
                           CIENCIAS SOCIAIS 5º P 

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  Y REFUERZO     2º TRIMESTRE

1-  Termina as oracións. A continuación, completa o mapa conceptual.

A lei máis importante de España é... __________________________________

Esta lei establece... _______________________________________________

_______________________________________________________________

En España, as eleccións prodúcense por sufraxio universal, é dicir... ______________

_______________________________________________________________

Como  sistema  democrático,  algunhas  decisións  importantes  poden  ser  consultadas  aos  cidadáns

mediante... __________________________________

2-  Completa

División de poderes

ESPAÑA

O rei é o _____________.
As súas funcións e a súa sucesión 
están definidas na  
_____________.

Poder ___________Poder  ___________ Poder ___________

Goberno
_________________ Tribunais

_____________
_____________ Senado

Fai cumprir as leis 
aprobadas polo poder 
___________. Tamén 
dirixe a política interior e 
___________ do país, 
elabora os ___________
e propón novas leis. 
Está formado polo 
___________ do 
Goberno, que é elixido 
polo 
___________________, 
e polos ___________, 
que son escollidos polo 
presidente.

A súa función principal é 
administrar __________. 
O tribunal máis 
importante en España é 
o Tribunal ___________. 
O Tribunal ___________ 
vela por que todas as leis
aprobadas respecten a 
Constitución.

Encárganse de elaborar as 
___________ e de controlar o 
___________. 
Os deputados do Congreso son 
elixidos pola ___________ e votan 
as ___________propostas polo 
Goberno. 
Os ___________ son 
representacións territoriais e 
propoñen cambios ou emendas ás 
leis.



3-  Como se divide o territorio ocupado por España?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4-  Como  se  organiza  España  territorialmente?  Describe  cada  unidade  territorial,  indicando  as  súas
estruturas de goberno.
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 5-  Subliña en vermello as provincias e en azul as comunidades autónomas. Despois, márcaas no mapa
político de España.

Castela-A Mancha Córdoba Barcelona
Estremadura Asturias

Salamanca A Rioxa

Teruel País Vasco Illas Canarias
Ourense



6-    Marca cun   V   as oracións verdadeiras e cun   F   as oracións falsas.  

 A Unión Europea é unha comunidade internacional formada por 25 países democráticos.

 O obxectivo principal da UE é a defensa de valores como a democracia e o benestar.

 Na UE impúlsanse medidas como promover a autonomía e a separación dos Estados membros.

 Estableceuse un mercado único, que permite a libre circulación de produtos, servizos e persoas.

 Ademais, desde o ano 2010, todos os países da UE estableceron o euro como moeda, formando a
zona euro.

 As súas principais institucións son o Consello Europeo, Comisión Europea, o Parlamento Europeo e o
Consello da Unión Europea.

 Grazas á Unión Europea temos que pagar impostos para pasar dun país a outro

7-  Escribe o nome do organismo da Unión Europea que desempeña cada unha das funcións que se 
indican.

 Comproba o uso que se lles dá aos fondos económicos da UE: _____________________________
.

 Aproba os orzamentos: _____________________________ .
 Sinala os obxectivos xenerais da UE: _____________________________ .

8-  Completa cos seguintes termos.
zona euro mercado único moeda común impostos

A Unión Europea estableceu un ____________________________ . Isto permite que os produtos, os 
servizos e as persoas circulen entre os países da Unión Europea sen que haxa que pagar 
____________________________ por pasar dun país a outro. 
Tamén se creou unha ____________________________: o euro. Desde o ano 2002, 18 países da Unión 
Europea substituíron as súas moedas nacionais polo euro. Estes países integran a chamada 
____________________________.

9-  Debuxa a bandeira de Galicia.


