
 

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: isóbara, área metropolitana, cunca fluvial, 

tectónica de placas, padrón municipal, agricultura ecolóxica (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por 

termo ben definido). 

Isóbara: é unha isoliña que, nun mapa meteorolóxico, une os puntos que teñen a mesma presión 

atmosférica ao nivel do mar. O conxunto de todas elas configuran os cambios de presión. Habitualmente 

represéntanse os múltiplos de 4 hPa (hectopascais) ou mb (milibares) (1000, 1004, 1008, 1012,…), 

unidade de medida da presión. 

Área metropolitana: rexión urbana que engloba unha cidade central que dá nome a área e unha serie de 

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

organizado de xeito centralizado. 

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. 

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 aos continentes e 

aos 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. 

Padrón municipal: rexistro que leva a cabo cada concello sobre a poboación que vive no seu municipio. 

Contén tamén información sobre as características da poboación, aínda que algo menos detallada cá don 

censo. A súa principal vantaxe é a de tratarse dun rexistro vivo, dinámico, xa que cando unha persoa se 

traslada a vivir a outro municipio ten a obriga legal de empadroarse nel. De aí que sexa denominado 

padrón continuo de poboación. Isto quere dicir que en calquera momento se pode coñecer a cantidade de 

poboación dun municipio, así como as súas principais características, polo que é un dato de vital 

importancia para os concellos, xa que reciben reciben máis ou menos financiamento en función da 

poboación que teñan. 

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 

xenéticamente modificados (OXMs) -nin para abono nin para combater as plagas-, logrando deste xeito 

obter alimentos ecolóxicos á vez que se conserva a fertilidade da terra e se respeta o medio ambiente. 

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

a) Localice as provincias da figura 1 onde están situadas as centrais nucleares números 1, 2, 4, 5 e 6 

(1 punto).  

b) Comente os documentos das figuras 2 e 3 atendendo ás seguintes cuestións:  

• Identifique os tipos de documentos e xustifique a evolución recente da enerxía nuclear (1 

punto).  

• Analice a evolución en España da produción e o consumo de enerxías fósiles (1 punto).  

• Explique a evolución das enerxías renovables en relación coas políticas enerxéticas recentes 

(1 punto).  
 

a) 1: Guadalajara 2: Burgos 4: Cáceres 5: Tarragona 6: Valencia 



 

b) Comente os documentos das figuras 2 e 3 atendendo ás seguintes cuestións: 

1º. Identifique os tipos de documentos e xustifique a evolución recente da enerxía nuclear. 

Estamos diante de dúas gráficas lineais de áreas apiladas, con datos acumulados de produción e consumo 

de enerxía. No eixo horizontal amósase o ciclo de anos 1975-2007, e no vertical a cantidade total da 

produción e consumo nacional de enerxía en ktep (kilotoneladas equivalentes petróleo), diferenciando 

proporcionalmente entre 4 tipos de enerxías fósiles e enerxías renovables. 

As figuras 2 e 3 amosan o incremento da produción e consumo de enerxía nuclear coa construción das 

centrais produtoras a partir da crise do petróleo en 1973. Desde 1985, a estabilización no seu uso é debida 

á paralización da construción de novas centrais polo triunfo dos criterios ambientais sobre os económicos 

xustificada polos riscos que implica o funcionamento destas, pola difícil eliminación dos residuos 

radiactivos e pola dependencia do uranio enriquecido que utilizan os reactores nucleares, e que debe 

importarse na súa maioría. 

2º. Analice a evolución en España da produción e o consumo de enerxías fósiles. 

O desenvolvemento económico español e a mellora do nivel de vida dos cidadáns fixo que o consumo de 

enerxía en España non deixase de medrar e, como pode observarse na figura 2, o ritmo resultou 

especialmente intenso nas últimas décadas. Podemos observar tamén como nas últimas décadas (a gráfica 

recolle o período 1975-2007) a importancia das enerxías fósiles (especialmente petróleo e gas natural) 

non deixou de crecer. O 70% da enerxía consumida procede dos hidrocarburos que se importan case na 

súa totalidade das principais rexións produtoras do mundo: golfo Pérsico, Caribe, norte de África, golfo 

de Guinea, Mar do Norte, etc., polo que o grao de autoabastecemento enerxético se reducíu ao 20% do 

que consumimos. 

