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PREGUNTA 1. Defina 10 dos 15 termos propostos, indicando exemplos de España ou 
Galicia. (5 puntos, 0,5 puntos por definición) 
 
1. Acuicultura: É o conxunto de actividades que, mediante algún tipo de intervención no 
ciclo biolóxico ou no medio no que habitan os peixes, permiten controlar a súa 
reprodución e/ou crecemento. É moi significativa en Galicia, e está restrinxida a un 
pequeno abano de especies, principalmente peixes, moluscos e crustáceos, en función 
da súa importancia económica e do desenvolvemento dunha tecnoloxía axeitada e 
limitada espacialmente á beiramar ou ás augas continentais.  
 
2. Aluvión: Depósito de materiais detríticos, transportado e depositado de xeito 
transitorio ou permanentemente por unha corrente de auga. Habitualmente, está 
composto por areas, gravas, arxilas ou limos, acumulándose nas canles das correntes, 
nas chairas inundables e nos deltas. 
 
3. Censo de poboación: É un documento no que se reconta a poboación dun país nun 
momento determinado, achéganos información sobre o volume de poboación dun 
lugar, a súa composición por sexo e por idades, estado civil, tamaño da familia, nivel de 
estudos, renda, etc. 
 
4. Tómbolo: Illotes rochosos unidos ao litoral por unha barra de area. Poden ser dobres 
cando son dúas as barras areentas quedando entón unha lagoa entre ambas as dúas. 
 
5. Enerxías renovables: Son aquelas que se obteñen de fontes naturais virtualmente 
inesgotables, ben sexa pola inmensa cantidade de enerxía que conteñen, ben porque 
son capaces de rexenerarse por medios naturais. Entre as enerxías renovables cóntanse 
a hidroeléctrica, eólica, solar, xeotérmica, maremotriz, a biomasa e os biocombustibles. 
 
6. Marisma: Terreo pantanoso, de auga salgada, situado nas proximidades da costa, case 
sempre á beira das desembocaduras de ríos. Un exemplo, en España, serían as marismas 
do Guadalquivir.  
 
7. Barlovento: Aba dun relevo montañoso que pola súa orientación respecto ao vento 
dominante queda exposto ao fluxo ascendente do aire. A aba de sotavento, polo 
contrario, queda exposta ao fluxo descendente. 
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8. Xentrificación: Proceso de transformación urbana no que a poboación orixinal dun 
sector ou barrio deteriorado e con pauperismo é progresivamente desprazada por outra 
dun maior nivel adquisitivo á vez que se renova. O termo é un neoloxismo que procede 
do inglés "gentrification". 
 
9. Cunca fluvial ou hidrográfica: É a porción de terro que drena a un colector principal 
(río ou lago) limitada por unha liña de cumes ou divisoria de augas, liña desde a que as 
augas correntes flúen en direccións opostas, e que adoita coincidir cos niveis máis 
elevados de determinados sistemas montañosos. 
 
10. Agricultura ecolóxica: sistema para cultivar unha explotación agrícola, baseada na 
utilización óptima dos recursos naturais e sen empregar produtos químicos de síntese 
ou organismos xeneticamente modificados (OXM´s) – nin de abono nin para combater 
as pragas-, logrando deste xeito obter alimentos ecolóxicos á vez que se conserva a 
fertilidade da terra e se respecta o medio ambiente. 
 
11. Foz: Corte profundo, case vertical, que pode chegar a formar un río ao circular sobre 
materiais duros. Son formas propias do relevo cárstico e do relevo sobre rochas 
metamórficas. 
 
12. Estatuto de autonomía: Norma institucional básica de cada Comunidade ou Cidade 
Autónoma recoñecida pola Constitución de 1978 no seu artigo 147. A súa aprobación 
lévase a cabo mediante Lei Orgánica, que require o voto da maioría absoluta do 
Congreso dos Deputados. 
 
13. Meseta: Superficie plana de gran extensión, horizontal ou lixeiramente basculada, 
elevada con respecto ao nivel do mar. Apenas presenta accidentes topográficos de 
importancia e os seus rebordes poden ser montañosos. En España é a unidade principal 
do relevo peninsular. 
 
14. Isohieta: isoliña imaxinaria que une puntos con iguais valores de precipitacións, nun 
mapa no que se expresen cantidades de precipitación recibida por áreas. Utilízase sobre 
todo nos mapas climáticos. 
 
