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GUÍA DIDÁCTICA 
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Orientacións didácticas 

■ Nesta dobre páxina inicial os 
alumnos observarán a fotografía 
dunha escola nun país africano. 

■ Tamén leremos un texto narra-
tivo relacionado coa imaxe anterior. 
Os alumnos deberán: 

● Describir a escola que aparece 
na fotografía e comparala coa 
súa. 

● Localizar en que parte do mun-
do está a escola da que fala o 
texto. 

● Analizar o contido do texto e re-
dactar un pequeno conto am-
bientado nun fragmento da lec-
tura anterior. 

Solucións das actividades  

1. Actividade persoal. A modo de 
exemplo, podemos sinalar as 
seguintes diferenzas: 

A escola da fotografía está or-
ganizada ao aire libre, non dis-
pón dun edificio que poida pro-
texer os alumnos e o profesor 
no caso de que vaia frío ou 
chova. Non hai lavabos nin 
ximnasio nin aulas diferenciadas. 

Esta escola non ten encerado 
nin EDI. A iluminación é natural, 
sen lámpadas de ningún tipo. 

Non hai mesas nin cadeiras pa-
ra todos, de maneira que algúns 
alumnos deben sentar no chan 
sobre a herba. Os pupitres 
están confeccionados con ma-
teriais reciclados. Poden verse 
os palés nos laterais. 

Polo contrario, a nosa escola 
está nun edificio que contén va-
rias aulas, biblioteca, ten lava-
bos, ximnasio, despacho de 
dirección, secretaría, patio... 
Nas aulas temos encerados e 
EDI. As clases están ben 
iluminadas, mais tamén dispoñen 
de iluminación artificial. 

Todos os nenos dispoñen  
dunha mesa e unha cadeira. 
Ninguén senta no chan de ma-
neira habitual. As mesas e ca-
deiras son individuais, elabora-
das con bos materiais. 

2. Sibusiso vive en Sudáfrica, que 
é o país situado máis ao Sur do 
continente africano.  

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

1 Describir unha imaxe dunha escola en África e 
comparala coa propia escola.  

Lingüística  

7 Escribir un conto partindo dun relato de ficción. 

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

SOCIAIS E CÍVICAS  Identificar as características da 
redonda social próxima: a fami-
lia e a escola.   

Recoñecer características  dunha 
escola en África e comparala co 
propio colexio. Act. 1-7.  

DIXITAL  Utilizar as Tecnoloxías da Infor-
mación para aprender. 

Buscar nun atlas ou na Internet 
onde se encontra Sudáfrica. Act. 
2.  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Describir elementos empregan-
do o vocabulario propio da área. 

Utilizar diferentes variantes do 
discurso. 

Ler un texto e responder as pre-
guntas sobre o seu contido. 

Describir unha fotografía dunha es-
cola en África e comparala co pro-
pio colexio. Act. 2.  

Redactar un pequeno conto basea-
do nun relato de ficción previa-
mente lido. Act. 7.  

Ler un texto literario e comentalo. 
Act. 3 a 6.  
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3. O protagonista da lectura é 
Sibusiso, un neno de once anos 
que vive nunha granxa onde se 
cultivan amorodos nas aforas 
de Richmond, Sudáfrica.  

4. Sibusiso desprázase cada día a 
pé á escola, aínda que está a 
oito quilómetros de distancia da 
súa casa. Emprega máis dunha 
hora para facer ese percorrido. 

5. Na clase de Sibusiso hai 23 
alumnos pero non todos teñen a 
mesma idade. Uns poucos que 
comezaron a escola máis tarde 
teñen ata quince anos. 

A escola de Sibusiso debe ser a 
única da zona e por esa razón 
agrupa nenos de diversas 
idades. 

6. A cociñeira prepara e serve a 
comida no portal da súa casa. A 
Sibusiso gústalle moito a comi-
da, sobre todo o arroz con estu-
fado que é un dos seus pratos 
preferidos. Os nenos comen en 
bancos que están situados fóra 
das aulas. Cando acaban de 
comer, todos os nenos deben 
lavar e secar o seu prato. 

7. Actividade persoal. 

Educamos en valores  

■ A introdución a esta unidade 
permitiranos traballar cos alumnos 
a importancia de valorar o que 
temos:  

Estamos tan acostumados a dispor 
de todo canto necesitamos que, en 
ocasións, non somos conscientes 
de que hai nenos que non teñen 
tanta sorte: 

– Que pensaría Sibusiso se 
visitase a nosa escola?  

– Que botariamos en falta se nós 
fósemos á súa? 

– Cres que é importante coidar o 
que temos? Por que? 

 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/685812 – Nesta web encontraremos once normas 
de convivencia que foron ilustradas co personaxe de cómic de Mafalda. 
Veremos ou imprimiremos os once debuxos e repartirémoslle unha copia a 
cada neno. Despois faremos preguntas como as seguintes: 

– Quen ten unha norma sobre como debemos falar? En que consiste esta 
norma? Lédea en voz alta.  

– Como foi ilustrada neste debuxo? Cumprides esta norma?  

 

LIBRO DIXITAL  

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver indivi-
dualmente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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Orientacións didácticas 

■ Esta sección ten por obxectivo 
analizar a convivencia que realiza-
mos na nosa familia:  

● Definir que é a familia e cales 
son as súas principais fun-
cións. 

