
 

CONVOCATORIA DE XUÑO 
 

OPCIÓN A 

 

1.- Defina nun máximo de cinco liñas, unicamente catro dos seguintes termos xeográficos, indicando algún 

exemplo en relación con España ou Galicia: tectónica de placas, inversión térmica, barlovento, silvicultura, 

taxa de fecundidade, censo de poboación (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por termo ben definido). 

 

Tectónica de placas: teoría que explicou a deriva continental e outros fenómenos. A superficie exterior da Terra 

consiste en aproximadamente dez bloques ou placas ríxidas. Estas transportan os continentes e os solos oceánicos, 

están en constante movemento e son a causa de moita actividade xeolóxica (formación de montañas, volcáns e 

terremotos). As placas sofren tres tipos básicos de movementos: sepáranse, converxen e deslízanse.  

 

Inversión térmica:  incremento da temperatura do ar ao aumentar a altura, cando debera de diminuír segundo o 

gradiente adiabático normal. O ar máis cálido atópase sobre o máis frío. A nivel do solo, é resultado da irradiación 

nocturna con ar en calma e ceo despexado nunha situación anticiclónica invernal. 

 

Barlovento: Aba dun relevo montañoso que pola súa orientación respecto ao vento dominante queda exposto ao 

fluxo ascendente do aire. A aba de sotavento, polo contrario, queda  exposta ao fluxo descendente. 

 

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.  

 

Taxa de fecundidade xeral pon en relación o número de nacidos vivos nun ano determinado co número de mulleres 

en idade de procrear, isto é, entre os 15 e os 49 anos.  

 

Censo de poboación: É un documento no que se reconta a poboación dun país nun momento determinado, 

achéganos información sobre o volume de poboación dun lugar, a súa composición por sexo e por idades, estado 

civil, tamaño da familia, nivel de estudos, renda, etc. 

 

2.- Atendendo aos documentos, conteste (puntuación máxima de 4 puntos):  

a) Cite os cinco ríos indicados na  figura 1 (1 punto). 
A: Sil;  B: Gállego;  C: Llobregat; D: Júcar (Xúquer); y E: Guadalquivir. 

b) Comente a figura 2 seguindo estas cuestións: 

 - Identifique o documento e indique as variables que aparecen (1 punto). 

O documento que se presenta é un hidrograma (gráfico lineal) que reflicte a evolución do coeficiente de caudal dun 

río ao longo dun ano. No eixo horizontal reflíctense os meses do ano hidrolóxico (de aí a súa disposición de 

outubro a setembro) e no eixo vertical reflíctese a variación do coeficiente de caudal (K) que resulta de dividir o 

caudal medio de cada mes entre o caudal medio anual ou módulo. No gráfico o valor 1 corresponde ao caudal 

medio anual; un valor inferior a 1 indica augas baixas e un valor superior a 1, augas altas. 

A través dunha liña evolutiva vermella que expresa a variación deste caudal con respecto ao caudal medio ou 

módulo (valor 1 no eixo vertical). Na información que acompaña á gráfica amósanse os valores reais do caudal (en 

m
3
/sg) e os valores do coeficiente de caudal correspondentes a cada mes. 

 

 - Sinale o tipo de réxime representado na figura 2 e analice as causas (1 punto). 

A evolución do caudal medio amosa un máximo moi marcado da primavera -mes de maio- relacionado coa fusión 

da neve, e outro máximo secundario de outono, que é cando se dan as maiores precipitacións de choiva. Os valores 

mínimos prodúcense en inverno, momento no que a meirande parte das precipitacións das zonas altas se producen 

en forma de neve; o outro mínimo, estival, este relacionado coa diminución relativa das precipitacións e o 

incremento da evaporación por mor dunhas temperaturas máis elevadas. Estas características correspóndense como 

modelo de réxime hidrográfico nivopluvial.  

 

 - Determine o tipo de zona xeográfica á que pertence e as consecuencias deste réxime (1 punto). 

O réxime nivopluvial dáse na cabeceira dos ríos que nacen nas cordilleiras do norte peninsular; pertencería a unha 

estación de aforo próxima ao nacemento do río (afluentes da marxe esquerda do río Ebro). 

Os ríos situados nestas áreas xeográficas poden producir abundantes remanentes de auga para o regadío en zonas 

máis baixas, e tamén son utilizados como recurso para a xeración hidroeléctrica pola gran altitude das montañas nas 

que nacen (máis de 1500 metros).  



