
 

pastos e bosques. En cambio, nas chairas a ocupación humana foi historicamente máis intensa, polo que 

predominan as terras cultivadas. Exceptúanse as penechairas occidentais, onde os solos son de pouca 

calidade, o que explica o seu uso para pastos e non para cultivos. 

b) A evolución histórica e a estrutura da propiedade. Na economía de subsistencia, cultivos, pastos e 

bosque complementábanse, poñéndose en uso a maior superficie de terra posible para asegurar a 

alimentación da poboación. O desenvolvemento da economía de mercado, desde hai máis dun século, 

conduciu ao abandono das terras de cultivo pouco rendibles e a súa substitución por pastos destinados a 

alimentar o cada vez máis demandado gando; tamén produciu a destrución de certos bosques compensada 

coa repoboación doutros, o que ocasionou cambios no mapa de usos do solo. 

Nos territorios dominados pola gran propiedade, eran habituais os usos extensivos con poucos 

rendementos por hectárea, e con investimentos de traballo e capital escasos, que os fan rendibles; hoxe en 

día moitas convertéronse en empresas capitalistas de alto rendemento. A pequena propiedade asóciase a 

usos máis intensivos do solo para poder subsistir con pouca terra, pero con maiores rendementos; 

algunhas pequenas explotacións hortofrutícolas ou baixo plástico xeran grandes ingresos. 

 
 

 

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: acuicultura, desagrarización, cunca fluvial, 

litosfera, transición demográfica, tectónica de placas. (Puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por termo 

ben definido). 

Acuicultura. Conxunto de actividades que, mediante algún tipo de intervención no ciclo biolóxico ou no 

medio no que habitan os peixes ou plantas, permiten controlar a súa reprodución e/ou crecemento. E moi 

significativa en Galicia, e está restrinxida a un pequeno abano de especies, en función da súa importancia 

económica e do desenvolvemento dunha tecnoloxía axeitada e limitada espacialmente á beiramar ou as 

augas continentais.  

Desagrarización.  Concepto que fai referencia á perda de poboación adicada á actividade agraria, así 

como á perda de importancia económica da actividade agrícola nun territorio, e o conseguinte 

debilitamento das institucións sociais vencelladas a esta actividade que organizan diferentes aspectos da 

vida social.  

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 adoita coincidir cos niveis máis elevados de determinados sistemas montañosos- 

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 codia e 

unha parte do manto superior terrestre. 

 Transición demográfica é un modelo que describe os cambios demográficos acaecidos ao longo do 

tempo nos países desenvolvidos: transición dende unha situación de altas taxas de natalidade e 

mortalidade a outra caracterizada por un descenso delas, pasando pola fase intermedia, de descenso da 

mortalidade antes que a natalidade, permitindo un rápido crecemento demográfico. 

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.  

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

c) Identifique as cinco provincias numeradas na figura 1 (1 punto).  1. Burgos; 2. A Rioxa; 3. 

Álava; 4. Guipúzcoa;  e  5. Cantabria.  

d) Comente os documentos atendendo ás seguintes cuestións: 

 Analice os tipos de documentos de todas as figuras e sinale os elementos naturais e humanos 

que aparecen nas figuras 2 e 3 (1 punto).  
 

A Figura 1 representa un mapa de base provincial dunha zona do Norte de España onde aparecen 

diversas provincias das Comunidades Autónomas de Castela-León, A Rioxa, País Vasco e 

Cantabria. Tamén aparece ao leste parte da Comunidade Foral de Navarra. 

 As Figuras 2 e 3 representan unha fotografía aérea dunha mesma zona con varios anos de 

diferenza, o que permite observar a súa transformación. A Figura 2 representa unha área urbana na 

que un elemento natural (ría) vertebra e divide un territorio con diferentes usos do solo. A marxe 

dereita (dende a visión da fotografía) ten un uso residencial con diferentes tipoloxías de edificios e a 

marxe esquerda  ten un uso industrial relacionado co desenvolvemento dunha industria tradicional 

que creceu dentro da área urbana deixando a súa negativa pegada estética e ambiental. A Figura 3 

representa a mesma área transformada ao eliminar este espazo industrial tradicional e obsoleto por 

un máis moderno e vangardista cunha elevada calidade sociocultural e ambiental. 

 Ademais dos elementos humanos (edificios, vías de comunicación como as pontes que cruzan a 

ría) podemos observar elementos naturais como a ría e os montes que rodean a cidade. Na fotografía 

predominan os elementos humanos, xa que os edificios, rúas e vías de comunicación presentan una 

ampla densidade, mentres que as zonas verdes ou de monte ocupan un espazo moi reducido. 

 Expoña as características que definen a paisaxe industrial da figura 2 (1 punto). 