● Identificar os diferentes tipos de 
familias. 

● Comentar a importancia de com- 
partir as actividades en familia e 
de colaborar nas tarefas da 
casa. 

Solucións das actividades  

1. As persoas que forman parte 
dunha familia son: 

– Os pais. 

– Os irmáns e as irmás. 

– Os avós e as avoas. 

– Os tíos e as tías. 

– Os curmásn e curmás. 

2. Os diferentes tipos de fa-
milias que existen actual-
mente na sociedade son os 
seguintes: 

– As formadas polo pai, a nai, 
os fillos e as fillas. 

– As familias monoparentais, 
nas que os fillos e as fillas 
viven só co pai ou coa nai. 

– As familias nas que os nenos 
e as nenas teñen pais de 
adopción, é dicir, pais e nais 
que os queren, coidan e 
educan como fillos sen ser os 
seus pais biolóxicos. 

3. Na fotografía da esquerda a 
nai prepara o comido mentres 
o seu fillo o axuda na cociña.  

Na fotografía superior, o neno e 
a nena axudan a pór a mesa 
colocando os vasos, os pratos e 
os cubertos. 

Na fotografía central, o pai 
colocando a roupa para pór a 
lavadora. 

Na fotografía inferior a nai está 
a facer a cama coa axuda da 
súa filla. 

4. Resposta persoal. A modo de 
exemplo, podemos dicir que 
todos debemos compartir esfor- 
zos e traballar en equipo. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Lingüística  5 Explicar que é unha familia e que importancia ten. 

Intrapersoal  7 Reflexionar sobre a propia colaboración nas tarefas 
domésticas e a implicación nelas.   

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

SOCIAIS E CÍVICAS  Recoñecer as particularidades 
da redonda social próxima: a fa-
milia e a escola.  

Respectar as normas de convi-
vencia na redonda familiar, es-
colar e veciñal.  

Caracterizar a familia e explicar a 
súa importancia. Act. 1, 2, 5.  

Comparar as características das 
familias no pasado e no presente. 
Act. 6.  

Identificar as tarefas da casa e 
reflexionar sobre a necesidade de 
colaborar nelas. Act. 3, 4, 7.  

SENTIDO DE INCIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR  

Reflexionar sobre as normas de 
convivencia para asumir respon-
sabilidades. 

Reflexionar sobre a propia 
responsabilidade nas tarefas da 
casa. Act. 3, 4, 7.  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Describir elementos empregan-
do o vocabulario propio da área. 

Explicar que é unha familia e a súa 
importancia. Act. 5.  
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O correcto funcionamento da 
casa é responsabilidade de 
todos os membros que compo-
ñen a familia. Polo tanto, todos 
deben participar nas tarefas 
domésticas. 

O pai e a nai realizarán os 
labores máis complexos, pero 
os fillos e as fillas deben cola-
borar na medida das súas posi-
bilidades para que o esforzo se 
reparta entre todos e non recaia 
sobre unha soa persoa. 

5. Resposta persoal. A modo de 
exemplo, podemos dicir que 
utilizamos a palabra familia para 
nos referir ao conxunto de 
persoas con lazos de paren-
tesco que manteñen unha rela-
ción de convivencia e viven 
baixo un mesmo teito.  

Porén, por extensión, tamén 
forman parte dela as persoas 
que, sen vivir na mesma casa, 
teñen entre si unha relación de 
parentesco. 

A importancia da familia é 
fundamental na vida de todas 
as persoas porque é nela onde 
se desenvolve a nosa persona-
lidade a través do cariño, amor,  
afecto e seguridade que nos 
proporciona. Dentro dela 
aprendemos moitos valores 
como o respecto, a xene-
rosidade e a responsabilidade 
que nos permiten vivir en 
sociedade. 

6. Actividade persoal. 

7. Resposta persoal. 

A modo de exemplo, presenta-
mos algunhas das actividades e 
tarefas domésticas nas que 
poden colaborar os alumnos: 

– Pór e recoller a mesa. 

– Facer a cama. 

– Manter ordenada e limpa a 
habitación. 

– Axudar a facer a comida. 

– Recoller o cuarto de aseo 
despois da ducha. 

 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/685814– Xogo interactivo que nos permite realizar 
e imprimir unha caricatura da nosa familia.. Tras realizar o debuxo podemos 
preguntarlles: 

– Con quen vives na túa casa? Cantos irmáns tes? 

■ http://www.tiching.com/676035– Enlace que lle permite ao alumno 
coñecer algunhas das normas básicas para unha boa convivencia familiar. 
Podemos preguntar: 

– Compartes e colaboras nas actividades e traballos coa túa familia? 

 

 

LIBRO DIXITAL  

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver 
individualmente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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Orientacións didácticas 

■ Nesta sección analizaremos as 
principais características da convi-
vencia na escola: 

● A importancia de conseguir un 
bo clima de convivencia. 

● As normas básicas de convi-
vencia escolar. 

● As diferentes persoas que for-
man a comunidade escolar. 

Tamén coñeceremos a composi-
ción e a función do Consello Es-
colar. 

