
 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 
 

OPCIÓN A 

 

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

exemplo en relación con España ou Galicia: área metropolitana, laurisilva, agricultura ecolóxica, inversión 

térmica, réxime demográfico, isohieta. (Puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por termo ben definido). 

 

Área metropolitana.- Rexión urbana que engloba unha cidade central que dá nome á área e unha serie de cidades 

satélites que poden funcionar como cidades dormitorio, industriais, comerciais e servizos, todo organizado de xeito 

centralizado.  

 

Laurisilva.- Bosque nubrado subtropical, propio de lugares húmidos, cálidos e sen xeadas, con grandes árbores -

algunhas perennifolias, de grande altura-, que en España se dá nas illas Canarias, máis concretamente nas vertentes 

setentrionais das illas occidentais de maior elevación, alí onde o “mar de nubes” -determinado pola afluencia dos 

alisios- permite o seu crecemento. 

 

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 xeneticamente modificados 

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

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

 

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. No nivel do solo, é resultado da irradiación 

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

 

Réxime demográfico.-  Período correspondente ao modelo de transición demográfica cunhas determinadas 

características canto á natalidade, á mortalidade e ao crecemento natural ou vexetativo. Distínguense: 1) o antigo 

réxime demográfico, con altas taxas de natalidade e mortalidade e crecemento vexetativo escaso; 2) o réxime 

demográfico moderno,  con taxas de natalidade e mortalidade moi baixas.  

 

Isohieta.- Isoliña imaxinaria que une puntos con iguais valores de precipitacións, nun mapa no que se expresen 

cantidades de precipitación recibida por áreas.   

 

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

a) Enumere as comunidades autónomas ás que pertencen os datos do documento e as súas capitais  (1 

punto). 

Costa do Sol: Andalucía: Sevilla;   

Costa Brava: Cataluña: Barcelona;  

Illa de Lanzarote: Canarias: Sta. Cruz de Tenerife e Las Palmas de Gran Canaria 

Pireneo catalán: Cataluña: Barcelona 

 

b) Comente o documento atendendo ás seguintes cuestións: 

 Analice o tipo de documento e os datos representados (1 punto). 

 Gráfico lineal utilizado para representar a variable da ocupación hoteleira estacional nalgunhas 

zonas turísticas de España durante os distintos meses do ano 2005. 

 No eixo horizontal aparecen representados os meses do ano, e no eixo vertical a porcentaxe de 

ocupación hoteleira correspondente a cada una das zonas representadas (Costa do Sol, Costa Brava, Illa de 

Lanzarote e Pireneo catalán), utilizando diferentes cores para identificar cada unha delas.  

 Os datos recollidos para elaborar a gráfica proveñen dunha enquisa sobre ocupación hoteleira 

realizada polo Instituto Nacional de Estatística (INE).  

 

 Explique as causas das diferenzas entre a liña verde e as demais (1 punto). 

A liña verde representa un tipo de turismo de montaña (Pireneo catalán) que ten unha estacionalidade máis 

acusada que o turismo de sol e praia, con dous máximos. Nas áreas de montaña practícase un turismo invernal 

asociado ás estacións de esquí que explica por qué a ocupación máis baixa se rexistra aquí na primavera e outono.  



 

O pico de ocupación de verán nas áreas de montaña prodúcese a causa dun incremento do turismo rural e 

ecolóxico, vinculado á práctica de actividades de contacto coa natureza que máis recentemente se veñen potenciando 

(sendeirismo, montañismo, rutas verdes,…).  

As condicións climatolóxicas tamén xustifican as diferenzas entre o Pireneo catalán e as demais 

localizacións, malia que na illa de Lanzarote a estacionalidade é menor, debido á continuidade relativa das 

condicións meteorolóxicas (clima subtropical) ao longo do ano.  

 Comente as consecuencias negativas dos datos presentados (1 punto). 

Entre as consecuencias negativas podemos destacar: 

A dependencia das condicións meteorolóxicas, especialmente significativa nas áreas de montaña, onde a 

redución de días de neve pode diminuír a utilización das instalacións. 

