
 

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  (Puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por termo ben definido). 

- A desagrarización é a perda de poboación dedicada á actividade agraria, así como á perda de importancia 

económica da actividade agrícola nun territorio. En toda España tense producido este proceso, especialmente desde 

finais dos anos 1970.  

 

- Explotación intensiva é aquela explotación agraria 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 productividade, sobre terreos moitas veces de extensión reducida. É moi habitual no litoral mediterráneo, 

especializado na horticultura. 

 

-  Cunca fluvial ou hidrográfica é a porción de terreo que drena a un colector principal (río ou lago), limitada por 

unha liña de cumes ou divisoria de augas – liña desde a que as augas correntes flúen en direccións opostas, e que soe 

coincidir cos niveis máis elevados de determinados sistemas montañosos-. 

 

- Os Fondos Estruturais son instrumentos da Unión Europea que teñen por obxecto reducir as diverxencias de 

desenvolvemento entre as rexións, e busca reforzar a cohesión económica e social. O Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) –destinados ás rexións menos favorecidas- e o Fondo Social Europeo (FSE) –

destinado á formación, para fomentar as oportunidades de emprego.  

 

- A litosfera é un conxunto máis ou menos ríxido, fragmentado en diversas placas, que forma a superficie sólida do 

planeta e descansa sobre unha capa plástica, a astenosfera. A litosfera está formada pola códea e unha parte do 

manto superior terrestre. 

 

- A tectónica de placas é unha teoría que explica a deriva continental e outros  fenómenos como a formación de 

montañas, volcáns e terremotos. Segundo a tectónica de placas, a superficie exterior da Terra, chamada cortiza, 

consiste en aproximadamente dez bloques ou placas ríxidas que están en constante movemento. España está no 

límite sur da placa eurasiática.  

 

2.  Atendendo ao documento conteste (puntuación máxima 4 puntos): 

a) Enumere catro provincias das rexións levantina e surmediterránea segundo a fig. 1 (1 punto): Alicante, 

Murcia, Almería, Granada, Málaga. 

 

b) Comente os documentos: 

 Identifique os tipos de documentos e sinale 4 dos principais caladoiros fóra das costas peninsulares 

nos que pesque a flota pesqueira española (1 punto). 

Mapa corocromático-temático de España coa trama das provincias e Comunidades Autónomas no que se 

reflicten as principais rexións e caladoiros nacionais. E un gráfico lineal que no eixo horizontal expresa o 

tempo (1965-2005) e no vertical miles de persoas referida á poboación ocupada na pesca en España. 

Noruega e Svalbard, Groenlandia, Gran Sol e Atlántico Norte, Terranova, Marrocos, Mauritania e Senegal, 

Cabo Verde, Guinea-Bissau, Costa de Marfil e Guinea Ecuatorial, Atlántico interior, Angola e Namibia, 

Costa do Sur de Chile, Illas Malvinas, Illas Seychelles, Illas Comores e Madagascar. 

 

 Analice e comente a evolución da poboación ocupada na pesca en España (1 punto). 

Sinalar o claro descenso da poboación ocupada e da súa contribución ao PIB dende o ano 1975, o que levou 

a un envellecemento e falta de formación neste sector. Aínda así na actualidade amosa un tamaño excesivo 

en relación coas posibilidades de pesca. 

Crecemento ata mediados dos anos 70 debido a: 

 - aumento da demanda 

 - mellora do nivel adquisitivo 

 - baixo prezo do combustible 

 - libre acceso a caladoiros 

 - facilidades económicas / modernización 

 

Descenso dende mediados dos anos 70 debido a varias dificultades: 

 - encarecemento do petróleo 



 

 - implantación de zonas económicas exclusivas (aparición de conflitos). 

 - esgotamento dos caladoiros 

 - recomendacións europeas de redución de frotas o que levou a: 

o prexubilacións 

o reconversión a actividades diferentes 

o traspaso de barcos a terceros países ou creación de sociedades mixtas 

 

Axudas europeas (esixencias de calidade) para renovación e modernización da frota ata 2004. 

 

 Explique as principais características en canto á ocupación e recursos da rexión pesqueira do 

Noroeste (1 punto). 

Inclúese todas as costas galegas. É a rexión máis importante, tanto por volume de pesca como polo seu 

valor. Ten unha importante tradición pesqueira e elevado consumo. Son tamén importantes as actividades 

derivadas: estaleiros de buques, industria conserveira, empresas distribuidoras... 