 

 

3.- Desenvolva o tema guiado polos seguintes apartados (puntuación máxima 4 puntos): Tema “Situación 

actual da industria en España e Galicia”. a) Desafíos: problemas estruturais (dimensión, I+D+i, tecnoloxía) e 

consecuencias da incorporación á Unión Europea. b) Tendencias recentes da industria en España: 

globalización e deslocalización. 

 

España é un país integrado no conxunto dos países industriais do mundo. Mais o desenvolvemento da actividade 

industrial en España non acadou un nivel notable ata a segunda metade do século XX. A crise industrial de 1973-

1974, que evidenciou a necesidade de cambiar os sistemas de produción, coincidiu coa revolución tecnolóxico- 

informática ou terceira revolución industrial. Desenvolveuse unha nova etapa denominada postindustrial ou 

informacional, que deu lugar a novos modelos de empresas cunha importancia crecente das novas tecnoloxías, a 

innovación e a investigación. O ingreso de España na Unión Europea (a partir de 1986) supuxo o final do 

proteccionismo e a apertura do mercado á competencia exterior, que ten provocado unha reconversión industrial e 

peche de moitas industrias non competitivas. 

 

Desafíos: problemas estruturais e consecuencias da incorporación á Unión Europea.   

A industria española presenta diversos problemas estruturais que afectan negativamente á súa competitividade fronte 

á economía europea e global: 

 • Existe un escaso número de grandes empresas, 

• A produtividade industrial é inferior á da Unión Europea. 

• O nivel de intensidade tecnolóxica é baixo, e a porcentaxe de investimento en I+D é insuficiente. 

 

Todo isto provoca unha balanza tecnolóxica deficitaria: as principais empresas de automóbiles, maquinaria eléctrica, 

aparellos electrodomésticos e produtos farmacéuticos fabrican con patentes estranxeiras, que son un enorme gasto 

para España que debe pagar pola súa aplicación.  

 

A industria española, tras a entrada na Unión Europea, viviu un proceso de modernización produtiva que ten pasado 

por sucesivas crises (1990-1993, e a actual, 

desde 2007-2008). A mediados da década de 1990, a industria española, recuperada da primeira reconversión 

industrial, convertírase no sector de actividade máis produtivo grazas á moderación salarial e á flexibilidade na 

contratación laboral. A economía medraba por enriba da media europea e aumentaba o investimento español 

nos países da Unión Europea, mentres que en Portugal, o norte de África e Latinoamérica se instalaban empresas 

españolas. 

 

Tendencias recentes da industria en España: globalización e deslocalización. 

A industria tivo un ritmo positivo de crecemento de vendas, produción e demanda, aínda que vai perdendo 

importancia dentro do conxunto de actividades económicas a causa da terciarización xeral da economía e do 

emprego. 

  

A crise financeira de 2007, xurdida inicialmente nos Estados Unidos, afecta posteriormente a toda a economía 

mundial. Na Unión Europea iniciouse unha tendenza xeral á baixa, que en España se reflicte nunha recesión da 

carteira de pedidos, un aumento dos stocks e unha desaceleración do emprego. 

  

A incorporación de novos países á UE afecta á industria española por diversos motivos: estes países gozan dunha 

maior proximidade ao grande eixe industrial europeo que constitúen os países nórdicos, Alemania e o Norte de 

Italia; ademais, a estrutura produtiva é semellante á española, a man de obra máis barata, e a súa produtividade e 

cualificación en alta tecnoloxía, maior. Así mesmo, o investimento de capital estranxeiro permitiulles a implantación 

de empresas de alta tecnoloxía, co que aumentou o seu potencial industrial dentro da UE. 

  

Un dos sectores da industria española máis afectados é o dos automóbiles, no que 

España mantivo un bo ritmo de exportacións; o sector está dominado por empresas de 

capital estranxeiro que poden deslocalizar as industrias na procura de menores custos. 

