6è Primària> Coneixement del medi> Espanya: Estat democràtic. Dins la U. E.

FITXA 1: Els organismes estatals, autonòmics i europeus
Centre:

Alumne/a:

Curs:

Data:

A.1. COMPLETA LES FRASES COM EN L'EXEMPLE:
La Constitució espanyola (5)
El poder legislatiu (8)
El govern (11)
El cap d'Estat (10)
En les eleccions generals (12)
En les eleccions municipals (2)
Els governs autonòmics (7)
Cada Comunitat Autònoma (3)
La UE (13)
L'Euro... (1)
Les funcions legislatives europees
(9)
La FSE (4)
La bandera de la UE (6)

(1) És la moneda de dotze països
(2) Es trien els regidors de cada ajuntament
(3) Posseeix un Tribunal Superior de Justícia
(4) És un fons que dóna ajudes per a l'ocupació
(5) És la norma suprema de l'Estat espanyol
(6) Té dotze estrelles grogues sobre fons blau
(7) Detenen el poder executiu de cada Comunitat
(8) L'exerceixen les Corts Generals
(9) Són exercides pel Parlament Europeu
(10) A Espanya és el rei
(11) Exerceix el poder executiu a Espanya
(12) Es trien els diputats i senadors
(13) Està formada, actualment, per 27 països

A.2. OBSERVA EL DIAGRAMA:
Fons estructurals.
AjUDES FINANCERES

Fons de cohesió.
Fons de desenvolupament.

Explica la diferència que hi ha entre els tres tipus de fons.
F. estructurals: Fomenten la cohesió econòmica i social, per reduir les diferències socials.
F. de cohesió: Finança projectes d'inversió pública.
F. de desenvolupament: Ajuden al desenvolupament rural per mitjà de programes operatius.
Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agrària.

A.3. INDICA QUINA ÉS LA MISSIÓ DELS ORGANISMES SEGÜENTS, I TAMBÉ SI
PERTANYEN A L'ÀMBIT ESTATAL, COMUNITARI O EUROPEU.
Govern: La seva missió és el poder executiu en l'àmbit estatal.
Tribunals Superiors de Justícia: La seva missió és el poder judicial en l'àmbit comunitari.
Banc Central Europeu: La seva missió és mantenir el poder adquisitiu de la moneda única i
l'estabilitat de preus de la zona euro. Està en l'àmbit europeu.
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FITXA 2: L'Espanya de les Comunitats
Centre:

Alumne/a:

Curs:

Data:

A.1. OBSERVA AQUEST MAPA D'ESPANYA I RESPON A LES PREGUNTES:
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1. Marca amb un “1” en vermell les comunitats que tinguin dues llengües oficials.
2. Marca amb un “2” en negre les comunitats uniprovincials.
3. Quines comunitats autònomes tenen més de tres províncies?
Marca-les amb un “3” en blau.
4. Indica en el mapa quina és la teva comunitat. Podries dibuixar-ne la bandera i l'escut?
5. Indica les comunitats i, si escau, els mars i/o els països que fan frontera amb la teva comunitat
autònoma.

A.2. RELACIONA AQUESTS PROGRAMES AMB LA SEVA MISSIÓ:
Interreg

Combat la desigualtat en l'accés al treball

Leader

Desenvolupament rural

Equal

Recuperació de ciutats i barris en crisi

Urban

Fomenta la cooperació entre regions

Quantes estrelles té la bandera de la UE? 12