Solucións das actividades  

1. As normas de convivencia que 
mostran os debuxos son: 

– Non interromper cando falen 
os compañeiros e escoitar o 
que din. É importante para 
crear un bo ambiente de 
traballo. 

– Non correr nin molestar os 
demais polos corredores. Así 
os compañeiros que están 
nas aulas poden seguir co 
seu traballo. 

– Axudar a manter a clase or-
denada para que o ambiente 
de traballo sexa mellor. 

– Resolver as diferenzas cos 
demais dialogando e evitar 
liortas e discusións. 

– Cumprir as normas dos xo-
gos para evitar conflitos e 
interrupcións e así mellorar a 
diversión. 

2. Actividade persoal. A modo de 
exemplo podemos suxerir:  

– Ser puntuais na chegada ao 
colexio para evitar alterar o 
ritmo das clases. 

– Ser respectuosos con todas 
as persoas que traballan no 
centro. 

– Non tirar obxectos ou desper-
dicios en ningunha depen-
dencia do centro. 

– Participar nas actividades en 
grupo e axudar os compa-
ñeiros que o necesiten. 

3. As persoas que conviven cos 
alumnos na escola son:  

– O persoal docente: composto 
polos profesores e o director 
do centro. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

1, 2, 6 Reflexionar acerca das normas de convivencia escolar 
e a necesidade de as respectar. 

Interpersoal  

5 Identificar as obrigas e normas que deben cumprir 
todos os membros da comunidade escolar.  

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

SOCIAIS E CÍVICAS  Recoñecer as particularidades 
da redonda social próxima: a fa-
milia e a escola.  

Respectar as normas de convi-
vencia na redonda familiar, es-
colar e veciñal.  

Identificar as normas de convi-
vencia escolar e expor a necesi-
dade de as respectar. Act. 1, 2, 6.   

Identificar as persoas que forman 
a comunidade escolar e identificar 
os seus membros no propio 
colexio. Act. 3, 4, 5 e 7.  

DIXITAL  Interpretar información contida 
en gráficos, táboas, mapas...  

Interpretar a información contida 
en diversas viñetas gráficas.  Act. 
1.  

APRENDER A 

APRENDER  
Buscar información relevante so-
bre diversos aspectos da área. 

Buscar información sobre a propia 
comunidade escolar. Act. 4, 5 e 7.  
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Os profesores e as profeso-
ras ensinan e axudan os 
alumnos a aprender. O direc-
tor ou a directora encárgase 
de dirixir e coordinar as acti-
vidades do centro. 

– O persoal non docente: o 
persoal de secretaría e ad-
ministración encárgase das 
tarefas administrativas; o 
conserxe, das instalacións; o 
persoal de limpeza, de man-
ter limpas as dependencias; 
os monitores, de atender os 
alumnos en ausencia dos 
profesores. 

– Outros alumnos e alumnas 
dos diferentes cursos. A súa 
función é a de realizar as ac-
tividades propostas e cola-
borar nas tarefas da aula. 

– Os pais e as nais, que axu-
dan e participan nalgunhas 
actividades educativas orga-
nizadas polo colexio. 

4. Resposta persoal. A modo de 
exemplo, podemos citar estas: 

– Participando na Asociación 
de nais e pais. 

– Asistindo ás reunións progra-
madas polo profesor. 

– Colaborando nos actos orga-
nizados no colexio. 

– Formando parte do Consello 
Escolar. 

– Preparando actividades que 
se poidan expor na aula. 

5. Actividade persoal. A modo de 
exemplo: 

– Tratar e dirixirse con respec-
to ao alumnado. 

– Axudar os alumnos no seu 
proceso de aprendizaxe. 

6. É importante respectar as nor-
mas dos xogos porque, do con-
trario, produciríanse liortas e 
discusións e altérase o ritmo e a 
diversión do xogo. 

7. Resposta persoal. 

 

ANOTACIÓNS  

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/676036– Observaremos este vídeo sobre o 
respecto como a base da convivencia.  

A continuación, pedirémoslles que fagan unha listaxe cos valores máis 
importantes para ter unha boa convivencia dentro da aula. 

Tamén se lles pode propor que elaboren un mural co resultatdo do exercicio 
anterior. 

 

LIBRO DIXITAL  

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver indivi-
dualmente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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  Orientacións didácticas 

■ Esta sección céntrase na iden-
tificación dos diferentes tipos de 
localidades. Os alumnos: 

● Coñecerán as principais carac-
terísticas que definen as aldeas. 

● Localizarán e describirán as dife-
rentes zonas que podemos en-
contrar nunha aldea. 

Solucións das actividades  

1. Unha localidade é un núcleo de 
poboación no que vive un 
número determinado de habi-
tantes. 

Algúns dos elementos que for-
man unha localidade son: as 
vivendas, as fábricas, talleres, 
oficinas, escolas, centros de 
saúde e hospitais, igrexas, pra-
zas, xardíns, centros deporti-
vos e culturais, etc. 

2. Existen dous tipos de localida-
des: 

– As aldeas: son localidades 
pequenas con menos de 
10.000 habitantes. 

– As cidades: son localidades 
grandes, con máis de 10.000 
habitantes. 

3. As principais características das 
aldeas son: 

– Son localidades pequenas 
que teñen menos de 10.000 
habitantes. 

– Ao conxunto dos habitantes 
dunha aldea denomínaselle 
poboación rural. 

