
 

 

Situación da industria en Galicia. 

En 1955, cando outras comunidades españolas comezaban o seu despegue industrial, perto do 70% da poboación 

galega aínda se dedicaba ás actividades agrícolas. Así pois, o proceso industrializador en Galicia estivo marcado por 

un evidente atraso, debido non só á falta de iniciativas locais, senón á deficiente organización do sector primario e a 

súa posición periférica e mal comunicada con respecto aos principais centros de decisión. 

 

A adaptación da industria de Galicia aos novos sistemas produtivos impostos polo proceso de globalización dos 

mercados, e os problemas que provocou a recesión económica de 2008 requiren novas políticas industriais. 

 

Os desafíos que debe afrontar a industria galega céntranse na mellora da súa competitvidade, tanto no mercado 

nacional coma no internacional. Para iso deberá superar os problemas máis importantes que dificultan o seu 

desenvolvemento industrial: 

- Baixo investimento en I+D de Galicia dificulta a innovación tecnolóxica da industria. O gasto en I+D 

durante o ano 2007 supuxo 1,03% do PIB, mentres que no conxunto de España representou o 1,27% e na 

UE-27 1,83%. 

- A produtividade industrial é inferior á media española, no obstante nos últimos anos incrementouse grazas 

ao desenvolvemento tecnolóxico impulsado por empresas e institucións. 

- O tecido empresarial no que predominan as PEMEs dificulta o aumento do investimento en I+D. Este tipo 

de empresas dispón de menores recursos financeiros para desenvolver proxectos de investigación e 

desenvolvemento, aínda que tamén unha maior flexibilidade para afrontar crises económicas e adaptarse a 

novos mercados. 

 

 

OPCIÓN B 

 

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

exemplo en relación con España ou Galicia: ría, estiaxe, maquis, agricultura ecolóxica, economías de escala, 

esperanza de vida, padrón municipal de habitantes (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por termo ben 

definido). 

 

Ría: Val fluvial somerxido baixo o nivel do mar a causa da elevación deste. A orixe xeomorfolóxica está 

relacionada cun asolagamento do val fluvial relacionado con movementos isostáticos e un afundimento tectónico 

asociado á rede de fracturas preexistentes.  

 

Estiaxe: caudal mínimo que acada un río ou lagoa en determinadas épocas do ano, debido específicamente á seca. O 

termo deriva de estío ou verán, período do ano en que se producen as mínimas precipitacións no clima mediterráneo, 

predominante na Península Ibérica. A estiaxe está asociada non só ao déficit de precipitacións, senón tamén ao 

incremento da evapotranspiración por elevación das temperaturas medias. 

 

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

principalmente arbustivas, que acostuma 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. 

 

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. 

 

Economías de escala: Concepto que expresa as vantaxes que para unha empresa comporta a súa localización nun 

determinado entorno: cando se produce unha concentración xeográfica das industrias as fábricas benefícianse de 

infraestruturas colectivas e repártense o custe destas. Cerca dun grande mercado de consumo economizan en gastos 

de transporte, benefícianse da concentración de man de obra ou de incentivos fiscais.  

 

Esperanza de vida: Cálculo do número de anos que un individuo pode esperar vivir ben no momento de nacer ou 

cando acada unha determinada idade, sempre que os niveis de mortalidade permanezan constantes. Obtense a partir 

das táboas de mortalidade. A esperanza de vida é maior nas mulleres que nos homes, situándose en 2011 en 84,8 

anos para as mulleres e 78,8 para os homes (en España). 

 



 

Padrón municipal de habitantes: 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 do 

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 

máis ou menos financiamento en función da poboación que teñan.  

 

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

a) Observe a figura 1 e identifique as dez provincias peninsulares que recibiron 600.000 o mais turistas   

estranxeiros (1 punto). 

Gerona (Girona), Barcelona, Tarragona, Madrid, Valencia, Alicante (Alacant), Granada, Málaga, Cádiz, Sevilla. 

b) Comente os documentos seguindo estas cuestións: 

 - Analice os tipos de documentos nas figuras 1 e 2 (1 punto). 

