 			Unitario	descentralizado	 3    Federal

17 Cal é a orixe histórica do federalismo? 

o			A	Cons tución	de	Gran	Bretaña	 o			A	formación	dos	EUA	e	a	Cons tución	de	1787

o			A	creación	do	imperio	francés	 o   A I República inglesa

18 Responde ás seguintes cuestións: 

•	 Pode	exis r	unha	república	federal?

 o   Si o   Non

•	 Por	que?	.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

•	 Pode	exis r	unha	monarquía	centralizada?

 o   Si o   Non

•	 Por	que?	.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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19 Por que o 6 de decembro de cada ano é festivo en España? 
o		Porque	é	festa	relixiosa	 o		Porque	conmemora	o	día	do	referendo	da	Cons tución

o		Porque	é	o	aniversario	do	monarca	 o		Porque	conmemora	a	fin	da	guerra	de	independencia

20 Investiga e responde:  
•	 Que	grupos	polí cos	forman	hoxe	o	Congreso	dos	Deputados?	...................................................

........................................................................................................................................................

•	 E	do	Parlamento	de	Galicia?	..........................................................................................................

........................................................................................................................................................

21 Investiga e responde: 
•	 Quen	exerce	actualmente	a	xefatura	do	estado	español?	.............................................................

•	 Quen	exerce	a	xefatura	do	goberno?	.............................................................................................

•		A	que	par do	polí co	pertence?	................................................................................................

•	 Quen	ocupa	a	presidencia	da	Xunta	de	Galicia?	............................................................................

•		A	que	par do	polí co	pertence?	................................................................................................

•	 E	do	Parlamento	de	Galicia?	..........................................................................................................

•	 Quen	é	o	actual	ministro/a	de	educación?	....................................................................................

•	 E	o	conselleiro	de	educación	da	Xunta	de	Galicia?	........................................................................

22 Con cal dos modelos identificas o actual estado do reino de España?
o			Unitario	centralizado	 o			Unitario	descentralizado	poli camente

o   Federal o			Unitario	descentralizado	administra vamente

23 Escribe o nome das Comu-
nidades e das Cidades Au-
tónomas e as respectivas 
capitais. Logo sitúaas no 
mapa.
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24 Cantos países forman hoxe parte da UE? 

o   27 o   28 o   32 o   25

25 Cando ingresou España como membro da Europa comunitaria? 

o   1993 o   1992 o   1956 o   1986

26 Cales son os tres obxectivos básicos da UE?

•	 ........................................................................................................................................................

•	 ........................................................................................................................................................

•	 ........................................................................................................................................................

27 Nas eleccións ao Parlamento europeo os cidadáns dos países membros elixen os seus 
deputados. Investiga como está formado na actualidade o Parlamento europeo.

Sede	do	Parlamento	europeo,	en	Estrasburgo.

28 Tes visto moitas veces estes carteis nas estradas e mesmo no teu propio centro. Con-
sulta a páxina web oficial da UE e anota cal é a finalidade destes fondos de xestión 
europea.


