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ABAU 

CONVOCATORIA DE XUÑO 

Ano 2019 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

XEOGRAFÍA 

(Cód. 35) 

 
OPCIÓN A 

 
1.-Defina nun máximo de cinco liñas, unicamente catro dos seguintes termos 
xeográficos, indicando algún exemplo en relación con España ou Galicia: ría, 
paisaxe, efecto invernadoiro, provincia, enerxías renovables, silvicultura 
(puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por termo ben definido). 

 
Ría: Val fluvial somerxido baixo o nivel do mar a causa da elevación deste. A orixe 
xeomorfolóxica está relacionada cun asolagamento do val fluvial, relacionado con 
movementos isostáticos e un afundimento tectónico asociado á rede de fracturas 
preexistentes. As Rías Altas e Baixas galegas son bo exemplo disto. 
 
Paisaxe: A Convención Europea da Paisaxe a define como calquera parte do 
territorio, tal e como é percibida polas poboacións, cuxo carácter resulta da 
acción de factores naturais ou humanos e das súas interrelacións. En todo caso, 
é o aspecto visual que ofrece un territorio. Depende dos elementos naturais que 
o integran e das actividades humanas que se desenvolven nel. Clasifícanse 
habitualmente en naturais ou humanizadas, aínda que a maioría son mixtas. 
 
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. 
 
Provincia: Entidade local con personalidade xurídica propia, segundo a 
Constitución de 1978. Constitúe unha agrupación de municipios que se creou por 
primeira vez coa división de Javier de Burgos en 1833. Hai 50 provincias na España 
actual.  
 
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 
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enerxías renovables cóntanse a hidroeléctrica, eólica, solar, xeotérmica, 
maremotriz, a biomasa e os biocombustibles. 
 
Silvicultura: Actividade que trata do cultivo de montes e bosques. A práctica máis 
habitual da silvicultura é o aproveitamento forestal de espazos destinados á 
produción de madeira, leña ou resinas, pero que tamén poden ter un efecto 
positivo na protección de cuncas hidrográficas, a conservación de hábitats 
naturais –susceptibles de integrarse en parques naturais protexidos- e o 
desenvolvemento de espazos recreativos. 
 
 

2.- Atendendo ao documento, conteste (puntuación máxima: 5 puntos): 
 a) A partir da información da figura, indique o nome de 2 provincias da 
rexión Surmediterránea e os 2 cabos -numerados- que limitan a rexión 
levantina (1 punto).   
 

Provincias da rexión Surmediterránea: Málaga, Granada e Almería. 
Cabo 1: Cabo de La Nao. 
Cabo 2: Cabo de Gata. 

 
 b) Comente o documento atendendo ás seguintes cuestións: 
 

 Identifique o tipo de documento e a información presentada na figura 
1 (1 punto). 
 

 A figura 1 presenta un mapa de España con división administrativa 
provincial e coloración corocromática indicando os litorais das distintas 
provincias españolas que pertencen a algunha rexión pesqueira. Cunha lenda na 
que se poden diferenciar 8 rexións pesqueiras.  

 
 Explique as características dos caladoiros nacionais (1,5 puntos). 

 
Os caladoiros nacionais son os que se sitúan dentro do Mar Territorial (ata 

una distancia de 12 millas dende a costa) e da Zona Económica Exclusiva (ZEE), 
que son aquelas augas situadas entre 12 e 200 millas da costa, onde o Estado 
exerce o control dos seus recursos (incluída a pesca). 
 
Os caladoiros nacionais presentan a dificultade de que as plataformas 
continentais españolas son pouco aptas para a pesca pola súa escasa magnitude, 
sen embargo son caladoiros ricos debido ás correntes mariñas frías ricas en 
plancton que os bañan (en especial no norte, noroeste, e atlántico andaluz e 
canario) e ao encontro de correntes mariñas cálidas e frías como acontece na 
áreas do Golfo de Cádiz. Malia a esta situación de privilexio, os caladoiros están 
bastante esgotados e no sur hai unha limitación clara ao entrar en conflito coas 
augas territoriais de Marrocos. É por isto que a flota pesqueira española buscou 
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dende hai tempo caladoiros ricos noutros lugares para facer fronte á importante 
demanda de pescado no país. 
 
A maior parte da flota está composta por barcos de pequeno tamaño, que se 
dedican á pesca de baixura. O 90 % das capturas corresponden a peixes, que 
supoñen o 80 % do valor total da pesca desembarcada. As especies máis 
capturadas son o atún, o bonito, o bacallau e a pescada, xunto á sardiña, o 
arenque e a anchoa. O 10 % restante correspóndense con crustáceos e moluscos, 
aínda que os eu valor de venta ascende ata o 20 %. 
 
A pesca artesanal de baixura, propia dos caladoiros nacionais, é unha actividade 
en notable declive dende hai tempo, tanto polo número de traballadores na 
mesma, que non deixa de diminuír, como polo número decrecente de capturas e 
barcos. Todo isto ten moito que ver co progresivo esgotamento dos caladoiros 
por sobrepesca e coa progresiva contaminación do medio mariño, en especial no 
Mediterráneo, fundamentalmente por verquidos industriais e urbanos. 
 
 

 Indique as posibles alternativas aos problemas que presenta a pesca 
(1,5 puntos). 