15. Efecto invernadoiro: Situación que se da no planeta de xeito natural pero que, nas 
últimas décadas, acentuouse pola actividade humana. A acumulación de emisións de 
gases procedentes da queima de combustibles fósiles xera unha capa que, como no teito 
dun invernadoiro, impide saír ao espazo o calor emitido pola terra e os océanos. Este 
calor acumúlase e favorece o quecemento global. 
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PREGUNTA 2. Desenvolva un dos dous temas seguintes  
 

2.1. Formación e evolución xeomorfolóxica da Península Ibérica e das Illas Canarias e 
Baleares (da era arcaica ao glaciarismo cuaternario).     (5 puntos) 
 
O relevo actual da Península é o resultado dunha historia xeolóxica de millóns de anos 
na que se alternaron fases oroxénicas con outras de calma, nas que predominou a 
erosión e a sedimentación.  
 
1) Durante a era arcaica ou Precámbrico (4.000-600 millóns de anos) emerxeu do mar 
unha banda arqueada de noroeste a sueste, formada por lousas e gneis, que comprendía 
case toda a actual Galicia. Tamén xurdiron elevacións nalgúns puntos illados do Sistema 
Central e dos Montes de Toledo. Este macizo precámbrico foi arrasado posteriormente 
pola erosión e cuberto case na súa totalidade polos mares paleozoicos.  
 
2) Na era primaria ou Paleozoico (600-225 millóns de anos) tivo lugar a oroxénese 
herciniana (ou varisca). Dos mares que cubrían a maior parte da Península xurdiron as 
cordilleiras hercinianas, formadas por materiais como o granito, lousa e cuarcita. Ao 
oeste elevouse o Macizo Hespérico, arrasado pola erosión durante a mesma era 
primaria e convertido en zócalo ou meseta inclinada cara ó Mediterráneo. Ó norleste 
apareceron os macizos de Aquitania, Catalano-Balear e do Ebro, e ó sueste, o Macizo 
Bético-Rifeño. Todos eles foron tamén arrasados pola erosión e durante a era primaria 
convertidos en zócolos.  
 
3) A era secundaria ou Mesozoico (225-68 millóns de anos) foi un período de calma no 
que predominaron a erosión e a sedimentación. Continuou o aplanamento das 
cordilleiras hercinianas (ou variscas). A inclinación do zócolo da Meseta cara ó 
Mediterráneo permitiu, nos períodos de transgresión mariña, unha fonda penetración 
do mar, que depositou no seu bordo oriental unha cobertoira non moi potente de 
materiais sedimentarios plásticos (calcaria, arenito, marga). Tamén se depositaron 
enormes espesuras de sedimentos en fosas mariñas situadas nas actuais zonas pirenaica 
e bética.  
 
4) Durante a era terciaria (68-1,7 millóns de anos) produciuse a oroxénese alpina. Como 
resultado desta:  
 
- Levantáronse as cordilleiras alpinas, ó pregarse os materiais depositados nas fosas 
pirenaica e bética entre os macizos antigos, que actuaron como topes. Xurdiron os 
Pireneos entre os macizos de Aquitania, Hespérico e do Ebro (que acabou afundíndose), 
e as cordilleiras Béticas, entre os macizos Bético-Rifeño e o Hespérico.  
 
- Formáronse as depresións prealpinas paralelamente ás novas cordilleiras, e entre estas 
e o macizo antigo: a depresión do Ebro, paralela ós Pireneos, e a do Guadalquivir, 
paralela ás Béticas.  
 
- A Meseta viuse afectada pola oroxénese alpina. En primeiro lugar pasou a inclinarse 
cara ó Atlántico, determinando a orientación cara a este océano de boa parte dos ríos 
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peninsulares. En segundo lugar formáronse os bordos montañosos da Meseta. No seu 
bordo oriental pregáronse os materiais plásticos depositados polo mar na era 
secundaria, orixinando a parte oriental da cordilleira Cantábrica e o Sistema Ibérico. No 
bordo sur da Meseta, o empuxe das cordilleiras Béticas levantou Serra Morena. Por 
último, o zócolo da Meseta, formado por materiais paleozoicos ríxidos, experimentou 
fracturas e fallas. Os bloques levantados formaron o Macizo Galaico e as serras 
interiores da Meseta (Sistema Central e Montes de Toledo). Nesta era tamén orixinouse 
o conxunto de natureza volcánica das Illas Canarias.  
 
5) Durante a era cuaternaria (1,7 millóns de anos ata a actualidade) producíronse o 
glaciarismo e a formación de terrazas fluviais.  
 