  

O actual tecido industrial español estase a incorporar á globalización económica, de maneira que as nosas zonas 

industriais se configuran como puntos dunha rede de produción a nivel mundial. Nunha economía globalizada, as 

empresas buscan a competitividade para aumentar a súa cota de mercado; disto derívanse as causas da  

deslocalización : a busca de menores custos laborais e de mellores condicións fiscais e técnicas. Por esta razón, as 

empresas se trasladan a lugares como o Leste de Europa, Sueste asiático, China,...As consecuencias das 

deslocalizacións son o incremento da taxa de paro e a perda de emprego no sector secundario, que tende cada vez 

máis a terciarizarse. 



 

 

Situación da industria en Galicia. 

En 1955, cando outras comunidades españolas comezaban o seu despegue industrial, perto do 70% da poboación 

galega aínda se dedicaba ás actividades agrícolas. Así pois, o proceso industrializador en Galicia estivo marcado por 

un evidente atraso, debido non só á falta de iniciativas locais, senón á deficiente organización do sector primario e a 

súa posición periférica e mal comunicada con respecto aos principais centros de decisión. 

 

A adaptación da industria de Galicia aos novos sistemas produtivos impostos polo proceso de globalización dos 

mercados, e os problemas que provocou a recesión económica de 2008 requiren novas políticas industriais. 

 

Os desafíos que debe afrontar a industria galega céntranse na mellora da súa competitvidade, tanto no mercado 

nacional coma no internacional. Para iso deberá superar os problemas máis importantes que dificultan o seu 

desenvolvemento industrial: 

- Baixo investimento en I+D de Galicia dificulta a innovación tecnolóxica da industria. O gasto en I+D 

durante o ano 2007 supuxo 1,03% do PIB, mentres que no conxunto de España representou o 1,27% e na 

UE-27 1,83%. 

- A produtividade industrial é inferior á media española, no obstante nos últimos anos incrementouse grazas 

ao desenvolvemento tecnolóxico impulsado por empresas e institucións. 

- O tecido empresarial no que predominan as PEMEs dificulta o aumento do investimento en I+D. Este tipo 

de empresas dispón de menores recursos financeiros para desenvolver proxectos de investigación e 

desenvolvemento, aínda que tamén unha maior flexibilidade para afrontar crises económicas e adaptarse a 

novos mercados. 

 

 

OPCIÓN B 

 

1.- Defina nun máximo de cinco liñas, unicamente catro dos seguintes termos xeográficos, indicando algún 

exemplo en relación con España ou Galicia: ría, estiaxe, maquis, agricultura ecolóxica, economías de escala, 

esperanza de vida, padrón municipal de habitantes (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.  

 

Estiaxe: caudal mínimo que acada un río ou lagoa en determinadas épocas do ano, debido específicamente á seca. O 

termo deriva de estío ou verán, período do ano en que se producen as mínimas precipitacións no clima mediterráneo, 

predominante na Península Ibérica. A estiaxe está asociada non só ao déficit de precipitacións, senón tamén ao 

incremento da evapotranspiración por elevación das temperaturas medias. 

 

Maquis ou maquia é un ecosistema de matogueira mediterránea, formación de especies perennifolias, 

principalmente arbustivas, que acostuma refuxiarse sobre solos silíceos. Os madroños, as xaras, os brezos, lentiscos, 

romeus e outras especies son características desta formación, de maior porte xeralmente que as garrigas. 

 

Agricultura ecolóxica: Sistema para cultivar unha explotación agrícola autónoma, baseada na utilización óptima 

dos recursos naturais e sen empregar produtos químicos de síntese ou organismos xenéticamente modificados 

(OXMs) -nin para abono nin para combater as plagas-, logrando deste xeito obter alimentos ecolóxicos á vez que se 

conserva a fertilidade da terra e se respeta o medio ambiente. 

 

Economías de escala: Concepto que expresa as vantaxes que para unha empresa comporta a súa localización nun 

determinado entorno: cando se produce unha concentración xeográfica das industrias as fábricas benefícianse de 

infraestruturas colectivas e repártense o custe destas. Cerca dun grande mercado de consumo economizan en gastos 

de transporte, benefícianse da concentración de man de obra ou de incentivos fiscais.  

 

Esperanza de vida: Cálculo do número de anos que un individuo pode esperar vivir ben no momento de nacer ou 

cando acada unha determinada idade, sempre que os niveis de mortalidade permanezan constantes. Obtense a partir 

das táboas de mortalidade. A esperanza de vida é maior nas mulleres que nos homes, situándose en 2011 en 84,8 

anos para as mulleres e 78,8 para os homes (en España). 

 