A figura 1 é un mapa administrativo de España, de coropletas, cunha división provincial, sobre a que se marca unha 

lenda de cores que amosan distintos intervalos de número de turistas estranxeiros recibidos por provincia a partir da 

información subministrada polo INE (Instituto Nacional de Estatística). A figura 2 amosa unha fotografía 

panorámica dunha paisaxe litoral humanizada; nun primeiro termo, un outeiro, en segundo plano unha 

aglomeración urbana a carón dunha praia -con edificios moi elevados- e ao fondo unha liña de montañas que 

descende cara a un cabo. 

             - Comente a figura 2 analizando a súa posible localización, os elementos e as características deste 

espazo relacionándoas co tipo de actividade dominante (1 punto). 

Amosase  un modelo de paisaxe turística (que corresponde á cidade de Benidorm, no litoral alacantino). Nesta 

paisaxe aprécianse unha serie de recursos naturais que favorecen o turismo: praias longas e areosas que se combinan 

co clima mediterráneo -caracterizado por veráns secos e calorosos; o tipo de clima pode deducirse da escasa 

vexetación que existe na montaña do fondo e da cuberta vexetal de piñeiros que observamos no primeiro plano. Este 

espazo turístico caracterízase por unha abundante oferta hoteleira e extrahoteleira (apartamentos, cámpings), que 

dispón de boa accesibilidade por estrada e vía aérea, dada a súa proximidade aos aeroportos. 

Este tipo de paisaxe turística presenta –como podemos observar na imaxe- elevadas densidades e un elevado número 

de todo tipo de aloxamentos situados ao longo da liña de costa ou nas súas proximidades, diminuíndo con rapidez 

cara ao interior. Benidorm, ao igual que outras cidades do litoral mediterráneo, optaron por potenciar a construción 

en altura para facer rendible ao máximo este tipo de turismo (baseado en moitas ocasións en importantes operacións 

inmobiliarias). 

Este modelo turístico presenta todo tipo de actividades (hoteis, restaurantes, comercios, axencias de viaxes...) que 

teñen os turistas como clientes. Para iso precisa dispor de boas accesibilidades por estrada e vía aérea (proximidade 

a aeroporto). Estamos, polo tanto, diante do modelo máis extendido de oferta turística en España, o modelo de sol e 

praia, cunha abundante oferta dirixida a unha clientela masiva, de nivel medio, e moi concentrada nos meses de 

verán polo que enfróntase dende hai tempo a problemas de saturación, deterioración do medio ambiente e á 

competencia doutros destinos similares e máis baratos. 

             - Analice distintas repercusións da actividade económica dominante nesta paisaxe (1 punto). 

As repercusións deste modelo turístico son variadas: 

Demográficas: cunha alta concentración de poboación en tempada turística alta no verán, tanto pola afluencia de 

visitantes como de empregados nos servizos turísticos. Esta afluencia de visitantes pode provocar saturación e 

deterioro das infraestruturas, perda de calidade e problemas medioambientais. A estacionalidade deste lugar, sen 

embargo, é menor que a doutros lugares da costa, pois tanto o turismo de Semana Santa e pontes como a afluencia 

de turismo de terceira idade español e estranxeiro contribúen a alixeirar un pouco a devandita estacionalidade.  

Económicas: creación dunha serie de empregos no sector turístico -que non obstante, están sometidos á 

estacionalidade da demanda- e na construción.  

Tamén é unha actividade afectada por certa inestabilidade asociada á evolución da economía internacional: aumenta 

en períodos de crecemento económico, pero a chegada de turistas vese freada en fases de crise ou en momentos de 

inseguridade internacional. 

Ordenación do territorio: nos espazos próximos tamén se implantan actividades en relación co turismo, como 

amosa a canteira aberta na montaña; os espazos agrarios e rurais da contorna pasaron a ser terreo urbanizable para 

todo tipo de aloxamentos ou infraestruturas turísticas, co conseguinte cambio de uso e valor do solo.  

Medioambientais: a creación de bloques de hoteis e apartamentos á beira da liña de praia ten alterado 

profundamente a visión tradicional deste antigo porto pesqueiro. O incremento da actividade tamén provoca un 

consumo notable de recursos escasos -como a auga potable- e xera tamén importantes volumes de residuos sólidos 

urbanos (RSU), e diversos tipos de contaminación. 