- O glaciarismo afectou ás cordilleiras máis altas (Pireneos, cordilleira Cantábrica, 
Sistema Central, Sistema Ibérico e Serra Nevada), dando lugar a glaciares de circo e de 
val. Os glaciares de circo nas cabeceira dos vales e os glaciares de val no val dándolle a 
forma de “U”.  
 
- A época glaciar caracterizouse pola formación de terrazas fluviais, antigos chans de 
inundación abandonados polo posterior encaixamento fluvial. As terrazas son froito das 
alternancias climáticas do Cuaternario. Os sucesivos ciclos glaciais e posglaciais do 
Cuaternario deron lugar a terrazas graduadas. Na Península, as máis características son 
as formadas polo Douro, o Texo, o Guadiana, o Guadalquivir e o Ebro. 
 
 
2.2.Transformacións recentes na estrutura agropecuaria española. a) As explotacións 
agrarias. b) Técnicas e sistemas agrarios. c) Política Agraria Común.        (5 puntos). 
 
O espazo rural é o territorio non urbanizado da superficie terrestre. Tradicionalmente foi 
un espazo agrario onde se desenvolvían as actividades agrícolas, gandeiras e forestais. 
Non obstante, desde a década de 1970, introducíronse outras actividades (residenciais, 
industriais, de servizos, recreativas e paisaxístico-conservacionistas) e o espazo rural 
volveuse máis heteroxéneo e complexo. 
        
a) As explotacións agrarias 
 
Unha explotación agraria é unha unidade económica que agrupa todas as parcelas 
traballadas por un mesmo agricultor ou gandeiro, xunto ás instalacións 
complementarias. En España contabilízanse hoxe un millón de explotacións agrarias, 
cifra moi inferior a décadas anteriores debido ao abandono de terras polos que se 
xubilaron, emigraron ou cambiaron de actividade e tamén como resultado dun proceso 
de concentración de parte desas terras. 
 
Esa concentración permitiu a elevación do tamaño medio das explotacións aínda que 
existen fortes contrastes. O resultado é unha dualidade cada vez maior entre unhas 
explotacións familiares moi pequenas e pouco rendibles, en progresivo abandono ou 
traballadas só a tempo parcial cunha baixa produtividade e unhas empresas agrarias, de 
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particulares, sociedades ou cooperativas, que teñen maior dimensión, estanse 
modernizando e son rendibles. 
 
Tamén existen importantes diferenzas rexionais en canto ao tamaño medio das 
explotacións agrarias: as rexións dominadas por cultivos de secaño ou devesas presentan 
explotacións de maior tamaño medio e as rexións húmidas e de especialización gandeira, 
xunto aos regadíos do litoral mediterráneo, contan con explotacións máis pequenas. 
 
No referente ao réxime de tenza pode distinguirse entre tenza directa, arrendamento e 
parzaría Na actualidade, un 70% das terras cultivadas mantéñense en tenza directa e 
tende a desaparecer o sistema de parzaría. 
 
Un medio para conseguir explotacións agrarias rendibles de dimensión suficiente foi a 
creación de cooperativas (arredor de 4.000 e 45% da produción). Predominan as 
dedicadas a transformar os produtos e comercializalos. 
     
b) Técnicas e sistemas agrarios 
 
As técnicas e os sistemas agrarios experimentaron cambios desde a década de 1960. As 
transformacións técnicas consistiron na incorporación de avances como a mecanización 
de tarefas, a selección xenética das sementes e razas gandeiras, ou o uso de fertilizantes 
químicos e produtos fitosanitarios. 
 
As transformacións nos sistemas agrarios supuxeron unha crecente intensificación da 
produción e un paralelo aumento do rendementos. A agricultura española actual 
coñeceu un intenso proceso de modernización, o que permitiu elevar a súa eficiencia. 
As transformacións máis importantes son: 
 
    - Unha crecente especialización do territorio nos cultivos para os que teñen 

mellores condicións competitivas, abandonando o resto. 
 
    - Maior investimento de capital para incorporar maquinaria (tractores, 

colleitadoras, motores para rega, etc.), produtos químicos (fertilizantes, herbicidas, 
praguicidas, etc.) ou sementes seleccionadas e transxénicas. Este tipo de investimentos 
reduce a necesidade de traballadores e aumenta os rendementos, aínda que tamén 
pode ter consecuencias negativas (contaminación riscos para a  saúde). 

 
    - Forte incremento da superficie en regadío, que permite aumentar a produción 

pero tamén provoca a sobreexplotación de certos acuíferos e crecentes conflitos pola 
auga. 