– Adoitan ter unha pequena 
praza ou rúa principal coa 
igrexa, o Concello e outros 
edificios importantes. 

– As casas e os edificios 
acostuman ter pouca altura e 
neles habitan unha ou 
poucas familias. 

– Moitas aldeas están no cam-
po e a súa poboación dedíca-
se á agricultura e á gandería. 
Nos da costa, parte da súa 
poboación traballa na pesca. 

– Algúns desenvolven activida-
des turísticas relacionadas 
coa redonda natural. 

4. No centro das aldeas adoita 
haber casas e edificios máis 
antigos:  

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Lóxico-matemática  5 Clasificar as localidades en aldeas ou cidades segundo 
o número de habitantes que teñan.   

Espacial  6 Describir as rúas e casas da propia aldea.  

Interpersoal  8 Razoar as vantaxes e inconvenientes de vivir na aldea. 

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

SOCIAIS E CÍVICAS  Recoñecer as particularidades 
da redonda social máis ampla: a 
localidade. 

Describir que é unha localidade e 
expor que tipos de localidades 
existen. Act. 1, 2 e 5.  

Recoñecer as características das 
aldeas. Act. 3, 4, 6-8.  

MATEMÁTICA, 
CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA  

Utilizar medidas e escalas para 
describir e representar a 
realidade. 

Clasificar a propia localidade en 
función do seu número de 
habitantes. Act. 5.  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Describir elementos empregan-
do o vocabulario propio da área. 

Describir as características das ca-
sas e as rúas nunha aldea e 
caracterizar as diversas zonas que 
a forman. Act. 4, 6.  
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Nas rúas do centro hai comer-
cios, bancos e algúns talleres. 
Tamén acostuman estar o Con-
cello e a igrexa. 

Nos arredores da aldea están 
os campos de cultivo, as gran-
xas e as casas de campo, os 
bosques. 

5. Actividade persoal. Se a locali-
dade ten menos de 10.000 ha-
bitantes será unha aldea. Se 
ten máis, será unha cidade. 

6. Actividade persoal. 

7. As razóns polas que algúns 
habitantes das aldeas se trasla-
dan a vivir ás cidades poden ser 
moi variadas.  

En moitos casos é porque nelas 
encontran máis oportunidades 
laborais ou porque buscan ou 
necesitan ter preto unha serie 
de servizos que lles ofrece a 
cidade e que non existen na 
aldea. 

8. Resposta persoal.  

 A modo de exemplo, podemos 
comentar as seguintes 
vantaxes: 

– Vivir nunha redonda natural e 
menos contaminada. 

– Poder coñecer case todos os 
veciños da aldea. 

– A tranquilidade de vivir sen ruí-
dos nin problemas de tráfico. 

Entre os inconvenientes pode-
mos citar os seguintes: 

– Vivir demasiado afastado da 
cidade. 

– O illamento dalgunhas al-
deas durante o inverno. 

– A escaseza ou falta de ofer-
tas culturais. 

Actividades de reforzo  
 1. Pedirémoslles aos nenos que 
observen a fotografía inferior da 
páxina 72 e preguntarémoslles:  

– Como son as rúas desta lo-
calidade? E as casas? 

– Credes que ten moitos habitan-
tes? Hai moito tráfico? 

– Trátase dunha aldea ou dunha 
cidade? Por que? 

Solución: Actividade persoal. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/685815 – Podemos visionar as animacións e 
realizar as actividades propostas neste enlace para complementar o 
estudado sobre os servizos municipais.  

Podemos proporlles aos alumnos que describan os servizos municipais que 
hai na súa localidade. 

■ http://www.tiching.com/676040 – Podemos visionar este audiovisual para 
que os alumnos repasen o tema dos servizos dunha localidade. 

 

LIBRO DIXITAL  

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver indivi-
dualmente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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Pgs. 22-23  
¿Que é un plano?  

Orientacións didácticas 

■ Nesta dobre páxina continuare-
mos analizando os diferentes tipos de 
localidades. Os alumnos: 

● Coñecerán as principais ca-
racterísticas que definen as 
cidades. 

● Identificarán os principais sec-
tores nos que traballa a 
poboación das cidades. 

● Localizarán e describirán as 
diferentes zonas que podemos 
encontrar nunha cidade. 

Solucións das actividades  

1. Unha cidade é unha localidade 
grande, de máis de 10.000 
habitantes. 

Ao conxunto de persoas que 
vive nunha cidade chámaselle 
poboación urbana. 

A circulación nas cidades está 
organizada a través de anchas 
rúas e amplas avenidas que 
permiten o tránsito dun gran 
número de persoas e de ve-
hículos. 

Nas cidades hai unha gran 
concentración de edificios que 
adoitan a ser altos e nos que 
viven moitas familias. 

2. Os habitantes das cidades 
traballan maioritariamente no 
sector dos servizos: escolas, 
institutos e universidades, cen-
tros de saúde e hospitais, ten-
das e centros comerciais, ofici-
nas, bancos, etc.  

Unha parte importante da po-
boación traballa no sector sec-
undario en industrias que, polo 
xeral, se localizan nos 
polígonos industriais das aforas 
da cidade. 