 A Figura 2 representa unha cidade rodeada dunha área industrial tradicional, degradada ambiental 

e paisaxisticamente. A ría que vertebra o espazo da fotografía tivo unha intensa especialización 

nunha actividade industrial (a siderúrxica), deixando á marxe calquera outro tipo de aproveitamento 

do espazo, o que levaría á poboación a vivir “de costas” á ría ao ser -polo tipo de industria alí 

asentada- un área hostil para o ser humano, exclusivamente xeradora de recursos e cunha escasa 

sostibilidade, o que limitaría a calidade de vida dos seus habitantes. Esta figura reflicte os factores 

de localización das industrias pesadas. 

 Comente a transformación desta paisaxe (figura 3) relacionándoa coa reestruturación 

industrial e os novos usos do solo producidos nas últimas décadas (1 punto). 

 A Figura 3 amosa unha transformación importante desta área, especialmente da súa marxe 

esquerda (dende a visión da fotografía). A área industrial contaminante foi transformada, 

recuperando a ría como eixe vertebrador da cidade ao convertela no principal corredor natural neste 

espazo urbano aumentando a súa calidade ambiental. Trátase dun espazo terciarizado, peonil, 

comercial, de lecer e outros servizos. 

 Tamén podemos observar na fotografía a aposta por espazos humanizados, máis creativos e 

innovadores, produto dunha planificación e ordenación do territorio por parte dos poderes públicos. 

A construción de edificios emblemáticos realizados por arquitectos cunha importante proxección 

internacional  contribuíu a mellorar a imaxe e o atractivo da cidade. Neste caso o edificio 

Guggenheim de Frank Gehry, coa súa singular xeometría, converteuse no símbolo máis recoñecido 

e emblemático da transformación da cidade e a súa aposta por unha cidade que reconcilie a cultura 

coa natureza e o ser humano co ecosistema do que forma parte. 



 

 

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

Tema “Diversidade climática galega e a súa influencia nos ríos e na vexetación”. a) Diversidade 

climática. b) Os ríos de Galicia. c) A diversidade bioxeográfica. 

a) Diversidade climática. 

O clima de Galicia vese moi influído pola súa localización xeográfica. Así, a situación á beira do 

océano e a latitude na que se atopa marcan os caracteres climáticos. A orografía é outro factor definitorio 

do clima, que favorece a subdivisión interna nunha serie de variedades. A posición do país fai que existan 

uns contrastes estacionais moi marcados, alternando a influencia da corrente polar no inverno e das altas 

presións subtropicais (Anticiclón de Azores) no verán. Esta variedade de condicións atmosféricas 

explican a diversidade notoria de tipos de tempo que se dan en Galicia. 

O clima da nosa comunidade presenta trazos comúns con todos os climas oceánicos de Europa 

Occidental, pero tamén características diferenciais. Os elementos comúns son as continuas chegadas de 

masas húmidas do Oeste que favorecen unhas intensas precipitacións e unhas características térmicas de 

suavidade. Malia estes caracteres comúns, Galicia individualízase pola seca estival acentuada e a maior 

duración do verán. 

As variedades climáticas de Galicia están todas incluídas dentro do clima oceánico, malia que se 

deben diferenciar diversas áreas: 

1.- O oceánico húmido, suave e de choivas regularmente distribuídas ao longo do ano, cínguese á 

franxa setentrional costeira, desde Fisterra ata a Mariña lucense, incluíndo a Costa da Morte e o Golfo 

Ártabro. 

2.- O oceánico hiperhúmido, con precipitacións máis abundantes e redución da temperatura 

media, cínguese ao chanzo da « Terra de Ordes », Soneira, comarca de Santiago e vertentes occidentais 

da Dorsal Meridiana, onde o efecto foehn e a exposición a barlovento fai que se incrementen as 

precipitación por enriba dos 1.500 mm anuais. 

3.- Nas Rías Baixas estamos diante dunha variedade climática con tendencia á aridez estival, con 

incremento das temperaturas medias e descenso das precipitacións no verán -en comparación coa cornixa 

setentrional-. 

4.- As serras setentrionais, as da Dorsal Galega e o Xurés constitúen un ámbito de transición entre 

a Galicia occidental e oriental, marcado polo incremento medio das precipitacións e o descenso das 

temperaturas medias por mor da altitude, aínda que opoñen as abas de barlovento -máis chuviosas- ás de 

sotavento -máis secas-. 

5.- O oceánico continental, con incremento dos días de xeada, tendencia a una maior oscilación 

térmica e precipitacións máis reducidas en contraste coa costa, cínguese á meseta lucense e áreas do 

interior Norte. 

6.- Cara ao sur, nas depresións do Sil, Ourense, Limia e Verín, a continentalización dá paso a un 

matiz mediterráneo que se manifesta claramente na aridez estival e na elevación notable das temperaturas 

medias nesa época do ano. 

