
PROBAS DE ACCESO Á UNIVERSIDADE 

 

CONVOCATORIA DE XUÑO DE 2015 

O documento que aquí presentamos recolle a información obtida a partir 
dos resultados da convocatoria de Xuño. Pero, á vez, pretende ser un 
documento para a reflexión sobre os logros e as carencias do alumnado, e 
en definitiva sobre o ensino da Xeografía. Os comentarios, as percepcións, 
as experiencias dos correctores e dos que formamos o Grupo de Traballo 
de Xeografía cremos que son un material importante para axudarnos a 
reflexionar a todas as persoas que temos un obxectivo común, que é o 
ensino da Xeografía. A información aquí recollida non pretende ser en 
ningún momento unha crítica aos métodos de ensino que segue o 
profesorado na aula nin á súa dedicación; a totalidade das persoas que 
compoñemos o Grupo de Traballo, do mesmo xeito que os correctores, 
somos docentes e coñecemos sobradamente as dificultades derivadas de 
impartir un programa moi extenso ou a falta de base xeográfica que ten o 
alumnado ao afrontar 2º de Bacharelato. 

Para o curso que agora comeza, non se introduciron cambios nas 
Directrices, documento do que recomendamos a súa lectura 
pormenorizada. 

 

1º) Resultados  

XEOGRAFÍA: datos comparativos 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Presentados 2.990  2.841  2.854 2.661 2.467 

Reclamacións 420 212 222 259 182 
2ª Correccións 310 235 238 262 210 
NOTA MEDIA 5,57 5,13 5,11 5,12 5,20 

 



Nesta convocatoria a media de exames aprobados foi o  72% (70% o 
pasado ano), e a nota media obtida foi 5,95 (5,84 en 2014). Na materia de 
XEOGRAFÍA a nota media foi 5,20 e aprobaron o 61% (o ano pasado foron 
o 60%).   

Na fase xeral, a cualificación media de Xeografía foi de 5,73 e aprobaron o 
71% (os valores medios para todas as materias foron 6,14 e 75% de 
aprobados); na fase específica, a cualificación media foi 4,71 e aprobaron 
o 51% (os valores medios para todas as materias foron 5,67 e 67% de 
aprobados).  

A cualificación xeral media sigue sendo baixa aínda que supera 
lixeiramente a do último ano. Comparada con outras materias, as 
cualificacións de Xeografía son baixas, porque só están por debaixo 
Deseño e Química. E en porcentaxe de aprobados está por debaixo 
Química. 

É significativo que na fase específica Xeografía é a materia coa nota media 
máis baixa e coa menor porcentaxe de aprobados; creo que evidencia que 
o alumnado que vai a esa fase só vai probar, sen preparar a materia, 
fronte a outras materias que si se preparan porque lles servirán para 
entrar na carreira que desexan. 

Nas dobres correccións hai practicamente unha total coincidencia entre a 
primeira e a segunda corrección. Isto confirma que os correctores se 
cinguiron aos criterios e o fixeron moi seriamente.  

 

2º) Valoración xeral do nivel de coñecementos, segundo os correctores. 

Unha primeira valoración global sobre o nivel de coñecementos reflicte o 
seguinte: 

Obsérvanse claras diferenzas entre o nivel de coñecementos do alumnado 
que escolleu unha ou outra opción. Na opción A (escollida por menos da 
cuarta parte do alumnado) o nivel xeral de coñecementos considérase 
baixo ou medio baixo. Na opción B, ese nivel cualifícase de medio ou 
aceptable. En conxunto percíbese que hai unha melloría en relación ao 



curso pasado (no caso dos correctores que tamén participaron na 
avaliación anterior). 

Como é xeral, constátase que hai moitas diferenzas entre exames que 
mostran un nivel alto -e ata moi alto- e outros no extremo oposto. 
Séguese destacando unha constante: ao contestar se divaga, non se 
concreta, non se segue o guión orientador, non se contesta con exactitude 
ao que se pregunta, non se len adecuadamente os enunciados e todo iso 
repercute nos resultados. 

 Valoración da formación académica xeral: 

 

CONTIDOS 

 1 2 3 4 5 
Amplitude de coñecementos  16% 84%   

Precisión e rigor en conceptos  47% 47% 6%  

Capacidade de análise 5% 58% 37%   

Capacidade de síntese  32% 63% 5%  

1: moi escasa; 2: escasa; 3: aceptable; 4: boa; 5: moi boa. 

