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o Os movementos de rotación e translación da terra.  
o Panxea.  
o Que son as coordenadas xeográficas? Para que as usamos?  
o Coloca nun mapa as principais cadeas montañosas e montañas de España.  
o As proxeccións cartográficas.  
o O relevo costeiro.  
o Como condiciona o clima de Galicia o relevo.  
o Os axentes internos na formación do relevo.  
o Onde podemos encontrar auga na terra? Como se reparte?  
o Tipos de mares.  
o Os traballos que realiza un río ao longo do seu curso.  
o Os de rios en Europa.  
o Coloca nun mapa os principais ríos de España e sinala cada unha das vertentes.  
o Diferencia entre tempo e clima.  
o Elementos e factores que determinan o clima.  
o As zonas climáticas e os climas de cada unha.  
o Con que aparatos se mide a humidade, as precipitacións e a presión? En que 

unidades de medida se expresan cada unha?  
o Os de climas de España 
o A relación do ser humano ca natureza ao longo da historia.  
o A contaminación atmosférica.  
o Os riscos naturais.  
o Iniciativas para preservar os espazos naturais. 
o As etapas da historia.  
o Diferencias entre os primeiros homínidos dos primates. 
o Características xerais das etapas do Paleolítico.  
o Como era a vida no paleolítico? Como se organizaban na vida do día a día?  
o Que cambios se dan no neolítico para que falemos de revolución?  
o A idade dos metais: características das etapas.  
o Os megálitos.  
o As cidades estado.  
o O nacemento da escritura: onde apareceu e para que servía.  
o O papel que xogan os ríos na prosperidade de Mesopotamia e Exipto.  
o A sociedade en Mesopotamia.  
o Etapas na historia de Exipto.  
o A vida despois da morte en Exipto. Como se reflexaba na arquitectura do día a día 

e na da vida do máis alá. 
o A democracia ateniense: Como funcionaba, quen podía formar parte nos asuntos 

públicos.  
o Diferencias entre a sociedade ateniense e espartana.  
o As polis.  

 