3. Algúns dos traballos que 
realizan as persoas que viven 
na cidade son: mestres, mé-
dicos, enfermeiros, comercian-
tes, oficinistas, avogados, 
operarios en cadeas de mon-
taxe, comerciais, policías, bom-
beiros, etc.  

4. As tres partes en que podemos 
dividir unha cidade son: 

– O centro: é a parte máis 
antiga da cidade, con rúas 
estreitas e curtas. 

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

SOCIAIS E CÍVICAS  Recoñecer as particularidades 
da redonda social máis ampla: a 
localidade. 

Explicar que é unha cidade, como 
son as súas rúas e edificios. Act. 
1.  

Describir as ocupacións dos 
habitantes da cidade. Act. 2-3.  

Caracterizar as partes dunha 
cidade. Act. 4-5.  

Comparar as características da 
cidade e da aldea. Act. 6.  

DIXITAL  Interpretar información contida 
en gráficos, táboas, mapas... 

Identificar as partes dunha cidade 
nun esquema gráfico. Act. 4-5.  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Describir elementos 
empregando o vocabulario 
propio da área. 

Describir unha cidade, as 
características das súas rúas e dos 
seus edificios. Act. 1.  

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR  

Saber expresar os gustos e as 
opinións persoais.  

Expor en que parte dunha cidade 
preferiría vivir e razoar os motivos. 
Act. 5.  

APRENDER A 

APRENDER  
Relacionar elementos diversos 
establecendo paralelismos... 

Comparar as características da 
aldea e da cidade. Act. 6.  
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Nesta parte encóntranse os 
edificios máis antigos da 
cidade. 

– O ensanche: é o conxunto de 
edificacións construídas arre-
dor do centro.  

Caracterízase por ter rúas
amplas, con edificios altos 
nos que hai vivendas, comer-
cios, bancos e oficinas. 

– A periferia: é a zona máis 
afastada do centro da ci-
dade. Está formada por ba-
rrios con grandes bloques de 
pisos ou por casas unifa-
miliares.  

Nalgunhas zonas tamén se 
instalan industrias. 

5. Resposta persoal. 

6. A comparación entre as cidades 
e as aldeas pode quedar así: 

– Segundo o número de habi-
tantes: as aldeas son loca-
lidades de menos de 10.000 
habitantes mentres que as 
cidades teñen máis de 
10.000 habitantes. 

– Segundo o tamaño: as al-
deas son localidades peque-
nas que poden percorrerse a 
pé. As cidades son loca-
lidades grandes. 

– Segundo os edificios: nas 
aldeas as casas e edificios 
adoitan ser de pouca altura e 
neles habitan unha ou pou-
cas familias.  

Nas cidades abundan os
bloques de pisos de grande
altura nos que viven moitas 
familias. Na periferia tamén 
podemos encontrar casas 
unifamiliares. 

– Segundo as rúas: nas aldeas 
máis pequenas as rúas son 
estreitas e curtas.  

Nas cidades as rúas son 
anchas e con amplas ave-
nidas para que poidan 
transitar tanto as persoas 
como os vehículos. 

– Segundo o traballo das per-
soas: nas aldeas a 
poboación dedícase á agri-
cultura, á gandería, á pesca 
e a actividades turísticas.  

Os habitantes da cidade tra-
ballan sobre todo no sector 
dos servizos e na industria. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/676041 – Observaremos este video que nos 
explica as características principais das cidades: 

– Vives nunha aldea ou nunha cidade? 

– Vives no centro ou nun barrio? 

– Que cidades coñeces? 

■ http://www.tiching.com/676047 – Podemos ver o seguinte vídeo para re-
pasar as diferenzas entre aldeas e cidades. 

 

LIBRO DIXITAL  

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver 
individualmente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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Orientacións didácticas 

■ Neste apartado analizaremos 
como se gobernan as nosas aldeas 
e cidades. Aprenderemos: 

● Cal é o principal órgano de go-
berno da localidade. 

● Cales son as funcións do Con-
cello. 

● Cales son os principais servizos 
municipais. 

Solucións das actividades  

1. O Concello é a institución en-
cargada de organizar e o 
principal órgano de goberno 
dunha aldea ou dunha cidade.  

As persoas que integran o 
Concello son: 

– O alcalde ou a alcaldesa, 
que é a máxima autoridade 
do municipio. 

– Os concelleiros e as conce-
lleiras, que axudan o alcalde 
ou a alcaldesa nas súas 
actividades de goberno. 

Cada un dos concelleiros 
responsabilízase dun servizo 
municipal. Desta maneira, 
hai un concelleiro de cultura, 
de educación, urbanismo, 
medio ambiente, etc. 

2. Resposta persoal. As principais 
funcións do Concello son: 

– Asegurar o bo funcionamento 
dos servizos municipais que 
son necesarios para os 
habitantes da localidade. 

– Informar os cidadáns dos 
problemas da localidade e de 
como solucionalos. 

– Facer cumprir as leis e as 
ordenanzas municipais. 

– Ordenar o tráfico da loca-
lidade. 

– Organizar actos culturais e 
festivos. 

– Fomentar a participación 
cidadá na vida da loca-
lidade. 