 
    - Incorporación de novas técnicas de cultivo, como o enareado ou cultivo baixo 

plástico. No enareado altérnanse capas de area e esterco, permitindo cultivar terras 
moi pouco fértiles; sobre todo, no sueste peninsular. O cultivo baixo plástico asóciase 
ao uso de técnicas avanzadas como o cultivo hidropónico, sen solo, a rega por goteo, 
ou a creación de microclimas controlados a distancia con medios informáticos. 
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c) Política Agraria Común (PAC) 
 
As áreas rurais españolas cunha importante presenza de actividades agrarias 
enfróntanse desde hai décadas a importantes problemas: escasa competitividade dunha 
parte dos produtos (que só poden ser rendibles mediante subvencións), progresivo 
despoboamento e envellecemento das áreas rurais, redución dos empregos agrarios, 
ingresos medios inferiores e crecentes impactos ambientais. 
 
Ante esta situación todos os países desenvolvidos manteñen unha política agraria que 
trata de asegurar a viabilidade do sector, e así manter a presenza no campo dun certo 
número de agricultores e gandeiros; procurando, deste xeito, elevar as súas rendas tanto 
por razóns económicas coma sociais e ambientais. 
 
Desde a entrada na Unión Europea, a maioría das accións dirixidas á promoción do 
sector agrario español proveñen da Política Agraria Común (PAC). Aínda que a PAC 
coñeceu importantes cambios ao longo do tempo, a súa influencia sobre o sector agrario 
español concretouse nunha serie de accións: 
 

• Establecemento de prezos de garantía para determinados produtos agrícolas e 
gandeiros con subvencións. 

• Esixencia de redución de superficie, ou cotas máximas de produción, para algúns 
cultivos ou especies gandeiras que xeran excedentes non consumidos. 

• Apoio á reforestación de terras agrícolas e á agricultura e gandería ecolóxicas. 

• Axudas para a modernización das explotacións 

• Apoio á diversificación económica do mundo rural (turismo rural, artesanía e 
industria, etc.). 

• Axudas especiais para áreas de montaña e zonas desfavorecidas. 
 
Pese a ser a clave que permite manter hoxe activas boa parte das explotacións agrarias, 
a PAC enfróntase a certas críticas debido a que absorbe parte importante do orzamento 
total comunitario, o que non corresponde ao peso relativo do sector e a que supón un 
proteccionismo do seu mercado interior. 
 
 
PREGUNTA 3. Análise de documento gráfico: 
Atendendo ás figuras 1 e 2, conteste:  
 
a) Identifique e describa a figura 1 (1 punto). 
 
Trátase dun mapa temático de España, con división administrativa tanto en provincias 
como en comunidades autónomas, a fonte é de elaboración propia e representa os 
lugares onde se atopan as centrais térmicas  
 
b) Cite o nome de catro comunidades autónomas peninsulares nas que aparezan dúas 
ou máis centrais térmicas (1 punto). 
 
Galicia, Asturias, Castela e León e Andalucía 
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c) Analice a paisaxe que aparece na figura 2 (1 punto). 
 

En primeiro termo aparece unha paisaxe industrial, na que se observan  chemineas de 
refrixeración, almacén de carbón e a cheminea que emite os gases da combustión do 
carbón dunha central térmica, ao fondo unha paisaxe natural con formas aplanadas ou 
suavemente onduladas. 
 
d) Explique os factores de localización da actividade que aparece na figura 2 (1 punto). 
 
Os factores de localización industrial están relacionados coa obtención da materia prima 
para obter a de enerxía do lignito, neste caso, noutros o carbón, e a partires da súa 
combustión obterase a enerxía térmica e posteriormente a eléctrica. 
 
En segundo lugar, pódese indicar como factor de localización a proximidade do mercado 
de consumo e de industrias que necesitan un amplo consumo de enerxía eléctrica. 
 
Outro factor a indicar son as políticas industriais que, mediante subvencións, reducións 
fiscais ou concesións de solo industrial, favorecen a súa implantación. 
 
O capital financeiro é vital polo alto custo destas instalación. 
 
e) Comente os problemas que presenta esta actividade no aspecto medioambiental (1 
punto). 
 
Trátase dunha central térmica de enerxía non renovable, utiliza combustible fósil que 
pode esgotarse nun prazo máis ou menos breve. Por outra banda, os efectos da 
combustión emitidos á atmosfera produce o efecto invernadoiro, responsable do 
quecemento global. Este tipo de centrais favorecen, ademais, unha notable alteración 
da paisaxe natural. 
 