 



 

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

evolución xeomorfolóxica da Península Ibérica e das Illas Canarias e Baleares. Tipos de unidades 

morfoestruturais”. a) Formación e evolución xeomorfolóxica da Península Ibérica e das Illas (da era arcaica 

ao glaciarismo cuaternario). b) Tipos de unidades: zócolo, macizos antigos, cordilleiras de pregamento, 

cuncas sedimentarias.  

a) Formación e evolución xeomorfolóxica da Península Ibérica e das Illas 
O relevo actual da Península é o resultado dunha historia xeolóxica de millóns de anos na que se alternaron fases 

oroxénicas con outras de calma, nas que predominou a erosión e a sedimentación. 

1) Durante a era arcaica ou Precámbrico (4.000-600 millóns de anos) emerxeu do mar unha banda arqueada de 

noroeste a sueste, formada por lousas e gneis, que comprendía case toda a actual Galicia. Tamén xurdiron elevacións 

nalgúns puntos illados do Sistema Central e dos Montes de Toledo. Este macizo precámbrico foi arrasado 

posteriormente pola erosión e cuberto case na súa totalidade polos mares paleozoicos. 

2) Na era primaria ou Paleozoico (600-225 millóns de anos) tivo lugar a oroxénese herciniana. Dos mares que 

cubrían a maior parte da Península xurdiron as cordilleiras hercinianas, formadas por materiais como o granito, 

lousa e cuarcita. Ao oeste elevouse o Macizo Hespérico, arrasado pola erosión durante a mesma era primaria e 

convertido en zócalo ou meseta inclinada cara ó Mediterráneo. Ó noreste apareceron os macizos de Aquitania, 

Catalano-Balear e do Ebro, e ó sueste, o Macizo Bético-Rifeño. Todos eles foron tamén arrasados pola erosión e 

durante a era primaria convertidos en zócolos. 

3) A era secundaria ou Mesozoico (225-68 millóns de anos) foi un período de calma no que predominaron a 

erosión e a sedimentación. Continuou o aplanamento das cordilleiras hercinianas. A inclinación do zócolo da Meseta 

cara ó Mediterráneo permitiu, nos períodos de transgresión mariña, unha fonda penetración do mar, que depositou 

no seu bordo oriental unha cobertoira non moi potente de materiais sedimentarios plásticos (calcaria, arenito, 

marga). Tamén se depositaron enormes espesuras de sedimentos en fosas mariñas situadas nas actuais zonas 

pirenaica e bética. 

4) Durante a era terciaria (68-1,7 millóns de anos) produciuse a oroxénese alpina. Como resultado desta: 

- Levantáronse as cordilleiras alpinas, ó pregarse os materiais depositados nas fosas pirenaica e bética entre os 

macizos antigos, que actuaron como topes. Xurdiron os Pireneos entre os macizos de Aquitania, Hespérico e do 

Ebro (que acabou afundíndose), e as cordilleiras Béticas, entre os macizos Bético-Rifeño e o Hespérico. 

- Formáronse as depresións prealpinas paralelamente ás novas cordilleiras, e entre estas e o macizo antigo: a 

depresión do Ebro, paralela ós Pireneos, e a do Guadalquivir, paralela ás Béticas. 

- A Meseta viuse afectada pola oroxénese alpina. En primeiro lugar pasou a inclinarse cara ó Atlántico, 

determinando a orientación cara a este océano de boa parte dos ríos peninsulares. En segundo lugar formáronse os 

bordos montañosos da Meseta. No seu bordo oriental pregáronse os materiais plásticos depositados polo mar na era 

secundaria, orixinando a parte oriental da cordilleira Cantábrica e o Sistema Ibérico. No bordo sur da Meseta, o 

empuxe das cordilleiras Béticas levantou Serra Morena. Por último, o zócolo da Meseta, formado por materiais 

paleozoicos ríxidos, experimentou fracturas e fallas. Os bloques levantados formaron o Macizo Galaico e as serras 

interiores da Meseta (Sistema Central e Montes de Toledo). Nesta era tamén orixinouse o conxunto de natureza 

volcánica das Illas Canarias. 