 

Os problemas que presenta a pesca en España (escaseza de recursos, antigüidade 
dos buques, avellentamento da poboación ocupada, contaminación, restricións 
para o acceso a caladoiros exteriores coa limitación do número de licencias) esixiu 
medidas para apoiar ao sector e darlle alternativas para a súa viabilidade, moitas 
delas derivadas da Política Pesqueira Comunitaria, existente dende 1983. Ente 
esas alternativas atópanse: 
 
-Prohibición de artes de pesca que esquilman os fondos e do consumo de alevíns 
de determinadas especies, que impide a rexeneración das mesmas, o que conleva 
tamén o establecemento de cotas anuais máximas de captura por cada especie. 
 
-Paradas biolóxicas para permitir a adecuada reprodución e crecemento das 
diferentes especies comerciais con risco de esgotamento. 
 
-Reconversión da flota pesqueira, con axudas financeiras para o despezamento 
de barcos antigos e a súa substitución por outros novos. 
 
-Creación de empresas mixtas nos países en cuxas augas se pesca, que inclúen o 
emprego dunha certa proporción de pescadores deses países en barcos españois. 
 
-Fomento da acuicultura e da innovación nos cultivos mariños, para compensar a 
redución de capturas. 
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-Subvencións á diversificación de actividades en áreas onde a actividade 
pesqueira era predominante, para xerar outros empregos. 
 
3.-Desenvolva o seguinte tema (puntuación máxima 3 puntos): “Formación e 
evolución xeomorfolóxica da Península Ibérica e das Illas Canarias e Baleares 
(da era arcaica ao glaciarismo cuaternario)”.  
 
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.  
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- 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 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. 
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OPCIÓN B 
 
1.- Defina nun máximo de cinco liñas, unicamente catro dos seguintes termos 
xeográficos, indicando algún exemplo en relación con España ou Galicia: 
inversión térmica, isohieta, agricultura ecolóxica, réxime demográfico, avesedo 
(umbría), explotación intensiva (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por termo 
ben definido). 
 
Inversión térmica: incremento da temperatura do aire ao aumentar a altura, 
cando debera de diminuír segundo o gradiente adiabático normal. O aire máis 
cálido atópase sobre o máis frío.  A nivel do solo, é resultado da irradiación 
nocturna con aire en calma e ceo despexado nunha situación anticiclónica 
invernal ou nun val. 
 
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. 
 
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. 
 
Réxime demográfico: Etapa na evolución do movemento natural dunha 
poboación cunhas características determinadas en canto á natalidade, á 
mortalidade e ao crecemento natural ou vexetativo. Distínguense: 1) o antigo 
réxime demográfico, con altas taxas de natalidade e mortalidade e crecemento 
vexetativo escaso; 2) o réxime demográfico moderno, con taxas de natalidade e 
mortalidade moi baixas. 
 
Avesedo (umbría): É unha zona que, pola súa orientación, está sempre en 
sombra. Nas montañas é a vertente do val exposta á sombra e oposta á solaina. 
As súas temperaturas máis baixas adoitan traducirse en diferenzas de vexetación, 
sendo os bosques máis amplos. En España é a orientada ao norte. 
 
Explotación intensiva: É aquela explotación agraria ou gandeira que elimina os 
barbeitos e recorre á produción continua do terreo, estimulada polo emprego de 
fertilizantes e o regadío artificial. Este tipo de agricultura intensiva obtén unha 
forte produtividade, sobre terreos moitas veces de extensión reducida. É moi 
habitual no litoral mediterráneo, especializado na horticultura. 
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2.- Atendendo ao documento, conteste (puntuación máxima 5 puntos): 
 

a) Nomee as unidades do relevo sinaladas na figura 1 (1 punto).  
 
A. Cordilleira Cantábrica 
B. Depresión do Guadalquivir 
C. Cordilleira Costeiro Catalá 
D. Montes de Toledo. 
E. Serra de Tramuntana 
 

b) Identifique o tipo de modelado da figura 2 e a rocha predominante (1 
punto). 
 
A figura 1 amosa un esquema de relevo kárstico. Rocha calcárea. 
 

c) Complete os elementos enumerados do 1 ao 4 na figura 2 con algún dos 
seguintes termos:  Domo.- Colada de lava.- Lapiaz.- Depósito 
piroclástico.-  Pedra cabaleira.- Dolina.- Cráter principal.- Canón.- Tor.- 
Cono adventicio.- Sima.- Caos de bolas  (1 punto). 
 
1. Lapiaz. 
2. Canón. 
3. Dolina.  
4. Sima. 
 

d) Describa o proceso de formación deste tipo de modelado  (1 punto). 
 
A calcaria é unha rocha dura de orixe sedimentaria e permeable que como 
resultado da súa disolución en contacto coa auga, as formas máis 
características resultan tanto da disolución subterránea como da acción da 
auga en superficie. 
 

e) Explique a orixe desta área litolóxica en España (1 punto). 
 

A litoloxía predominante formouse nos fondos mariños na era secundaria. 
É unha rocha sedimentaria formada no Mesozoico e comezos do Terciario, 
que co pregamento alpino formou conxuntos montañosos. A súa 
formación produciuse pola erosión e sedimentación dos antigos relevos 
hercinianos, que foron depositados en potentes estratos nos fondos 
mariños. Estes estratos sometidos a grandes presións e temperaturas polo 
peso de estratos sucesivos, formaron as rochas calizas.  
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3.- Desenvolva o tema guiado polos seguintes apartados (puntuación máxima 3 
puntos): Tema “Transformacións recentes na estrutura agropecuaria española”. 
a) As explotacións agrarias. b) Técnicas e sistemas agrarios. c) Política Agrícola 
Común. 
 
 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 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. 
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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. 

 
 

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. 
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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


