
  

CONVOCATORIA DE XUÑO 
 

OPCIÓN 2 
 

2.1.- 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: 
 

CULTIVO FORRAXEIRO: tipo de aproveitamento agrícola cuxo destino é a alimentación do 
gando. 
 

ESTUARIO: extensión mariña nas proximidades da desembocadura dun río onde se producen 
interaccións entre a auga doce e salgada por efecto das mareas, que xeran un ecosistema 
peculiar. 
 

ACUÍFERO: unidade litolóxica que conten auga ou pola que flúe a auga subterránea. 
 

ECONOMÍA SOMERXIDA: conxunto de actividades económicas que non aparecen reflectidas 
nas estatísticas oficiais debido á súa ilegalidade, e que permiten a subsistencia dun sector máis 
ou menos amplo da poboación segundo os países. 
 

AUGAS XURISDICIONAIS: espazo mariño sobre o que un estado exerce a súa soberanía e 
forma parte do seu territorio, polo que lle pertence a explotación dos seus recursos. 

 

2.2.- 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, ÁVILA; 2, CÁCERES; 3, TERUEL; 4, GRANADA, e 5, VIZCAYA/BISCAIA. 
 

2.3.- 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: definición de turismo e inserción dentro da actividade económica 
española, os factores xeográficos e estruturais do turismo en España, as principais áreas turísticas e 
os seus problemas, os impactos socioeconómicos e espaciais, o turismo como fonte de ingresos na 
economía española, a crise actual, os modelos turísticos etc. 
 

2.4.- 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 (diagrama termopluviométrico que 
representa as temperaturas mediante puntos unidos cunha liña e as precipitacións mediante barras 
verticais, cunha escala vertical dobre das precipitacións con respecto ás temperaturas); temperatura 
media anual elevada, amplitude térmica de certa entidade, inda que o verán é caloroso e o inverno, 
suave; precipitacións escasas propias da España Seca, irregulares e concentradas nos meses 
equinocciais, con cinco meses áridos segundo o índice de Gaussen; trátase do dominio temperado 
mediterráneo nunha posición meridional que presenta unha acentuación da aridez; pola escaseza das 
precipitacións e unha temperatura media elevada e con valores estacionais non excesivamente 
contrastados, pode pensarse no ámbito do val do Guadalquivir; caracteres da paisaxe bioclimática do 
dominio mediterráneo etc. 

 


