
  

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 
 

OPCIÓN 1 
 
1.1.- Esta primeira pregunta terá unha puntuación máxima de 2 puntos, de maneira 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, isto 
é, non repetir o concepto que se debe definir nesta. A modo de orientación preséntanse as definicións 
dos conceptos propostos: 

 
INVERSIÓN TÉRMICA: situación atmosférica na que, nunha capa de aire, a temperatura 
aumenta coa altura en lugar de descender, debido a circunstancias diversas. 
  
SALDO MIGRATORIO: diferenza entre a emigración e a inmigración nun país 
 
POBOACIÓN INACTIVA: aquela que non xera bens e servizos: rendeiros, amas de casa, 
nenos, xubilados etc. A clasificación presenta algún problema dadas as características destes 
colectivos. 
 
MINIFUNDIO: predomino da pequena propiedade e da pequena explotación no espazo agrario. 
 
MATERIA PRIMA: elementos naturais utilizados para a súa transformación industrial en 
produtos acabados. 

 
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 e ordnada dos elementos que se indican no mapa. A 
resposta axeitada é: 1, ZAMORA; 2, VALLADOLID; 3, SEGOVIA; 4, GUADALAJARA; e 5, 
TERUEL. 
 
1.3.- Esta terceira pregunta terá unha puntuación máxima de 3,5 puntos. Solicítase que o alumnado 
responda á cuestión proposta do xeito máis completo posíbel, 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: concepto de densidade de poboación e a súa variación escalar, o 
reparto espacial por comunidades e provincias, a España litoral e a España interior, as variacións ao 
longo do tempo e a concentración no litoral, a desertificación interior 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) coma a súa explicación 
(análise) en termos, sempre que sexa procedente, de causas e consecuencias posíbeis. 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 non moi elevada, con verán caloroso e inverno moi suave; 
precipitacións moi escasas propias da España semiárida, irregulares e concentradas nos meses 
equinocciais, con case dez meses áridos segundo o índice de Gaussen; trátase do dominio morno 
mediterráneo nunha posición meridional que presenta unha marcadísima aridez; pola escaseza das 
precipitacións e unha temperatura media elevada e con valores estacionais non excesivamente 
contrastados, pode pensarse no ámbito do sueste peninsular; caracteres da paisaxe bioclimática do 
dominio semiárido etc. 
 


