
 

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: litosfera, meseta, inversión térmica, acuicultura, 

enerxías renovables, ecoturismo (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por termo ben definido). 

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. 

Meseta: superficie plana de gran extensión, horizontal ou lixeiramente ondulada, elevada con respecto ao 

nivel do mar. Apenas presenta accidentes topográficos de importancia e os seus rebordos poden ser 

montañosos. En España é a unidade principal do relevo peninsular, resto do antigo macizo xurdido na 

oroxenia herciniana, que foi arrasado pola erosión, e afectado e deformado polo movemento alpino que 

fixo xurdir os seus sistemas interiores e os rebordos montañosos. 

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

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. 

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. 

Enerxías renovables: son aquelas que se obteñen de fontes naturais virtualmente inesgotables, ben sexa 

pola inmensa cantidade de enerxía que conteñen, ben porque son capaces de rexenerarse por medios 

naturais. Entre as enerxías renovables cóntanse a hidroeléctrica, eólica, solar, xeotérmica, maremotriz, a 

biomasa e os biocombustibles. 

Ecoturismo: chamamos ecoturismo a unha tendencia do turismo alternativo, diferente ao turismo 

tradicional. Nestas actividades turísticas priviléxiase a sustentabilidade, a preservación, a apreciación do 

medio natural e cultural; preténdese manter o benestar das poboacións locais, minimizando os impactos 

negativos para o medio ambiente e a comunidade local, e mantendo sempre un respecto ético polas leis 

laborais e os dereitos humanos dos traballadores implicados. 

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

a) Cite as cinco provincias peninsulares máis meridionais co menor índice de envellecemento, 

recollidas na figura 1 (1 punto) 

Huelva, Sevilla, Cádiz, Almería e Murcia. 

b) Identifique a figura 2 e caracterice o modelo da estrutura demográfica á que corresponde. Razoe 

a resposta (1 punto) 

É una pirámide de poboación, un histograma (úsase para representar as frecuencias dunha variable 

cuantitativa continua)/ gráfico de barras horizontais, bidireccional que mostra a estrutura demográfica da 

poboación, por sexo e idade, nun momento determinado. 

No eixo vertical temos os rangos das idades (5 en 5 anos) e no horizontal os efectivos de poboación 

masculina e feminina en porcentaxe sobre o total da poboación . 



 

Forma da pirámide propia dos países desenvolvidos con taxas de natalidade moi baixas e unha 

mortalidade en aumento pola alta esperanza de vida asociada a un réxime demográfico moderno/ 

postmoderno. 

Pirámide contractiva/ forma de urna/ regresiva/ formas triangular ou de parasol, de oxiva ou campá 

correspondente a unha poboación envellecida. Base estreita por acusada diminución da poboación xoven 

e ensanchamento da poboación adulta e anciá 

c) Explique as causas dos entrantes e saíntes nos grandes grupos de idade (1 punto) 

− Entrante 70 a 74 anos nacidos desde 1938 ata 1942, correspóndese coa caída de nacementos durante a 

Guerra Civil e a posguerra; este é menos visible nas mulleres pola maior lonxevidade e menores taxas 

específicas da mortalidade. 

− Saínte para os emigrantes retornados de máis de 60 anos. 

− Saínte correspondente ao baby boom dos 60 para os maiores de 40 anos (grupos de idade nacidos entre 

1962 e 1972 aprox.) Forte crecemento vexetativo dos anos do “desarrollismo” e política pronatalista do 

réxime ditatorial. 

− Saínte polo aporte de adultos da inmigración nas idades entre 30 e 39 anos 

− Entrante moi significativo pola baixada da fecundidade nos 90, asociado aos cambios sociais e culturais 

(carga económica, incorporación laboral da muller, planificación familiar,...) que acompañan ao final da 

transición demográfica e redución por mor da crise económica. 

i. diminución natalidade desde 1979. 

ii. Obsérvase mellor a baixada da cohorte de 25 a 29 anos (nacidos a finais dos 80 e comezos dos 

90). 

− Saínte por incremento da natalidade que se explica pola inmigración nos primeiros grupos de idade(de 0 

a 9 anos). Esta poboación conserva comportamentos de fecundidade propios das rexións de orixe (países 

subdesenvolvidos) 

d) Comente as consecuencias que se poden derivar da estrutura da poboación que reflicte a figura 2 

(1 punto) 

− Envellecemento 

• Dedicar maiores recursos á asistencia de anciáns, aumento do gasto destinado ás pensións. 

• Problemas para o mantemento do Estado do Benestar, os servizos sociais e sanitarios sofren una 

maior presión. 

• Retraso na idade de xubilación. 

• Menor capacidade de innovación e incremento de modos de vida conservadores e risco de 

xerontocracia. 

• Dificultade para asegurar o reposición xeracional. 

− Leve recuperación demográfica 

• Aínda insuficiente para evitar a crise demográfica que se prevé a medio prazo. 

• Aumento da necesidade de servizos asociados aos primeiros grupos de idades. 

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

“Factores xeográficos e termodinámicos que inflúen no clima de España”. a) Factores xeográficos: 

latitude, situación, influencia do mar, relevo. b) Factores termodinámicos: en altura (Jet Stream) e 

en superficie (centros de acción, masas de aire, frontes). 

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) en 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 6º por cada 1000 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, presenta suaves ondulacións e ten un trazado 

case zonal, con 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: 

- Os centros de acción son áreas de altas e baixas presións. A presión atmosférica é o peso do aire 

sobre unha unidade de superficie. 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 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. 

- 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). 

- 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 fonte 

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. 

 

OPCIÓN B 

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

algún exemplo en relación con España ou Galicia: umbria, isohieta, cunca fluvial, Política agrícola 

común (PAC), saldo migratorio, área metropolitana (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por termo 

ben definido). 

Umbría: é unha zona que, pola súa orientación, está sempre en sombra. Nas montañas é a vertente do val 

exposta á sombra e oposta á solana. As súas temperaturas máis baixas adoitan traducirse en diferenzas de 

vexetación, sendo os bosques máis amplos. En España é a orientada ao norte.  

Isohieta: isoliña imaxinaria que une puntos con iguais valores de precipitacións, nun mapa no que se 

expresen cantidades de precipitación recibida por áreas. 

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. 

Política agrícola común (PAC): política europea composta por unha serie de leis e normas que regulan a 

produción, o comercio e o tratamento dos produtos agrarios na Unión Europea co fin de incrementar a 

produción fomentando o progreso técnico, asegurando o desenvolvemento racional da produción agrícola 

e gandeira, así como o emprego óptimo dos factores de produción, en particular, da man de obra. O seu 

orzamento está próximo ao 50% do comunitario. 


