CONEIXEMENT DEL MEDI
NATURAL,SOCIAL I CULTURAL

TEMA 12 (dotze)

Catalunya,
una comunitat
autònoma
Nom i cognoms…………………………….
4t curs

CATALUNYA, UNA COMUNITAT AUTÒNOMA
Catalunya és una de les comunitats autònomes de l’Estat espanyol.

Catalunya és una de les
comunitats autònomes de l’ Estat
espanyol
Nord

Oest
Est

Sud
Està situada al nord-est de la Península Ibèrica.
Completa :

Catalunya limita al nord amb F………
i A……………, a l’est amb la mar M………
…….. , a l’oest amb A…………… i al sud
amb la C……………… V………………

La llengua que es parla a
Catalunya és el català.
Els seus habitants es diuen
catalans i catalanes.

barretina
Respon les preguntes :
Quina és la llengua que es parla a Catalunya ?…………………..
Com es diuen els seus habitants ? …………………………………

La capital de Catalunya és
Barcelona.
Es la ciutat més gran de
Catalunya.

Marca amb una creu (X) el que és correcte :
SI
La llengua de Catalunya és l’anglès
Barcelona és la capital de Catalunya
El Lluís és de Badalona. És català
Barcelona és una ciutat molt petita
La Laia va néixer a Catalunya. És catalana
La llengua de Catalunya és el català

NO
x

EL GOVERN DE CATALUNYA

El govern de Catalunya és la
Generalitat.
Treballa en el palau de la
Generalitat.

El seu president es diu
José Montilla

El president treballa amb els
consellers i les conselleres.
Formen el Consell Executiu.

Completa

El ........................ de Catalunya és la
........................ Treballa en el ................. de
la Generalitat.
El president treballa amb els
......................... i les ............................ Formen
el C................... E......................
El president de la Generalitat es diu :
J................. M....................

La llei més important de
Catalunya és l’Estatut
d’Autonomia.

Les lleis les fa el Parlament.
Al Parlament de Catalunya hi ha
135 diputats i diputades.
Els diputats i diputades són
elegits per votació.
Desprès trien el President de la
Generalitat

• Els diputats i diputades són les
persones que estan al Parlament
de Catalunya.
• A Catalunya poden votar tots els
catalans i les catalanes majors
de 18 anys.
• Els diputats i diputades trien el
President de la Generalitat.

LA BANDERA DE CATALUNYA
La bandera de Catalunya és la
Senyera.

Té 4 (quatre) barres vermelles.
Diuen que representa la sang

de Guifré el Pilós,
un comte de Barcelona que va
guanyar una batalla fa molts i
molts anys.

Al morir amb la seva mà va fer
4 (quatre) marques amb el dit al
seu escut.
Aquest és ara l’escut de
Catalunya.

Amb un regle dibuixa i pinta la bandera de Catalunya

Fes aquest mots encreuats :
Verticals :
1. Comte de Barcelona que al morir va fer les quatre (4) barres amb
els dits de la mà.
2. Govern de Catalunya
3. Dona que forma part del Parlament de Catalunya

Horitzontals :
1.Nom de la capital de Catalunya
2.Nom de la bandera catalana
3.Nom de la Comunitat Autònoma en la que vius
4.Llengua que es parla a Catalunya
5.La llei més importat de Catalunya
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ESPANYA, UN PAIS AUTONÒMIC
Espanya té 17 comunitats autònomes.
Cada comunitat té la seva bandera, llengua, cultura i govern.
El govern de Espanya està a Madrid.
Madrid és la capital d’Espanya.

Mira el mapa d’Espanya al llibre i escriu el nom de les
Comunitats Autònomes
1. G………………………….10.M………………17.M…………….
2. A…………………………..11. C………………………………
3. C…………………………..12. C……………….V……………..
4. C………………A………………..B………
5. C………………………………….13. E………………………..
6. R…………………………..14. A…………………………….
7. C……………………..F…………..N…………………..
8. A…………………………………..9. C…………………………….
15. I……….B………………….16. C………………..C………………