A evolución en canto á ocupación da poboación activa é semellante a do resto de España, aínda que segue a 

ocupar un lugar relevante na economía galega. A redución da poboación ocupada xenera diversos 

problemas: 

-Problemas sociais nas zonas afectadas. Impulso doutros sectores como o acuícola. Axudas a pesca 

artesanal en zonas de tradición pesqueira ou intentos de reconversión profesional. Importancia do 

marisqueo e forte desenvolvemento da acuicutura. 

-Sobreexplotación dos recursos polo exceso de capturas e polo uso de artes de pesca indiscriminadas levou, 

dacordo coa Política Pesquiera Comunitaria (PPC), ao establecemento de cotas de pesca, paros biolóxicos, 

etc.  

-Contaminación, especialmente por vertidos de combustibles. Necesidade de rexenerar e diversificar 

actividades. 

 

3.- Desenvolva o tema: “Factores xeográficos e termodinámicos que inflúen no clima de España” (puntuación 

máxima de 4 puntos): 

 

a) Factores xeográficos: 

- A latitude de España, situada na zona temperada do hemisferio norte, determina a existencia de dúas 

estacións ben marcadas (verán e inverno), separadas por dúas de transición (primavera e outono). En 

Canarias, pola súa localización no extremo sur da zona temperada, en contacto co dominio intertropical, os 

contrastes entre estacións son menos marcados. 

- A situación da Península, entre dúas masas de auga de características térmicas distintas (o océano Atlántico 

e o mar Mediterráneo) e entre dous continentes (Europa e África) convértea nunha encrucillada de masas 

de aire de características distintas. Canarias recibe tamén influencias atmosféricas variadas debido á súa 

insularidade e á súa proximidade ás costas africanas. 

- A influencia do mar é escasa na Península, froito da súa grande anchura, das súas costas pouco recortadas e 

da existencia de relevos montañosos paralelos á costa. Este feito establece claras diferenzas entre unha 

estreita periferia, aberta ó mar, e un ancho núcleo de terras interiores con tendencia climática continental. 

Pola súa parte, a influencia do mar é decisiva nos dous arquipiélagos. 

- O relevo inflúe no clima a causa da disposición, da altura e da orientación. Os sistemas montañosos 

paralelos á costa frean a influenza do mar, que só penetra con claridade polo val do Guadalquivir. A 

posición (oeste-leste) da maioría dos relevos montañosos, favorece a entrada de masas de aire marítimo do 

oeste. O carácter macizo da Península fai que diminúa a súa actividade ao penetrar no interior e que as súas 

temperaturas se extremen. 

As concas pechadas por montañas, como as depresións do Douro e do Ebro, teñen precipitacións escasas 

(as masas de aire descargan a súa humidade nos sistemas montañosos que as bordean) e néboas frecuentes 

causadas polo estancamento do aire. 

- A altura fai diminuír as temperaturas (aproximadamente 6 grados centígrados por cada 1.000 metros de 

ascenso) e determina precipitacións orográficas nas ladeiras de barlovento, “precipitacións ocultas” (xeada 

e orballo) e precipitacións “horizontais” (producidas polas nubes). 

- A orientación crea contrastes climáticos entre os solleiros e avesedos. E diferenzas pluviométricas entre as 

abas de barlovento e sotavento. 

 

b) Os factores termodinámicos: 

- A circulación en altura: a corrente en chorro. Circula en dirección oeste-leste entre os nove e os once 

quilómetros de altitude. O chorro separa as baixas presións que hai sobre o polo en altura, que quedan á 



 

esquerda da súa traxectoria, das altas presións tropicais, situadas á súa dereita. A súa velocidade e os seus 

desprazamentos estacionais inflúen no tempo en superficie. 

A velocidade da corrente é variable. Cando circula rápido, ten un trazado case zonal e presenta suaves 

ondulacións que corresponden en superficie coa fronte polar e as súas borrascas. Pero cando a súa 

velocidade diminúe, describe profundas ondulacións: cristas ou dorsais que orixinan altas presións e vales 

ou valgadas que orixinan baixas presións. Ambas as dúas reflíctense en superficie e dan lugar a anticiclóns 

e borrascas dinámicos. As ondulacións, que poden chegar a desprenderse do chorro principal, permítenlle ó 

aire polar penetrar moi ó sur, e ó aire tropical desprazarse cara ó norte, o que lle dá gran variabilidade ó 

tempo da zona temperada. 

