
 

2.2. Mencionar de xeito correcto un problema, 0,5 puntos/problema. 

2.3.Cada medida preventiva citada correctamente, 0.17puntos; cada medida correctora citada 

correctamente, 0.17puntos. 

 

3. Valorarase con 0.25 puntos unha das frases sempre que sexan correctas e estean construídas seguindo 

as normas especificadas. Poderase acadar un máximo de 1 punto. 

 

4. Cada unha das definicións será valorada ata un máximo de 0.4 puntos (pode puntuarse menos se a 

definición é incompleta). A máxima cualificación outorgarase cando a resposta estea ben expresada e a 

definición sexa excluínte. O valor máximo que se poderá acadar nesta pregunta é de 2 puntos. 

 

5. Sinalarase cada unha das frases como verdadeira (V) ou falsa (F). As respostas erradas puntuarán 

negativo (de xeito que unha resposta errónea anula unha correcta). A valoración máxima é de 1 punto (0.1 

puntos / acerto). (Respostas: F-F-V-V-V-V-F-F-F-V). 

 

 

 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 
 

Instrucións: o alumnado deberá elixir unha das dúas opcións (A e B) das que se compón a proba. Cada 

opción consta de cinco preguntas con diferentes apartados, e non poderán mesturarse preguntas de 

opcións diferentes. 

 

OPCIÓN A 

 

1. A contestación correcta a cada cuestión valorarase con 1 punto; iso implica que a resposta correcta a 

todas as cuestións permitirá obter unha puntuación máxima de 3 puntos nesta pregunta. 

 

1.1. A explicación correcta do fenómeno será valorada con 0.5 puntos; a explicación da súa influencia 

sobre a contaminación, o 0.5 restante (unha resposta correcta á segunda parte que NON inclúa unha 

explicación só puntuará 0.2 puntos). 

1.2. Unha explicación correcta da primeira pregunta valerá 0.5 puntos; una resposta correcta sen 

explicación, 0.2 puntos. Unha resposta correcta á segunda parte que inclúa ao menos dous factores (ex. 

desxeo e incremento do volume dependente de temperatura) puntuará 0.5 puntos; unha resposta correcta 

sen explicación, 0.2 puntos. 

1.3. Unha explicación correcta á primeira pregunta valerá 0.5 puntos. Unha explicación 

correcta á segunda parte, o 0.5 restante (unha resposta correcta á segunda parte que NON inclúa unha 

explicación só puntuará 0.2 puntos). 

 

2. A contestación correcta a cada cuestión valorarase con 1 punto; iso implica que a resposta correcta a 

todas as cuestións permitirá obter unha puntuación máxima de 3 puntos nesta pregunta. 

 

2.1. Considerarase como resposta correcta a descrición dos tipos “renovables” e “non renovables” (non é 

necesario unha descrición individual de cada fonte na gráfica; se explican cada fonte por separado, tamén 

será valorado). A descrición correcta da evolución de cada un dos tipos valorarase con 0.5 puntos. 

2.2. A clasificación correcta das fontes de enerxía en “renovables” e “non renovables” valorarase con 

0.5 puntos. Un razoamento correcto na segunda parte valorarase con 0.5 puntos (0.25 por cada 

propiedade). 

2.3.    A mención das dúas fontes requiridas valorarase con 0.4 puntos (0.2 cada unha); a mención 

correcta de dúas vantaxes e dous inconvenientes 0.6 (0.15 cada una). 

 

3. Valorarase con 0.25 puntos cada unha das frases construídas, sempre que sexan correctas e estean 

construídas seguindo as normas propostas. Poderase acadar un máximo de 1 punto. 

 



 

(Os grupos máis probables, aínda que non os únicos serían: Produción neta, respiración, produción bruta 

/ Riqueza, biodiversidade, especies / Profundidade, gradiente xeotérmico, temperatura / Nitrificación, 

ciclo bioxeoquímico, nitróxeno). 

 

4. Cada unha das definicións valorarase até un máximo de 0.4 puntos. Esa cualificación acadarase cando a 

resposta estea ben expresada e a definición sexa excluínte. O valor máximo que se poderá acadar nesta 

pregunta é de 2 puntos. 

 

5. En cada unha das frases sinalarase se é verdadeira (V) ou falsa (F). As respostas erradas puntuarán 

negativo (de tal xeito que unha resposta errónea anula unha correcta). A valoración máxima é de 1 punto 

(0.1 puntos / acerto). (Respostas: V-F-F-F-V-V-F-F-V-V) 

 

OPCIÓN B 

 

1. A contestación correcta a cada cuestión valorarase con 1 punto; iso implica que a resposta correcta a 

todas as cuestións permitirá obter unha puntuación máxima de 3 puntos nesta pregunta. 

 

1.1. Unha explicación correcta deberá incluír algunha referencia ás causas da perda de enerxía nas cadeas 

tróficas para acadar a nota máxima. A simple mención da “regra do 10%” non se considera unha resposta 

completa, e só será valorada con 0.3 puntos. 

1.2. A explicación correcta dun efecto valorarase coa máxima puntuación; a simple mención dun efecto, 

sen explicalo, tan só poderá acadar 0.4 puntos. 

1.3. Unha explicación correcta deberá incluír os termos fotosíntese e respiración para acadar a máxima 

puntuación. 

 

2. A contestación correcta a cada cuestión valorarase con 1 punto; iso implica que a resposta correcta a 

todas as cuestións permitirá obter unha puntuación máxima de 3 puntos nesta pregunta. 

 

2.1. Unha resposta correcta deberá incluír a orixe da choiva ácida; a mención da choiva ácida sen 

explicación da súa orixe valorarase só con 0.4 puntos. 

2.2. A explicación do efecto dos CFC sobre o ozono valorarase con 0.4 puntos; a explicación correcta das 

repercusións medioambientais 0.4 puntos; e a mención dunha fonte de CFC, 0.2 puntos. 

2.3. A explicación correcta da influencia de borrascas e anticiclóns puntuarase con 0.5 puntos cada unha. 

 

3. Valorarase con 0.25 puntos cada unha das frases construídas, sempre que sexan correctas e estean 

construídas seguindo as normas propostas. Poderase acadar un máximo de 1 punto. 

 

(Os grupos máis probables, aínda que non os únicos, serían: Albedo, radiación, porcentaxe / Reciclaxe, 

descompoñedores, nutrientes / Liques, beneficio mutuo, simbiose / Solo, reforestación, erosión). 

 

4. Cada unha das definicións valorarase até un máximo de 0.4 puntos. Esa cualificación acadarase cando a 

resposta estea ben expresada e a definición sexa excluínte. O valor máximo que se poderá acadar nesta 

pregunta é de 2 puntos. 

 

5. En cada unha das frases sinalarase se é verdadeira (V) ou falsa (F). As respostas erradas puntuarán 

negativo (de tal xeito que unha resposta errónea anula unha correcta). A valoración máxima é de 1 punto 

(0.1 puntos / acerto). (Respostas: V-F-V-V-F-V-V-V-V-V). 

 