No nivel social, o predominio dos contratos temporais causa o aumento do paro en tempada baixa. 

No ámbito económico, a dependencia extrema do sector turístico é moi significativa. 

No aspecto ambiental, o predominio do turismo de sol e praia produce unha deterioración da liña de costa e 

urbanización masiva (grandes infraestruturas como portos deportivos, espigóns, peirao…), a destrución de paisaxes 

singulares, a sobreexplotación de recursos, conflitos polo uso do solo e da auga –sobre todo con usos agrarios e 

industriais, especialmente no Mediterráneo-, contaminación mariña, vertido de residuos e sobreexplotación de 

infraestruturas. A precariedade dos propios establecementos hoteleiros pode repercutir na contaminación visual do 

contorno. 

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

Tema “Repercusións ambientais da acción humana: a) Contaminación. b) Cambio climático. c) Pegada 

ecolóxica”. 

 

 Na actualidade, moitas actividades humanas levan consigo grandes e graves consecuencias non desexadas, 

especialmente sobre o medio: a contaminación e o cambio climático quizais sexan dúas das máis preocupantes, por 

esta razón ás veces é necesario realizar avaliacións de impacto ambiental. 

 A contaminación é unha das maiores e máis negativas consecuencias ambientais e sociais que teñen as 

actividades humanas. Supón a introdución, nun medio calquera, dunha substancia en cantidade abonda como para 

xerar algún dano ou desequilibrio, irreversible ou non, e que pode ser prexudicial para a saúde, para a seguridade ou 

o benestar da poboación ou para a vida vexetal ou animal.  

 A contaminación clasifícase segundo os medios aos que afecta: 

 - Contaminación atmosférica. Os principais contaminantes (en especial o dióxido de carbono) proceden de 

procesos de combustión en actividades de transporte, industrias, xeración de enerxía eléctrica e calefacción 

doméstica, así como da evaporación de disolventes orgánicos e das emisións de gases, que orixinaron un buraco na 

capa de ozono. 

 - Contaminación da auga. Xeralmente a contaminación de ríos, mares e augas subterráneas provén de 

verteduras e refugallos industriais (con presenza de metais e de augas con elevada temperatura) así como de augas 

residuais non tratadas procedentes do saneamento de vilas e cidades.  

 - Contaminación do solo. Aparece logo da aplicación de insecticidas, por filtracións ou roturas de 

canalizacións de augas residuais e produtos industriais. 

 A contaminación tamén se pode clasificar en función do método contaminante ambiental. Así, podemos 

distinguir entre: 

 - Contaminación química. Significa a introdución de substancias potencialmente perigosas para a saúde e 

para o ámbito da terra, nos alimentos, no aire ou na auga. - Contaminación radioactiva. Derivada da dispersión 

de materiais radioactivos, como o uranio enriquecido, usados en instalacións médicas ou de investigación, en 

reactores nucleares de centrais enerxéticas, en probas atómicas. 

 - Contaminación acústica. É a contaminación debida ao ruído, ao son excesivo ou molesto causado polas 

fábricas, os medios de transporte ou certas actividades de lecer. 

 - Contaminación térmica. Ten lugar no momento en que un proceso vén a modificar a temperatura do 

medio de forma prexudicial, por exemplo debido á vertedura de auga quente nun río: o incremento da temperatura 

diminúe a solubilidade do osíxeno na auga, polo que pode xerar unha gran mortaldade de peixes. 



 

 - Contaminación electromagnética. É a producida a partir das radiacións xeradas por equipos electrónicos e 

por instalacións eléctricas.  

 - Contaminación luminosa. Refírese ao resplandor de luz difundido no ceo nocturno e producido pola luz 

artificial procedente das cidades, dos vehículos e doutras infraestruturas. 

 - Contaminación visual. Prodúcese cando a abundancia, a desorde ou o tipo de elementos que se achan na 

paisaxe deterioran a súa estética.  

