
  

CONVOCATORIA DE XUÑO 
 

OPCIÓN 1 
 
1.1.- Esta primeira pregunta terá unha puntuación máxima de 2 puntos, de xeito que cada concepto 
definido correctamente obterá 0,4 puntos. Requírese unha resposta breve e concreta que utilice 
termos con significado xeográfico, que cumpra o criterio fundamental de toda definición, é dicir, non 
repetir o concepto que se debe definir nesta. A modo de orientación preséntanse as definicións dos 
conceptos propostos: 

 
EXPLOTACIÓN EXTENSIVA: explotación agraria na que a produción é elevada en conxunto, 
pero escasa en relación á superficie utilizada, que debe ter grandes dimensións. 
 
EMIGRACIÓN: movemento migratorio que significa a partida desde un lugar determinado cara 
ao exterior. 
 
ESTIAXE: momento do ano en que un río presenta augas baixas no seu caudal, debido á aridez 
ou á retención da auga en forma de neve ou xeo en inverno. 
 
GLOBALIZACIÓN: proceso de carácter económico, social, cultural, político etc., que supón 
unha compresión do espazo e do tempo, e a eliminación á libre circulación dos factores de 
produción, das ideas, das persoas e, sobre todo, dos capitais e os movementos financeiros. 
 
CURVA DE NIVEL: isopleta ou liña que une puntos de igual altitude sobre o nivel do mar. 

 
1.2.- Esta segunda pregunta terá unha puntuación máxima de 1 punto, a razón de 0,2 puntos por 
resposta correcta. Requírese a cita correcta dos elementos que se indican no mapa. A resposta 
axeitada é: 1, SISTEMA IBÉRICO; 2, DELTA DO EBRO; 3, RÍO GUADIANA; 4, 
IBIZA/EIVISSA, e 5, CABO DE GATA. 
 
1.3.- Esta terceira pregunta terá unha puntuación máxima de 3,5 puntos. Solicítase que o alumno 
responda á cuestión proposta da forma máis completa posible, é dicir, presentando a resposta 
baseándose nos caracteres xeográficos máis relevantes do tema; valorarase a organización dos 
contidos, o nivel explicativo do seu desenvolvemento, e a capacidade de establecer relacións 
comparativas. Requírese boa redacción sen faltas de ortografía. A modo de orientación algúns dos 
aspectos clave deste tema son: caracterización e definición xeográfica da España Seca, o significado 
da aridez na delimitación deste ámbito, caracteres no reparto anual das temperaturas e as 
precipitacións, as principais paisaxes vexetais e a súa distribución, as consecuencias na ocupación 
humana etc. 
 
1.4.- Esta cuarta pregunta terá unha puntuación máxima de 3,5 puntos. Requírese a correcta 
interpretación do documento, valorando tanto a súa comprensión (lectura) como a súa explicación 
(análise) en termos, sempre que sexa procedente, de causas e consecuencias posibles. Como criterios 
orientadores pódense citar os seguintes: tipoloxía da imaxe (pirámides de idades e sexos combinando 
a información de dous grupos de poboación), os contrastes entre ambos os grupos de poboación 
representados, os contrastes por idad e a concentración nos grupos adultos mozos dos inmigrantes, a 
evolución temporal, a influencia no perfil da pirámide, causas e consecuencias do fenómeno 
migratorio en España etc. 

 