3. Actividade persoal. A modo de 
exemplo: 

– Cultura: organiza activida-
des, proxectos e programas 
de carácter cultural. Xes-
tiona a biblioteca e as expo-
sicións. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Interpersoal  5 Identificarse co alcalde ou a alcaldesa da localidade e 
enumerar as cousas para mellorar do municipio.   

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

SOCIAIS E CÍVICAS  Recoñecer as particularidades 
da redonda social máis ampla: a 
localidade. 

Relacionar as necesidades so-
ciais satisfeitas polos servizos 
públicos.  

Explicar que é un Concello, cales 
son as súas funcións e quen o 
integran. Act. 1 e 2.  

Recoñecer os servizos municipais 
e cualificar os da propia localida-
de. Act. 3, 4 e 5.  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Comentar cuestións en grupo 
respectando as observacións 
dos demais. 

Comentar en grupo a propia valo-
ración dos servizos municipais lo-
cais e buscar coincidencias e dife-
rencias entre uns e outros. Act. 4  

SENTIDO DE INCIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR  

Saber expresar os gustos e as 
opinións persoais. 

Valorar obxectivamente algúns 
servizos públicos municipais da 
propia localidade e detectar que 
cousas do municipio poderían 
mellorar. Act. 4 e 5.  
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Tamén organiza concursos e 
certames, concertos e actua-
cións musicais, espectáculos 
teatrais, proxeccións, bailes, 
conferencias e coloquios, 
festas locais, feiras, museos 
e a xestión do patrimonio 
histórico e artístico da loca-
lidade. 

– Extinción de incendios: a loita 
contra os incendios no núcleo 
urbano ou no medio natural do 
municipio, a protección do 
medio ambiente, tamén se 
encarga do salvamento ou 
rescate de persoas e bens en 
caso de sinistro, achiques de 
auga por inundación, 
demolicións ou apon-
toamentos urxentes de cons-
trucións en mal estado, in-
vestigación e informe dos si-
nistros e tarefas de preven-
ción ante situacións que 
poidan implicar algún risco. 

– Obras públicas: planificación 
e tramitación de proxectos en 
materia de infraestruturas, ar-
quitectura, vivenda e chan do 
municipio, elaboración de or-
zamentos, concesión de per-
misos, realización de obras, 
actuacións sobre as vías, 
calzadas e pavimentación, 
mantemento e mellora do 
iluminación pública. 

– Limpeza de rúas e xardíns: 
recollida de lixos, selectivo 
se o municipio ten este 
servizo, limpeza de resi-
duos e desperdicios da vía 
pública e de zonas verdes 
como os xardíns, limpeza 
de pintadas, retirada de 
carteis e obxectos que 
degradan a redonda. 

– Ordenación do transporte pú-
blico: prestación do servizo 
de transporte público urbano 
colectivo de viaxeiros de su-
perficie (autobuses, tranvías) 
e/ou subterráneo (metro), 
ordenación e intervención ad-
ministrativa do servizo do 
taxi, programación e xestión 
do tránsito na rede viaria bá-
sica, actuación nas infraes-
truturas e na xestión da mo-
bilidade. 

4. Actividade persoal.  

5. Resposta persoal.  

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/676051– Esta aplicación interactiva permite 
repasar as funcións dun concello. 

A continuación, proporemos que fagan un esquema sobre as funcións que 
ten esta institución. 

■ http://www.tiching.com/676052 – Nesta páxina poderemos complementar 
as explicacións sobre os servizos municipais. Ao final pódese realizar o xogo 
interactivo. 

 

LIBRO DIXITAL  

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver indivi-
dualmente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá.  
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Orientacións didácticas 

■ Nesta dobre páxina estudare-
mos o proceso mediante o cal 
escollemos os nosos represen-
tantes no Concello: 

● Analizaremos como se leva a 
cabo a preparación da campaña 
electoral. 

● Comentaremos a importancia 
da consulta das listaxes de 
electores. 

● Describiremos que ocorre durante 
a xornada electoral. 

● Analizaremos os resultados do 
reconto electoral. 

● Sinalaremos como se produce a 
constitución do Concello. 

■ Móstrase mediante un esquema 
a orde que segue todo o proceso 
desde a presentación das candi-
daturas ata a toma de posesión dos 
cargos. 

Solucións das actividades  

1. A primeira fase é a da cam-
paña electoral, durante a cal 
os candidatos se presentan ás 
eleccións agrupados en can-
didaturas de partidos políticos: 

Os candidatos explícanlles aos 
cidadáns en que consiste o seu 
programa electoral: cales son as 
súas propostas para mellorar a 
vida dos habitantes da loca-
lidade.  

Esta presentación realízase por 
medio de mitins, anuncios, 
carteis... mesmo a través de 
debates na radio e na tele-
visión. 

Mentres isto ocorre, o Concello 
elabora unha lista con todas as 
persoas que teñen dereito a 
votar e fainas públicas para que 
todos os cidadáns maiores de 
18 anos poidan confirmar que 
se encontran en dita lista. 

O Concello envía a cada do-
micilio unha carta explicando a 
que colexio electoral hai que ir 
votar e cal é o número de mesa 
que temos asignado.  

O día das votacións, poderemos 
votar de forma libre e segrega. 

2. Actividade persoal. As defini-
cións poden ser as seguintes: 

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

SOCIAIS E CÍVICAS  Recoñecer as particularidades 
da redonda social máis ampla: a 
localidade. 