 

 O cambio climático é a modificación que sofre o clima en relación ao paso do tempo e no ámbito global. 

Sobre o clima inflúen moitos fenómenos: a órbita da Terra, o tipo e cantidade de insolación, a composición da 

atmosfera, a disposición dos continentes, as correntes mariñas. Ao longo da historia do noso planeta estes 

fenómenos foron variando de forma natural, así que, certamente, sempre existiron cambios climáticos.  

 Os seres humanos son un máis dos axentes que poden influír no cambio climático. Inda que durante moitos 

séculos a súa influencia foi moi reducida, nos últimos anos a cantidade e a intensidade das accións humanas sobre o 

planeta son tantas, que están a inducir notables transformacións das condicións climáticas e, o que é peor, a unha 

gran velocidade, o que impide a adaptación da natureza ás novas circunstancias. 

 Para se referir ao cambio de orixe humana, úsase tamén a expresión cambio climático antropoxénico: as 

accións humanas de hoxe non só están a condicionar o clima a longo prazo senón no futuro máis próximo.  

 Entre os elementos que inflúen no cambio climático cabe citar: 

 - O efecto invernadoiro e o quecemento global. A enerxía solar quenta o solo terrestre, que devolve unha 

parte (un 37,5%) desa enerxía ao espazo exterior mentres que o resto é retido polos gases das capas superiores da 

atmosfera, producindo o seu quecemento. É o que se chama efecto invernadoiro xa que funciona igual que os cristais 

dun invernadoiro de xardinaría pero esta vez desenvolvéndose de forma natural: de aí o nome e o paralelismo. 

 O preocupante é que nos últimos tempos a proporción dos gases que producen este efecto (CO2, metano e 

clorofluorcarbonatos ou CFC, entre outros) se elevou enormemente, de xeito que impide que saia ao espazo exterior 

parte da enerxía que emite a superficie da Terra. Como consecuencia, elévase a temperatura da atmosfera, 

empezando así un proceso de quecemento global e de cambio climático antropoxénico. 

 - O quentamento global e os océanos. O aumento global da temperatura ten un efecto directo nos océanos. 

Desde o ano 1960 a temperatura media dos océanos aumentou 0,1ºC, pero as augas do océano Antártico fixérono en 

0,2ºC. Iso, unido ao aumento da temperatura do aire, fai que se orixine o desxeo de grandes placas xeadas nas zonas 

ártica e antártica, así como tamén o dos glaciares terrestres.  

 

 A chamada pegada ecolóxica é un indicador de sustentabilidade que resume, para cada individuo, cal é a 

área necesaria para producir os recursos que utiliza e para asimilar os refugallos que xera. O seu obxectivo consiste 

en avaliar o impacto sobre o planeta nun determinado modo de vida. 

 A biocapacidade do planeta por cada habitante estimouse en 1,8 ha, ou o que é o mesmo, se tivésemos que 

repartir o terreo produtivo da Terra en partes iguais, a cada un dos 7.000 millóns de habitantes, corresponderíanlles 

1,8 ha para satisfacer todas as súas necesidades durante un ano. Malia o anterior, cada ser humano está gastando a 

cantidade de 2,23 ha, polo que, globalmente, se consomen máis recursos e se xeran máis refugallos dos que o 

planeta pode xerar e admitir. 

  

 

OPCIÓN B 
 

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

exemplo en relación con España ou Galicia: silvicultura, aluvión, litosfera, enerxías renovables, agricultura 

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

 

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, mais tamén poden ter un 

efecto positivo na protección de cuncas hidrográficas, a conservación de hábitats naturais e o desenvolvemento de 

espazos recreativos.  

 

Aluvión.-  Depósito de materiais detríticos, transportado e depositado de xeito transitorio ou permanentemente por 

unha corrente de auga. Habitualmente, está composto por areas, gravas, arxilas ou limos, acumulándose nas canles 

das correntes, nas chairas inundables e nos deltas.  

 

Litosfera.- 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 codia e unha parte do manto 

superior terrestre.  

 