 

Hai unha tendencia xeral a valorar como aceptable os aspectos aquí 
sinalados. Por esa razón é moi significativo que en capacidade de análise 
esa valoración tenda a considerarse escasa e ata moi escasa, o que non fai 
máis que confirmar o reflectido nos exames, sobre todo nas preguntas 
prácticas onde se ve a dificultade que ten o alumnado para analizar os 
documentos gráficos que se presentan. Esta situación repítese como en 
anos anteriores. A valoración en precisión e rigor de conceptos 
distribúese por igual entre aceptable e escasa, feito tamén reflectido nos 
exames onde se sinala a falta de utilización de conceptos xeográficos ou a 
falta de precisión dos mesmos; neste caso hai tamén unha valoración de 
boa (6%) debido a un conxunto de alumnado que destaca sobre a media. 
A amplitude de coñecementos considérase aceptable, reflexo de que se 



traballa a materia malia a extensión do programa, e outro tanto ocorre 
coa capacidade de síntese, aínda que en menor medida. Destes datos 
indicativos e dun inicial análise dos mesmos pódese concluír que ao 
alumnado non lle faltan tanto os coñecementos como a capacidade para a 
comprensión, a interrelación ou a utilización dos instrumentos e da 
linguaxe propios da Xeografía. 

 

ASPECTOS FORMAIS 

 1 2 3 4 5 
Presentación  11% 53% 31% 5% 

Lexible  5% 53% 37% 5% 

Ortografía e puntuación  26% 37% 37%  

Corrección gramatical  10% 70% 20%  

Coherencia e orde na 
exposición 

 21% 58% 21%  

1: moi escasa; 2: escasa; 3: aceptable; 4: boa; 5: moi boa. 

 

Do mesmo xeito que en convocatorias anteriores, valórase como 
aceptable tanto a presentación, que sexa lexible e a corrección 
gramatical, en poucos casos dáselle o valor de escasa. Con todo, e tamén 
isto é unha constante, a valoración é menor en ortografía e puntuación e, 
sobre todo, en coherencia e orde na exposición. De aquí cabe concluír 
que hai un déficit xeral entre o alumnado en ortografía, o que xustifica 
que é importante facer mención a que este tipo de aspectos si son 
valorados nun exame. Por outra banda, é evidente o déficit na coherencia 
e a orde na exposición, feito reflectido nos exames; por iso tanto nos 
temas como nas preguntas prácticas preséntase un guión orientador que 
axude a manter unha estrutura clara e ordenada nas respostas. 

 



Aspectos que se traballan demasiado na aula: 

• Sobre todo o Vocabulario. 

• A teoría. 

• Identificación de imaxes. 

• A localización das provincias. 

• Trabállanse moito os prácticos . 

• A Xeografía física. 

• Organización e estrutura dun exercicio. 

• Ningún apartado trabállase en exceso. 

 

Aspectos que se traballan insuficientemente no aula:  

Os aspectos que aquí se sinalan como insuficientemente traballados na 
aula dedúcense polos resultados obtidos; pero o máis probable é que si se 
traballen aínda que non se logre que todo o alumnado os asimile. 

• Debe insistirse nos temas e nas definicións porque se constata que 
non teñen claridade de conceptos. Esta aseveración concorda coa 
valoración xeral na que a precisión e rigor en conceptos está entre 
aceptable e escasa. (*) 

• Prácticas. Cítase de forma xeral. 

• Os comentarios cústanlles moito traballo. A análise. Analizar e 
comentar paisaxes. Concorda coa valoración de que a Capacidade 
de análise é escasa. 

• Interpretación de imaxes e esquemas. Identificar e comentar 
gráficos e mapas. Sinalar as variables dos mapas ou gráficos. É un 
reflexo do déficit no coñecemento e a utilización dos instrumentos e 
a linguaxe propios da Xeografía. 



• Estruturación dos comentarios e dos temas. Concorda coa baixa 
valoración en coherencia e orde na exposición. 

• Non se traballa Galicia. É posible que esta apreciación se  fíxese 
porque houbo bastantes fallos á hora de localizar o río Sil e 
desenvolveuse moi pouco ou nada a situación actual da industria en 
Galicia (Opción A). 

• Hidrogramas. Como no caso anterior, a pregunta práctica da opción 
A tivo moitos erros en aspectos básicos. 

 
(*) Os comentarios en cursiva son do Grupo de traballo. 

 

3º) Comentarios sobre cada opción segundo os correctores. 

 
OPCIÓN A: 

Como xa se puxo de manifesto, foi unha opción minoritaria debido 
posiblemente á pregunta práctica ou ben a que a opción B considerábase 
máis fácil. 

A maioría dos correctores coinciden en: 

Definicións:  
Confúndese censo de habitantes con padrón municipal de habitantes; 
silvicultura con agricultura. 

 Moita confusión no concepto taxa de fecundidade (quizá por mesturar 
taxa de fecundidade xeral, índice sintético de fecundidade e taxa de 
natalidade). 

 
Práctico: 
Non entenden o hidrograma, non saben situar nivopluvial, non entenden 
as unidades de medida (as variables representadas). Nas consecuencias, 
só cítanse (cando se fai) inundación e seca (quizais polos medios de 
comunicación que resaltan eses aspectos). 



