
  

Bo día!!! 
 

 

Que tal vai esta semana? Espero que moi ben porque tedes que ter forza para o que ven agora 

en Sociais. Dicirvos que non tedes que preocuparvos por nada porque fareino dunha maneira moi 

sinxela e doada para que non teñades ningunha dúbida e entendades todo ao 100%. E de ter algunha 

dúbida, pois me enviades un correo que estarei encantada de respondelo 😉 

 

Entón, comezamos nova unidade mini mini. Será das últimas deste curso pero non menos 

importante eh? Recordades que faltaba o bloque de historia, non? Pois imos repasar, reforzar contidos 

que xa deberiades de saber de cursos anteriores e ampliar outros novos pero moi básicos. Simplemente 

para que teñades unha idea cando chegues á E.S.O. 

 

Instrucións: 

- Folla nova onde deseñaredes unha portada ben fermosa con letras dobres (ou non) con cores 

e algún debuxo... é dicir, como sempre! O nome da unidade é DE QUE VAI ESTA 

HISTORIA? 

- Unha vez rematada a portada ben coloreada, pasades esa folla enteira e imos coa primeira 

tarefa. 

 

 

 

 

 



 

(copiades o seguinte a boli azul enriba de todo e podedes subliñar o título e palabras da cor que 

queirades...) 

QUE SON AS FONTES HISTÓRICAS? 

 As fontes históricas son testemuñas que permiten o análise, investigación, interpretación e 

descubrimento de feitos acontecidos ao longo da Historia. Hai de tipo escrito, material e oral. 

Poderíamos dicir que as fontes son a materia prima para a reconstrución da Historia. 

 

TIPO DE FONTES HISTÓRICAS 

Como se dixo anteriormente, hai tres tipos de fontes dependendo si son orais, escritas ou materiais. Así 

son: 

- Escritas. Son o principal recurso dos historiadores. Manuscritos, prensa, libros, cartas, 

documentos públicos e privados, etc. 

- Orais. Chega a través da palabra, da oralidade. Son as cancións cantadas de nais a fillos, 

poemas, contos... 

- Materiais. Obxectos como as pezas de cerámica, ósos, roupa, etc. 

- Gráficas. Son testemuñas máis actuais. Fotografías, películas, entre outros. 

 

Agora verás o seguinte vídeo. Espero que así xa quede claro o que son as fontes históricas. 

https://youtu.be/XxSLcKlU4Xk 

Por último, mañá terás que ter feito un esquema dos tipos de fontes históricas. Sinxelo, non? 

Escribes o nome de cada tipo e debaixo escribes os exemplos. Podes engadir debuxo dalgún deles.  

 

 

 

 

https://youtu.be/XxSLcKlU4Xk