7.- O oceánico de montaña afecta ás serras orientais e sudorientais, cos efectos propios da 

montaña: incremento das preciptacións -de neve nos meses invernais- e baixada das temperaturas medias 

por mor da altitude. 

 



 

b) Os ríos de Galicia.  

A rede fluvial vén definida pola interrelación entre a disposición do relevo e a pluviosidade. As 

dúas favorecen a existencia de numerosísimos cursos fluviais, a meirande parte deles de curto percorrido. 

Case a totalidade dos ríos galegos amosan un réxime de tipo pluvial oceánico, caracterizado pola 

abundancia e regularidade dos caudais, con enchentas invernais e estiaxes moderadas no verán. Os ríos 

que desembocan na vertente cantábrica (Navia, Eo, Masma, Landro, Sor, Mera etc.) son os que teñen 

maior regularidade neste réxime. Pola contra, os que desaugan nas Rías Baixas presentan descensos moi 

importantes no seu caudal durante o verán (Tambre, Ulla, Deza, Umia, Lérez, Verdugo etc.), mentres que 

os ríos que desembocan no Golfo Ártabro e na área de Fisterra manteñen uns caracteres intermedios 

(Grande de Xubia, Eume, Mandeo, Mero, Anllóns, Grande, Castro e Xallas). 

O Miño e o seu principal afluente, o Sil, merecen unha mención á parte, xa que tanto por 

constituírse nunha longa arteria fluvial (cruza de N a S a maior parte da provincia de Lugo e boa parte das 

de Ourense e Pontevedra), como pola amplitude da súa cunca e a diversidade de áreas climáticas que 

atravesan, teñen unha variabilidade no seu comportamento hídrico que os individualizan respecto aos 

demais de Galicia. 

c) A diversidade bioxeográfica. 

As condicións térmicas e pluviométricas son óptimas para o desenvolvemento do manto vexetal. 

A maior parte de Galicia inclúese na rexión florística Eurosiberiana, na superprovincia Atlántica. Só o 

extremo suroriental da provincia de Lugo e boa parte da de Ourense pertencen á rexión florística 

mediterránea. Na primeira destas rexións a vexetación climática son bosques mixtos caducifolios, con 

dominio de carballos (Quercus robur), agás nos Ancares e no Courel, onde dominan os cerquiños 

(Quercus pyrenaica), acompañados de sobreiras na Galicia occidental (Quercus suber), e do carballo 

peciolado (Quercus petrae) no N e NL, que á súa vez se ven acompañados en xeral de abeleiras (Corylus 

avellana), ameneiros (Alnus glutinosa), olmos (Ulmus glabra), freixos (Fraxinus excelsior e 

augustifolia), arces (Acer pseudoplatanus), bidueiros (Betula alba) e faias (Fagus sylvatica). 

Na rexión mediterránea as comunidades climáticas son tamén bosques, neste caso de cerquiños, 

agás na cunca do Sil, onde son substituídos por aciñeiras (Quercus ilex subsp. Ballota). Os bosques de 

cultivo tamén adquiriron notable importancia dende épocas remotas; é o caso dos soutos de castiñeiros 

(Castanea sativa), introducidos hai máis de dous mil anos. Os piñeirais son de implantación máis recente, 

especialmente o Pinus pinaster (piñeiro marítimo ou galego), chegado dende Portugal no século XVII. 

Máis recentemente introduciuse o eucalipto (Eucaliptus globulus), orixinario de Australia e que comezou 

a cultivarse a partir de mediados do século XIX, malia os problemas medioambientais que xera. 

A paisaxe vexetal actual é resultado da acción antrópica, pois a vexetación climática de frondosas 

caducifolias está moi deteriorada e en franco retroceso, predominando na actualidade as especies arbóreas 

foráneas, o mesmo o mato de substitución do bosque orixinario, fundamentalmente os toxos (Ullici 

europaei), piornos (Cytisus lusitanicus) e breixos (Ericetum cinerae). 

No mapa de distribución de cubertas vexetais en Galicia destaca a forte penetración dos 

eucaliptais na Mariña lucense e costa norte coruñesa, ao tempo que incrementan a súa proporción en todo 

o litoral occidental, onde as masas de frondosas ceden tamén ante a presión das coníferas. A mestura de 

coníferas e frondosas está moi estendida polas provincias de poñente e no cadrante noroccidental de 

Ourense, mentres que a principal cantidade de frondosas e carballeiras se refuxia na provincia de Lugo -

principalmente- e, en menor medida, nas montañas ourensás. 

De todos os xeitos, o espazo non arborado ocupa unha proporción moi notable nas altas serras 

orientais e, sobre todo, sudorientais, en depresións como a Limia e nos altos cumes da Dorsal Galega e 

outras serras máis occidentais.  

 