Explicar para que serven as elec-
cións municipais, como se desen-
volven e como se plasman os 
seus resultados no Concello. Act. 
1 e 2.  

Analizar uns resultados electorais. 
Act. 3.  

DIXITAL  Utilizar as Tecnoloxías da 
Información para aprender. 

Descubrir o funcionamento dun 
Concello nun recurso dixital. Act. 
Explorador@dixital 

MATEMÁTICA, 
CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA  

Utilizar medidas e escalas para 
describir e representar a reali-
dade. 

Describir a composición dun 
Concello a partir da análise 
duns resultados electorais. Act. 
3  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Describir elementos empre-
gando o vocabulario propio da 
área. 

Ler un texto e responder as pre-
guntas sobre o seu contido. 

Definir diversos termos relaciona-
dos coas eleccións municipais. Act. 
2.  

Ler a información do libro de texto e 
explicar o desenvolvemento dunhas 
eleccións municipais. Act. 1.  
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– Candidatura: é a persoa pro-
posta para ocupar un cargo. 
Tamén se utiliza esta palabra 
para se referir á papeleta na 
que vai escrito ou impreso o 
nome do candidato. 

– Programa electoral: é a expo-
sición ou declaración previa 
das cousas que un partido po-
lítico se compromete a realizar 
no caso de saír escollida a súa 
candidatura. 

– Campaña electoral: activida-
de organizada por cada gru-
po político antes da realiza-
ción dunhas eleccións para 
influír ao seu favor na 
decisión dos votantes. 

– Elector: é cada unha das 
persoas con dereito a voto 
que poden manifestar a súa 
elección acudindo ás urnas 
nunhas eleccións. 

– Colexio electoral: é o lugar 
onde acoden os electores 
para exercer o seu dereito a 
voto depositándoo na urna. 
Xeralmente son colexios ou 
institutos. Tamén pode facer 
referencia ao conxunto de 
electores que pertencen a un 
mesmo distrito. 

– Mesa electoral: fórmana un 
Presidente ou Presidenta e 
dous Vocais, electos por 
sorteo entre as persoas 
censadas nunha sección 
electoral. Á Mesa electoral 
correspóndelle presidir e 
controlar o desenvolvemento 
das votacións, e realizar o re-
conto e escrutinio dos votos. 

– Concelleiro: membro dunha 
corporación municipal. Axuda 
o Alcalde e responsabilízase 
dun servizo municipal. 

– Alcalde: presidente do Concello 
dunha localidade e máxima 
autoridade do municipio.  

– Toma de posesión: acto no 
que unha persoa recibe for-
malmente un cargo oficial. 

3. O Municipio 1 terá un total de 
10 concelleiros: 1 para a can-
didatura A, 3 para a candidatura 
B e 6 para a candidatura C.  

O Alcalde adoita pertencer á 
candidatura máis votada, neste 
caso a C. Escollerano os 
concelleiros e as concelleiras. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/676053– Podemos visualizar o seguinte 
audiovisual tras ter acabado a explicación sobre as eleccións municipais. 
Este recurso servirá para que o alumno poida entender mellor este 
proceso. 

A continuación, proporémoslles un pequeno traballo de investigación que 
consisitrá en recompilar información sobre as últimas eleccións do seu 
municipio. 

 

LIBRO DIXITAL  

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver indivi-
dualmente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá.  
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Orientacións didácticas 

■ O apartado Repaso o aprendido 
permitirá que os alumnos revisen 
os contidos traballados nos distin-
tos apartados: 

● Un esquema ordena visual-
mente os distintos contidos 
relacionados coa vida en 
comunidade que apareceron 
ao longo da unidade: na nosa 
casa, na escola e na loca-
lidade. 

● Repásanse as actividades de 
axuda e colaboración que se 
poden realizar na familia e na 
escola. 

● Distinguiremos as caracterís-
ticas das aldeas e cidades. 

● Proponse a resolución dun en-
crucillado cos conceptos apren-
didos. 

Solucións das actividades  

1. Actividade persoal. 

2. A maioría de nós nacemos e 
vivimos en familia. Ela é a que 
nos dá os nosos apelidos. 
Todos os seus membros deben 
colaborar nas tarefas domés-
ticas. 

As persoas que forman parte da 
comunidade escolar son o 
persoal docente, composto polo 
profesorado e o director ou a 
directora, o persoal non do-
cente, os alumnos e as alumnas, 
e os pais e nais. 

As localidades de menor ta-
maño son as aldeas e as máis 
grandes son as cidades. As 
casas das aldeas adoitan ser 
baixas, mentres que nas cida-
des hai unha concentración de 
edificios altos. 

O Concello encárgase de go-
bernar a localidade e está 
dirixido polo alcalde ou a 
alcaldesa, axudado polos con-
celleiros e as concelleiras. 

3. Actividade persoal persoal. A 
modo de exemplo: 

Actividades para colaborar con 
os demais na familia e que fan 
máis doada a convivencia: 

– Amaño a miña habitación. 

– Fago a cama. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Interpersoal  3 Reflexionar e comentar en grupo as accións que 
facilitan a convivencia na casa e na escola. 

Lingüística  5 Resolver un encrucillado co vocabulario aprendido no 
tema.  