Os desprazamentos estacionais do chorro en latitude determinan que afecte a España principalmente en 

inverno, mentres que en verán se traslada cara a latitudes máis setrentionais e, polo xeral, só incide na 

franxa cantábrica peninsular. 

 

- A circulación en superficie: centros de acción, masas de aire e frontes. 

A circulación atmosférica está dirixida polos centros de acción, polas masas de aire e polas frontes: 

o Os centros de acción son áreas de altas e baixas presións. A presión atmosférica mídese en milibares 

(mb) mediante o barómetro e represéntase nos mapas do tempo mediante as isóbaras ou liñas que unen 

puntos con igual presión. Nestes mapas, as isóbaras van de 4 en 4 mb. A presión normal é de 1013,5 

mb, aínda que nos mapas do tempo adoite considerarse un valor de 1016 mb. 

Unha alta presión ou anticiclón é unha zona de altas presións rodeada por outras de presión máis baixa. 

Os ventos circulan ó seu arredor no sentido das agullas do reloxo. Produce tempo estable. Unha baixa 

presión, depresión, borrasca ou ciclón é unha zona de baixas presións rodeada doutras de presión máis 

alta. Os ventos circulan ó seu arredor en sentido contrario ó das agullas do reloxo. Produce tempo 

inestable, frecuentemente chuvioso. 

Pola súa orixe, os centros de acción poden ser térmicos ou dinámicos. Un anticiclón térmico fórmase 

cando unha masa de aire arrefría: o aire frío pesa máis, descende e exerce unha alta presión. Unha 

baixa térmica fórmase cando o aire se quenta: o aire quente pesa menos, elévase e exerce unha baixa 

presión. 

Os centros de acción dinámicos fórmanse en determinadas zonas nas que en altura a corrente en chorro 

forma cristas (áreas anticiclónicas) ou valgadas (áreas depresionarias), que se reflicten en superficie. 

Os centros de acción que dirixen a circulación sobre a Península son os seguintes: 

Centros de acción anticiclónicos: o anticiclón das Azores, que no verán se despraza cara ó norte e no 

inverno cara ó sur; os anticiclóns polares atlánticos; o anticiclón escandinavo, e os anticiclóns térmicos 

do continente europeo e do interior da Península, formados polo arrefriamento do chan en inverno. 

Centros de acción depresionarios: a depresión de Islandia; a depresión do golfo de Xénova, formada 

cando posicións de aire frío continental europeo chegan ó Mediterráneo, máis cálido e húmido, e as 

depresións térmicas do norte de África e do interior peninsular formadas polo quentamento do chan en 

verán. 

o As masas de aire son porcións de aire cunhas características determinadas de temperatura, humidade e 

presión. Estas características adquírenas nas súas rexións de orixe, tamén chamadas rexións 

mananciais. Debido á latitude de España, as rexións mananciais das que proceden as masas de aire que 

lle afectan son a zona ártica (A), a zona polar (P) e a zona tropical (T). As dúas primeiras dan lugar a 

masas de aire frías e a terceira orixina masas de aire cálidas. Nos tres casos, e dependendo da 

superficie da rexión de orixe, poden ser masas de aire marítimas húmidas (m) ou masas de aire 

continentais secas (c). 

o Estas características orixinais pódense modificar se as masas de aire percorren grandes distancias. 

Unha masa de aire fría que descende en latitude, requéntase pola base e inestabilízase; pola contra, 

unha masa de aire cálida que ascende en latitude arrefríase pola base e estabilízase. Unha masa de aire 

orixinariamente seca que realiza un percorrido mariño, humedécese e inestabilízase; unha masa de aire 

orixinariamente húmida que realiza un percorrido continental, desécase e estabilízase. 

 

- As frontes son superficies que separan dúas masas de aire de características distintas. Polo tanto, a ambos 

os dous lados dunha fronte prodúcese un cambio brusco das propiedades do aire. A fronte máis importante 

para España é a fronte polar, que separa as masas de aire tropical e polar. As súas ondulacións constitúen as 

borrascas de dúas frontes, cálida e fría, separadas por un sector cálido. Como a fronte fría avanza máis 

rapidamente, o sector cálido estréitase ata desaparecer (oclusión). Con iso remata a enerxía da borrasca. 

 

 

 

 