A evolución da produción de carbón, recuperada en parte trala crise do petróleo, foi decrecendo 

paulatinamente ata situarse en mínimos históricos en tempos recentes, como consecuencia do 

esgotamento das mellores vetas e da competencia de produtores estranxeiros. A minería do carbón é hoxe 

residual. 

3º. Explique a evolución das enerxías renovables e relación coas políticas enerxéticas recentes. 

O cambio máis importante dos últimos anos da enerxía en España é o relacionado coa importancia 

crecente das enerxías renovables que, como podemos observar na figura3, xa supoñen arredor dunha 

quinta parte do total. 

A comezos de 1990, este tipo de enerxías non supoñían nin a décima parte da produción, cun claro 

dominio da enerxía hidráulica sobre as demais. Agora, en cambio, xa superan o 20% do total, cun rápido 

aumento na de orixe eólica, solar e a biomasa, que xa superan en conxunto a de orixe hidráulica. 

A enerxía é un sector fundamental e o seu funcionamento afecta a sociedade e a economía española no 

seu conxunto, polo que hai décadas se considera necesaria a súa correcta planificación e ordenación. Para 

logralo, desde 1978 sucedéronse varios Plans Estratéxicos Nacionais (PEN) e en 1999 aprobouse un Plan 

de Fomento de Enerxías Renovables. Os principais obxectivos que establecen estes plans son a redución 

da dependencia enerxética, a liberalización do sector, o fomento do aforro e unha maior eficiencia no uso 

da enerxía, a redución dos efectos contaminantes e o impulso do crecemento das enerxías renovables.  

Estas enerxías baséanse en recursos do propio territorio e xeran menor polución atmosférica ca outras 

convencionais, polo que se consideran unha alternativa de futuro. O seu desenvolvemento (salvo a 

hidráulica) é moi recente e apoiouse nas melloras tecnolóxicas para aumentar a súa eficiencia e reducir o 

seu custo, xunto cunha política de apoio que animou ás grandes empresas a investir nelas, o cal podemos 

ver reflectido no incremento da produción deste tipo de enerxías que recolle a figura 3. 



 

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

“Factores da diversidade bioxeográfica”. a) Situación xeográfica e procesos naturais. b) Acción 

antrópica. 

A diversidade é un dos trazos que identifica as condicións naturais de España. Esta maniféstase tanto nas 

características do relevo, os contrastes climáticos e hídricos, e a distribución dos solos, como nas diversas 

adaptacións ao medio que realizaron os seres vivos. Á súa vez, a actividade humana tamén influíu nos 

solos, na vexetación e na fauna; unhas veces favorecendo o desenvolvemento de determinadas especies, e 

outras poñendo en perigo a súa supervivencia. Non obstante, e malia a intensa e secular explotación dos 

recursos, España é actualmente un dos países da Unión Europea onde a biodiversidade é máis elevada. 

a) Situación xeográfica e procesos naturais. Canto á situación xeográfica de España, esta localízase 

entre o norte de África e o extremo suroccidental de Europa e, á súa vez, entre o Mediterráneo e o 

Atlántico. Esta situación permítelle ter influenzas de ámbitos con características climáticas, florísticas e 

faunísticas moi diversas, como son as rexións eurosiberiana, mediterránea e macaronésica. 

Durante as glaciacións cuaternarias, amplos sectores da península ibérica e dos dous arquipélagos 

tiveron unhas condicións máis cálidas que as do centro e norte de Europa, polo que serviron desta forma 

de refuxio a numerosas especies vexetais e animais. Algunhas destas especies, desaparecidas 

actualmente do resto de Europa, aínda perduran en determinadas rexións españolas. Á súa vez, moitas 

quedaron illadas e evolucionaron, de tal xeito que deron lugar a endemismos, dos que España posúe un 

amplo patrimonio (o drago canario, algúns fentos da rexión atlántica,..). 

As penínsulas do sur de Europa, así como algúns arquipélagos son as rutas máis empregadas polas aves 

para desprazárense entre Europa e África. Grazas a súa localización, España representa un papel 

esencial nas rutas das aves migratorias, ben como área de nidificación de numerosas especies, punto de 

invernada, ou simplemente como zona de descanso.  

