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Les proves s’han de contestar als mateixos fulls on estan plantejades i als espais preparats a l'efecte. Cada 
examen presenta dues opcions (A i B): se n’ha d’escollir una i s’ha de rebutjar l’altra; no es poden 
respondre alternativament qüestions d’opcions diferents. A l'hora de lliurar l’examen cal separar l'opció A 
de la B llevant la grapa central, i només s’ha de lliurar l’opció que s'hagi contestat. 
 
A la primera  part de la prova es planteja un exercici de mapatge. En aquest cas cal identificar el nombre 
concret d’elements que són objecte de la qüestió i localitzar-los amb certa exactitud. Els elements s'han 
d’assenyalar sobre el mapa, acolorint-los o amb símbols convencionals, i amb el nom localitzat sobre 
l'indret. Cal afegir una llegenda i assenyalar els topònims principals, com també un text explicatiu molt 
breu, aquest darrer element ha de constar dins l’espai reservat a la base del mapa. Tant en aquesta prova 
de localització com també a la de definicions només es tindrà en compte allò que s’hagi escrit dins l’espai 
reservat. 
 
Es valorarà a parts iguals la identificació, la localització i el text explicatiu, amb un total màxim de 3 
punts. 
 
La segona part va referida a la breu definició o descripció de diversos termes o conceptes. Se n'exigeix 
una correcta i succinta definició, sempre amb referència a la matèria de Geografia d'Espanya: es valorarà 
que vagi acompanyada de qualque exemple il· lustratiu. 
 
S’han d’escollir cinc termes entre els vuit proposats i cal tenir present que no s’ha de respondre molt 
àmpliament, ja que l'espai de resposta ha estat acotat entre línies. El pes total d'aquestes qüestions és de 3 
punts, de manera que cadascuna es valora fins a un màxim de 0,6 punts. 
 
La tercera i la quarta parts de la prova consisteixen en comentaris dirigits. Es tindrà en compte la 
correcta resposta a les qüestions plantejades sobre els continguts del text o que es deriven de la visió del 
mapa temàtic o de la interpretació de les taules estadístiques. Cadascuna serà valorada fins a 3 punts. 
 
El comentari és totalment dirigit, de manera que s’han de respondre les quatre preguntes plantejades, les 
dues primeres es valoren amb 0,25 punts perhom, ja que generalment són de resposta més senzilla que les 
dues posteriors, que es valoren amb 0,75 punts i que impliquen una resposta amb major desenvolupament. 
 
En aquest cas no es tracta de respostes tipus definició, sinó que hi ha una major llibertat espacial i formal, 
no obstant això, l’espai per a la resposta queda restringit a les dues cares del full on apareixen les 
qüestions. 
 
Tot i que no es tracta d'una prova específica sobre expressió escrita, es recorda que cal parar esment a 
evitar els errors ortogràfics i d'expressió. 
 


