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ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

 Nesta unidade traballaremos sobre organización política, 

é decir, como son e como funcionan os sistemas políticos do 

Estado. Conceptos coma  liberdade, autoritarismo, participación, 

dereitos e deberes, eleccións, poder e poderes … son 

importantes para a comprensión da política e as súas 

implicacións directas sobre moitos dos aspectos da vida diaria das e dos cidadáns dun país. 

Dividiremos a unidade en 2 partes que se corresponden con dous proxectos de traballo: 

a) Conceptos clave da organización política en xeral, a nivel mundial. 

b) A organización política e o seu funcionamento a nivel de España e Galicia. 

Fases de traballo 

O sistema de traballo  vai ser moi simple. Os pasos que se 

recomenda seguir son os seguintes: 

1. Formar un grupo de traballo (4-5 membros) 

2. Lemos e analizamos detidamente a información que se vos ofrecen sobre os contidos da  

unidade (viaxeaitaca.com, sobre con documentos e libro de 

textos como núcleo principal) ademais, por suposto, de todo 

aquela información que vós poidades investigar pola vosa 

conta. 

3. Aillamos as palabras e conceptos clave do contido para, 

despois, organizalos nun mapa conceptual. É importante 

deseñalo e organizalo ben claro e “lexible”, é decir, que 

poidamos entendelo e “lelo” sen dificultade. Podedes tomar 

como axuda e guía, o esquema de contidos que se vos ofrece 

máis adiante sobre cada un dos dous proxectos de traballo 

da unidade. 

4. Completamos o mapa conceptual con toda aquela información que consideremos 

oportuna (textos explicativos breves, exemplos,  imaxes ….) 

5. Elaboramos un texto expositivo no que desenvolvamos o contido do mapa conceptual. 

Este será un traballo individual e contará na avaliación coma unha proba obxectiva (40% da 

cualificación da avaliación) 
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Esquema de contidos. 

Proposta de esquema de contidos:  

1.- A organización política. 

 Concepto de Estado. Características básicas. 

 Os poderes do estado. 

 Tipos de Estado. Criterios de clasificación. 

2.- O Estado español. Organización política e territorial. 

 Sistema político.  

 A Constitucion de 1978.  

 Definición dos sistema político. 

 Dereitos e liberdades dos e das cidadáns. 

 Deberes das e dos cidadáns. 

 Organización  

…política.  

               …territorial. 

 

 Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981  

 Definición da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Lingua(s)  

 Poderes. 

 

Produtos finais 

 2 mapas conceptuais:  

 A organización política.  

 O estado español. Organización política e territorial. 

 2 textos expositivos (un para cada proxecto de traballo) 

 Un mapa da organización territorial do Estado español: 

Comunidades Autónomas coas súas capitais e provincias. 

 Voluntario: Glosario da unidade. 

 


