
XEOGRAFÍA E HISTORIA.1ª DA ESO. 

Queridos chic@s: 
Xa pasou unha semana e xa queda menos para que remate está insólita e 
histórica situación da que todos nos somos protagonistas e que quedará 
plasmada nos libros de historia .Libros que algúns de vós, xa non estudiaredes 
pero si os vosos fillos ,sobriños...feitos dos que poderedes dar boa conta 
porque os estades a vivir nestes intres. 
 
Nas últimas novas da Consellería de Educación durante o terceiro trimestre 
repasáranse os contidos dos dous primeiros,non se darán contidos novos por 
ese motivo, está semana repasarmos o primeiro tema. 
Os alumnos suspensos, algún trimestre de Xeografía e Historia,teñen a 
posibilidade de recuperación realizando as tarefas propostas semanalmente e 
remitíndoas o meu correo,a o longo da semana.A data límite é cada domingo.  
Para os alumnos que teñan a materia aprobada serán tidas en conta para subir 

as medias do terceiro trimestre. 

Calquera dúbida ou aclaración sobre a tarefa desta materia, non dubides en 

consultala no meu correo: 

mdocoso@hotmail.com 

TEMA 1 DE XEOGRAFÍA. A TERRA E A SÚA REPRESENTACIÓN. 

 

1.Que é a xeografía? Indica que aspectos estuda e cal é o seu 

obxectivo. 

 

2.Observa a imaxe que aparece a continuación e responde as 

preguntas: 

 

 



 

a.Que é o sistema solar? Indica que nome recibe a súa estrela e en que 

posición se encontra. 

 b. Cantos planetas existen no sistema solar? Identifica cada un deles na 

imaxe. 

c. Que posición ocupa a Terra respecto ao Sol? Cres que inflúe esta posición 

respecto á existencia de vida no planeta? 

3.Explica como é a forma da Terra. Como se denomina á súa parte máis 

ancha?  

4.Explica cales son as condicións físicas que favorecen a existencia de vida na 

Terra. 

5.Que elementos compoñen o planeta Terra? En que conxuntos se agrupan? 

Contesta as seguintes preguntas: 

 

6.Que son os planetas? E os satélites? 

7.Cales son os movementos da Terra? Cales son as súas consecuencias? 

8. Define os seguintes conceptos: 

Latitude:  

Lonxitude: 

Lenda dun mapa: 

9.Debuxa un globo terráqueo e sitúa os seguintes elementos: trópico de 

Capricornio, Ecuador, trópico de Cáncer, meridiano de Greenwich e hemisferio 

Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.Realiza as actividades que se indican a continuación sobre o seguinte mapa 

do mundo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.Colorea cunha cor diferente cada un dos continentes da Terra e escribe o seu 

nome. 

b.Escribe o nome dos océanos. 

c.Localiza, cando menos, unha formación do relevo e un río importante de cada 

un dos continentes. 

  

 

 