A existencia dun relevo moi contrastado, entre chairas e montañas, áreas costeiras e de interior, zonas 

continentais e arquipélagos, que multiplica a variedade de condicións ambientais. A iso súmase a 

diversidade litolóxica, onde rochas de diferente composición, cronoloxía e grao de meteorización 

favorecen a formación de distintos tipos de solos e, con iso, de diferentes condicións para que se instale a 

vexetación e a fauna. 

Unhas condicións climáticas moi diversas con notables constantes entre as rexións de clima 

mediterráneo e oceánico, e entre estas e as que se dan no arquipélago de Canarias. Ademais, tanto no 

territorio peninsular como nos arquipélagos hai unha gran diversidade de climas locais, en función da 

altitude dos territorios e a súa diferente exposición ás masas de aire. 

A distribución dos recursos hídricos, moi desigual en España, tanto espacial coma estacionalmente, 

inflúe na localización da flora e a fauna: 

· Nas rexións de clima oceánico ou en numerosas áreas de montaña, a auga achegada pola 

precipitación supera a que é consumida pola evaporación, polo que un volume considerable pode 

circular polos ríos. 

· En contrapartida, nas rexións mediterráneas e en amplos sectores de Canarias, a maior parte da 

auga de chuvia evapórase ou é empregada polos seres vivos, por estas causas, na maioría dos casos, 

os cursos de auga só se activan tras as chuvias torrenciais. Moitas especies desenvolveron 

mecanismos para adaptarse a estes contrastes. 

b) Acción antrópica A incidencia da actividade humana sobre a biodiversidade tivo consecuencias de 

diferente signo: 

· Nunhas ocasións contribuíu á diversificación de ecosistemas -por exemplo, mediante algunhas 

prácticas agrarias-, ou á conservación dalgunhas especies, sobre todo aquelas das que se podía 

beneficiar. 



 

· Noutras, en cambio, favoreceu a súa extinción. Na actualidade, existen notables contrastes entre 

áreas intensamente explotadas durante séculos, e outras que, ao quedaren nunha posición marxinal 

dos fluxos económicos, preservaron boa parte da súa biodiversidade.  

Nas últimas décadas, o número de especies ameazadas incrementouse significativamente; sobre todo, 

o daqueles que se atopan en perigo de extinción. O maior número de especies ameazadas rexístrase entre 

as aves, seguidas da flora e, a maior distancia, dos mamíferos e os reptís. Este incremento está moi 

vinculado á expansión de actividades humanas que implican, directa ou indirectamente, a destrución de 

hábitats e a contaminación do medio. Non obstante, este proceso coincide no tempo cunha etapa en que se 

están desenvolvendo numerosas estratexias de conservación, polo que cabe esperar que, nun futuro 

próximo, se reduza o grao de ameaza. 

 

OPCIÓN B 

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

algún exemplo en relación con España ou Galicia: maquis, somonte, agricultura ecolóxica, aluvión, 

Política agrícola común (PAC), explotación agraria intensiva (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por 

termo ben definido). 

Maquis: ou maquia é un ecosistema de matogueira mediterránea, formación de especies perennifolias, 

principalmente arbustivas, que soe refuxiarse sobre solos silíceos. Os madroños, as xaras, os brezos, 

lentiscos, romeus e outras especies son características desta formación, de maior porte xeralmente que as 

garrigas. 

Somonte: Terreo ou rexión situado na ladeira dunha montaña. Terras chás, aínda que levemente 

inclinadas, formadas entre as serras exteriores e o centro da depresión do Ebro, que están constituídas por 

materiais grosos e duros dos relevos montañosos, transportados polos ríos. 

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 xenéticamente 

modificados (OXMs) -nin para abono nin para combater as plagas-, logrando deste xeito obter alimentos 

ecolóxicos á vez que se conserva a fertilidade da terra e se respeta o medio ambiente. 

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. 

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. 

Explotación agraria 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. 

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

a) Localice cinco sistemas montañosos con precipitacións acumuladas anuais superiores a 

1.000 mm (1 punto). 

b) Comente o documento atendendo ás seguintes cuestións:  

• Identifique o documento e relacione as áreas coas mesmas precipitacións acumuladas coas 

zonas xeográficas ás que correspondan (1 punto).  