Non seguen un modelo de comentario. Reitérase a falta de coherencia e 
orde na exposición. 

Dificultade en localizar os ríos (nin sequera o Sil). 

Parece que os hidrogramas  se traballan pouco no aula: non se estrutura o 
comentario e non se sabe interpretar. 

Chégase a confundir cun climograma. 

Confusión de caudal con precipitacións. 

 

Tema: 
Non se centran nos apartados e escriben de forma caótica, sen estruturar, 
ideas soltas. Reiteración do devandito anteriormente.  

A parte relativa a Galicia non se coñece ben.  

Non se contesta o que se pregunta, faise unha historia da 
industrialización. Aquí reflíctense de forma moi clara unha serie de 
problemas: respóndese a unha pregunta e non se ten en conta o 
enunciado e o guión do tema recolleito nas Directrices, senón o que se 
coñece do tema en xeral tal como poida estar no manual de uso. Non se 
discrimina a información que si respondería á pregunta suscitada. 

É un tema que lles custa porque o ven demasiado amplo ou pouco 
concreto. 
 

OPCIÓN B: 

Esta opción foi elixida maioritariamente. 

 

Definicións: 
Confúndese censo de habitantes con padrón municipal de habitantes. 
Bastante desacerto no concepto de economías de escala. Nos criterios de 
corrección definiuse o concepto de economías externas de escala; nalgúns 
exames definíase este concepto como economías internas de escala que, 



loxicamente, se deu por bo. De todos os xeitos o concepto non se coñece 
ben e hai un certo engano co traballo en cadea, que aínda que pode ser un 
sistema que leve a xerar economías de escala non é de ningún xeito un 
sinónimo.  

Ría; é moi preocupante que ano tras ano este concepto descoñézase, 
máximo estando en Galicia. E non só iso, senón que se poida dicir que é 
"un río pequeno", "un río que desemboca nun lago" ou cuestións similares. 

 
Práctico: 
Non se identifican ben as provincias. 

Hai unha confusión considerable entre provincias, Comunidades 
Autónomas, cidades e illas. 

Non saben comentar unha fotografía; como moito describen pero non 
relacionan os elementos. O devandito en relación á capacidade de análise. 
Redactan a práctica como se fose unha pregunta teórica. Non comentan a 
imaxe senón que falan do turismo de forma xeral. É un reflexo do déficit 
no coñecemento e a utilización dos instrumentos e a linguaxe propia da 
Xeografía. 
 

Tema: 
Confunden as eras xeolóxicas. 

Non poñen exemplos. 

Este tema, ao ser moi concreto e responder a un guión practicamente igual 
ao dos manuais, adóitase contestar bastante ben, a condición de que se 
tivese preparado. 

 

 

 

 
 



4º) Observacións dos correctores. 
 

Moitas diferenzas entre o alumnado. 

Falta madurez na expresión escrita e rigor conceptual. Concorda coa 
valoración xeral. 

Exame fácil e moi traballado no aula. 

Cando empezan o curso os coñecementos de Xeografía son moi baixos e o 
curso non da para desenvolver ben todo. 

Deficiente: ortografía e expresión escrita. 

Hai demasiadas prácticas. 

Cada ano vaise con menos interese ao exame de Xeografía. 

Malia traballar metodicamente en clase todo, os resultados non son os 
desexables, como os que se dan noutras materias. 

O tema de industria é moi xeral e non se centran en contestar ao 
enunciado. 

Non utilizan debuxos ou esquemas para o tema do relevo. 

 

5º) Propostas dos correctores. 

De forma reiterada e do mesmo xeito que en anos anteriores, hai un 
sentir xeral: o temario é demasiado extenso para traballalo 
adecuadamente ao longo do curso, e a dificultade aumenta porque os 
coñecementos xeográficos de base están moi esquecidos; todo contribúe 
a que esta materia guste menos que outras. Ante isto proponse: 

o Traballar temas curtos e concretos. 

o Diminuír as prácticas de Xª Física. 

o Dedicar máis tempo no aula a traballar gráficos, mapas, imaxes. 

o Reducir os prácticos como se fixo con definicións e temas. 



6º) Recomendacións do Grupo de Traballo. 

Os prácticos dos exames axustaranse estritamente aos propostos nas 
directrices. O coñecemento dos mesmos poderá axudar en gran maneira 
na preparación da proba.  

É moi recomendable que o alumnado da materia visite a páxina da CIUG 
onde encontrarán as directrices e enlaces de xeografía: 

http://ciug.cesga.es/grupos/xeografia.php 

Ademais de exames resoltos de convocatorias anteriores: 

http://ciug.cesga.es/exames.php. 

 

http://ciug.cesga.es/grupos/xeografia.php
http://ciug.cesga.es/exames.php