 
PREGUNTA 4. Análise de documento gráfico: 
Atendendo á figura 3, conteste:  
 
a) Indique cinco comunidades autónomas nas que se desenvolva o tipo de clima ao 
que pertence a figura (1 punto). 
 
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra (metade norte), Castela e León (metade 
norte), A Rioxa (oeste) e Aragón (en zonas dos Pireneos occidentais) 
 
b) Identifique o tipo de documento e describa a información representada na figura  (1 
punto). 
 
O documento da figura é un climograma. Un climograma é un gráfico dobre que 
representa mediante un gráfico de barras os valores de precipitación total recollida cada 
mes e mediante un gráfico lineal a temperatura media mensual. Os datos son recollidos 
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nunha estación meteorolóxica en forma de datos medios sobre un número amplo de 
anos observados (uns 30 se se queren obter conclusións climáticas significativas). 
 
Os climogramas teñen un eixe de abscisas onde se atopan os meses do ano e un eixe de 
ordenadas onde se atopa a escala das temperaturas (normalmente á esquerda) e a 
escala das precipitacións (normalmente á dereita). A escala de precipitacións debe ser o 
dobre cá de temperaturas para que o climograma represente correctamente a existencia 
ou non de estación seca segundo o índice de Gaussen. 
 
Aparecen tamén os datos de precipitación anual total, temperatura media anual, así 
como a altitude e a localización da estación meteorolóxica onde foron recollidos os 
datos. A fonte do gráfico é a editorial Santillana. 
 
c) Analice a evolución das temperaturas medias e das precipitacións (1 punto). 
 
A evolución das temperaturas medias e das precipitacións amosan unha regularidade 
propia do clima oceánico. 
 
As temperaturas son suaves en inverno (8,6º en xaneiro como mes máis frío) e non moi 
calorosas en verán (21º en agosto como mes máis cálido). A temperatura media anual 
(14,4º) e a amplitude térmica (uns 12º) son froito da proximidade do mar e da abundante 
nubosidade. 
 
Polo que respecta ás precipitacións, podemos observar que son abundantes (1738 mm) 
e regulares, cun mínimo estival pero con valores que se achegan aos 100 mm nos meses 
de xuño e xullo. O resto dos meses supera esa cantidade e leva a valores anuais moi 
importantes. Como consecuencia non existe ningún mes árido. 
 
d) Defina o tipo de clima ao que corresponde e describa as situacións da dinámica 

xeral atmosférica que poden afectar a esta zona (1 punto). 
 

O climograma da figura relaciónase có clima oceánico e a área septrentional da Península 
Ibérica. 
 
Como factores físicos podemos citar a latitude (área septrentional da Península Ibérica) 
máis relacionada co paso de frontes, a proximidade ao mar que suaviza as temperaturas, 
pero que permite a entrada de aire húmido que combinado coa orientación (ao norte 
dunha área montañosa) permite un maior aumento das precipitacións relacionado co 
“efecto Foehn”. 
 
Como factores termodinámicos o principal está relacionado coa circulación atmosférica 
e o posicionamento do “jet-stream” durante gran parte do ano que permite a entrada 
de baixas presións procedentes do oeste (océano atlántico), que varren o noroeste e 
norte peninsular con bastante regularidade desde o inicio do outono até finais da 
primavera. 
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Só o dominio anticiclónico da época estival permite desprazar ao norte as baixas presións 
e que o volume de precipitacións se reduza durante os meses de verán, aínda que neste 
tipo de clima non hai meses áridos. 
 
Podemos citar tamén o dominio das masas de aire polar durante gran parte do ano 
nestas latitudes, o que se relaciona tamén coa abundancia de precipitacións que 
podemos observar no gráfico. 

 
e) Delimite a área xeográfica deste clima e explique a súa influencia no medio natural 
(1 punto). 
 
A área xeográfica do clima oceánico se corresponde co norte e noroeste da Península 
Ibérica -gran parte de Galicia e o litoral cantábrico ata os Pireneos (norte da Cordilleira 
Cantábrica). 
 
As precipitacións abundantes e regulares permiten que os ríos desta área xeográfica 
sexan caudalosos e bastante regulares. A gran influencia deste clima no medio natural 
está na vexetación: o bosque caducifolio (faias e carballos), a landa (breixo, toxo, xesta) 
e os prados frondosos poden desenvolverse como consecuencia das abundantes 
precipitacións, da humidade, das temperaturas suaves e da escasa amplitude térmica 
propia desta área xeográfica. 
 
 