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

SOCIAIS E CÍVICAS  Recoñecer as particularidades 
da redonda social próxima: a 
familia e a escola.  

Recoñecer as particularidades 
da redonda social máis ampla: a 
localidade. 

Respectar as normas de convi-
vencia. 

Caracterizar a familia, a escola, e 
a localidade. Act. 1 e 2.  

Identificar as accións que facilitan 
a convivencia na escola e na fa-
milia. Act. 3.  

Realizar un xogo de memoria co-
as características de aldeas e de 
cidades. Act. 4.  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Describir elementos empregan-
do o vocabulario propio da área. 

Resolver un encrucillado empregan-
do o vocabulario aprendido. Act. 5.  

APRENDER A 

APRENDER  
Organizar, memorizar e recupe-
rar a información obtida. 

Interpretar e copiar no caderno un 
mapa conceptual sobre o tema. Act. 
1.  
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– Axudo a pór a mesa. 

– Recollo a mesa. 

– Axudo a preparar a comida. 

– Recollo o aseo despois de o 
utilizar. 

– Gardo a miña roupa no 
armario. 

Actividades para colaborar cos 
demais na escola e que fan 
máis doada a convivencia: 

– Manteño as miñas cousas 
ordenadas. 

– Tiro o envoltorio do almorzo 
á papeleira. 

– Non interrompo e escoito o
que se fala. 

– Non corro polas corredores 
nin berro nin fago ruído. 

– Resolvo os conflitos dialo-
gando cos demais. 

– Respecto e cumpro as nor-
mas dos xogos. 

– Son puntual na chegada ao
colexio para evitar alterar o 
ritmo das clases. 

– Son respectuoso con todas 
as persoas que traballan no 
centro. 

– Non tiro obxectos ou des-
perdicios en ningunha de-
pendencia do centro. 

4. Actividade en grupo. 

5. As palabras do encrucillado son 
as seguintes: 

1. CONSELLO  

2. RURAL  

3. DOCENTE  

4. URBANA  

5. ALCALDESA  

6. MONOPARENTAL  

7. DIRECTOR  

8. CONCELLEIRO  

Actividades de ampliación 
 1. Pedirémoslles aos alumnos que 
traian das súas casas unha postal 
ou unha imaxe dunha aldea que 
visitasen ou que coñezan.  

Cada un mostraralles aos seus 
compañeiros a imaxe que trouxo e 
comentaraa dicindo: 

– O nome da aldea. 

– Como é a aldea. 

– Por que coñece esa aldea. 

Solución: Actividade en grupo. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/685830 – Páxina web dos Concellos de Galicia. O 
docente axudará o alumnado a navegar pola páxina web.  

Despois pedirémoslles que introduzan o nome do seu Concello no "Buscador 
de Concellos" para contestar as seguintes preguntas: 

– Cal é a capital do Concello? Que comarca lle corresponde? 

– Cales son os próximos eventos que terán lugar no teu Concello? 

 

LIBRO DIXITAL  

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver indivi-
dualmente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 

http://www.tiching.com/676035 http://auladetutoria.wikispaces.com/Las+normas+de+la+familia 

http://www.tiching.com/676036 https://www.youtube.com/watch?v=0VJFxQHvyfQ 

http://www.tiching.com/676040 https://www.youtube.com/watch?v=XwC-GeSVvYI 

http://www.tiching.com/676041 https://www.youtube.com/watch?v=k-ee7d3FRU0 

http://www.tiching.com/676047 https://www.youtube.com/watch?v=MD8WW3melPw 

http://www.tiching.com/676051 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Medio/
El%20municipio/El%20municipio%20y%20la%20localidad/contenido/ 

http://www.tiching.com/676052 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Medio/
El%20municipio/El%20municipio%20y%20la%20localidad/contenido/cm012_oa02_e
s/ 

http://www.tiching.com/676053 
http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/elecciones/como-se-realiza-el-
escrutinio-de-los-votos-12917 

http://www.tiching.com/685812 
http://mafalditaeneljardin.blogspot.com.es/2011/02/reglas-de-convivencia-de-
mafalda.html 

http://www.tiching.com/685814 http://www.meninos.org/mundodemilu/xogos/atuafamilia_gal.swf 

http://www.tiching.com/685815 
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1287563633/c
ontido/index.html 

http://www.tiching.com/685830 http://concellos.galiciadigital.com/ 
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http://auladetutoria.wikispaces.com/Las+normas+de+la+familia
https://www.youtube.com/watch?v=0VJFxQHvyfQ
https://www.youtube.com/watch?v=XwC-GeSVvYI
https://www.youtube.com/watch?v=k-ee7d3FRU0
https://www.youtube.com/watch?v=MD8WW3melPw
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Medio/El%20municipio/El%20municipio%20y%20la%20localidad/contenido/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Medio/El%20municipio/El%20municipio%20y%20la%20localidad/contenido/cm012_oa02_es/
http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/elecciones/como-se-realiza-el-escrutinio-de-los-votos-12917
http://mafalditaeneljardin.blogspot.com.es/2011/02/reglas-de-convivencia-de-mafalda.html
http://www.meninos.org/mundodemilu/xogos/atuafamilia_gal.swf
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1287563633/contido/index.html
http://concellos.galiciadigital.com/
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