
 ¿Qué e o sistema solar?¿Porqué está composto?¿que planetas o compoñen?
 Os fusos horarios.
 As proxeccións cartográficas
 ¿Qué son os meridianos? ¿E os paralelos? Nomea os máis importantes.
 As capas terrestres
 Os traballos que realiza un río ao longo do seu curso
 Os axentes internos na formación do relevo. 
 Os diferentes tipos de mares.
 A diferencia entre tempo e clima. 
 Tipos de ventos.
 Características dos climas cálidos. Que tipos existen? Descríbeos
 Como inflúe a altitude nas temperaturas e nas precipitacións?. 
 Traballo con climogramas.
 O efecto invernadoiro
 As zonas climáticas da terra.
 Como inflúe o medio no ser humano.  
 Os factores que posibilitan unha gran variedade de climas en Europa.
 Os principais riscos naturais.
 Climas e paisaxes de España. 
 Os riscos provocados pola acción humana para a natureza..
 Rios e principais unidades do relevo de España.
 As grandes unidades de relevo de Galicia
 As variedades climáticas de Galicia. Como afecta o océano ao clima?
 Os problemas medioambientais en Galicia.
 O proceso de hominización.
 Etapas da prehistoria e da historia.
 En que momento o home se fai sedentario? Porqué? Onde vai a vivir? .
 Características máis destacadas do Paleolítico.
 Efectos da revolución neolítica.
 Que metais se utilizaron na chamada Idade dos Metais? 
 As cidades estado. Donde aparecen as primeiras? Porqué?
 A vida despois da morte en Exipto. Como se reflexaba na arquitectura?
 A  democracia  ateniense:  Cómo  funcionaba,  quen  podía  formar  parte  nos  asuntos

públicos.
 As ordes arquitectónicas en grecia
 As etapas de Roma. ¿Quen gobernaba en cada etapa?
 ¿En  que  dúas  zonas  se  dividiu  o  Imperio  Romano  no  ano  395?  ¿Qué  territorios

abranguía cada unha delas?¿quen decretou está división? ¿Porqué razón? 
 As actividades económicas dos Tartesos. Como era a súa sociedade e a cultura?
 Os pobos que colonizaron a costa mediterránea.
 Os pobos prerromanos que poboaron a península e as características máis destacadas de

cada un.
 A conquista da península polos romanos.
 A explotación económica da península ibérica por parte dos romanos.
 Os pobos xermánicos que penetraron en Hispania, que zonas ocuparon.
 megalitísmo en Galicia.
 A cultura castrexo – romana: como se relacionaban, e como xestionaron os romanos o

territorio nas diferentes etapas.
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