5) Durante a era cuaternaria (1,7 millóns de anos ata a actualidade) producíronse o glaciarismo e a formación de 

terrazas fluviais. 

- O glaciarismo afectou ás cordilleiras máis altas (Pireneos, cordilleira Cantábrica, Sistema Central, Sistema Ibérico 

e Serra Nevada), dando lugar a glaciares de circo e de val. Os glaciares de circo nas cabeceira dos vales  e os 

glaciares de val  no val  dándolle a forma de “U”.    

- A época glaciar caracterizouse pola formación de terrazas fluviais, antigos chans de inundación abandonados 

polo posterior encaixamento fluvial. As terrazas son froito das alternancias climáticas do Cuaternario. Os sucesivos 

ciclos glaciais e posglaciais do Cuaternario deron lugar a terrazas graduadas. Na Península, as máis características 

son as formadas polo Douro, o Texo, o Guadiana, o Guadalquivir e o Ebro. 

 

b) Tipos de unidades morfoestruturais: zócolos, macizos antigos, cordilleiras de pregamentos, cuncas 

sedimentarias. 

Unidades morfoestruturais. Resultan de movementos tectónicos que se orixinan no interior da Terra e dan lugar a 

levantamentos, afundimentos e desprazamentos da codia terrestre, e da posterior actuación da erosión e da 

sedimentación. Ambos procesos están condicionados pola natureza das rochas. Na Península atópanse presentes as 

grandes unidades morfoestructurais do relevo continental: zócolos, macizos antigos, cordilleiras de pregamento e 

concas sedimentarias ou depresións. 

1) Os zócolos son chairas ou mesetas formadas na era primaria ou paleozoico como resultado do aplanamento pola 

erosión de cordilleiras xurdidas nesta era. Os materiais paleozoicos son rochas silíceas: granito, lousa, cuarcita e 

xistos. Son  ríxidas  e  ante novos empuxes oroxénicos fractúranse  ou rompen. Na actualidade, os zócolos son 

relevos horizontais que ocupan extensas áreas na metade occidental da Península. 



 

2) Os macizos antigos son montañas formadas na era terciaria polo novo levantamento dun bloque como 

consecuencia do movemento oroxénico alpino; son materiais paleozoicos. Estes macizos presentan cumes suaves e 

arredondados. Na Península, son macizos antigos as serras interiores da Meseta (Sistema Central e Montes de 

Toledo), o Macizo Galaico e a parte occidental da cordilleira Cantábrica. 

3) As cordilleiras de pregamento son grandes elevacións montañosas que xurdiron na oroxénese da era terciaria 

polo pregamento de materiais sedimentarios calcarios, depositados polo mar na era secundaria. Distínguense dous 

tipos: 

- Cordilleiras intermedias, pregamento de materiais depositados nos bordos dos zócolos (Sistema Ibérico e parte 

oriental da cordilleira Cantábrica). 

- Cordilleiras alpinas, pregamento de materiais depositados en xeosinclinais ou fosas mariñas longas e profundas 

(Pireneos e cordilleiras Béticas).Teñen fortes pendentes e formas escarpadas.  

4) As cuncas sedimentarias ou depresións: zonas afundidas formadas na era terciaria e cheas con sedimentos de 

calcaria, arxila, arenitos e margas. As concas sedimentarias son de dous tipos: as cuncas sedimentarias formadas 

polo afundimento dun bloque dun zócalo a causa das presións oroxénicas da era terciaria (depresións das mesetas do 

Douro, Texo e Guadiana); e as depresións prealpinas, localizadas a ambos lados das cordilleiras alpinas (depresións 

do Ebro e do Guadalquivir). As concas sedimentarias son relevos horizontais ou suavemente inclinados porque non 

foron afectados por oroxéneses posteriores. 

 

 

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: aridez, barlovento, cunca fluvial, padrón municipal de 

habitantes, esperanza de vida, saldo migratorio (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por termo ben definido). 

 

Aridez: termo que indica sequidade, falta de humidade. O índice de aridez establece a relación entre as chuvias e o 

poder desecante da evaporación, representada polas temperaturas.  

 

Barlovento: aba dun relevo montañoso que pola súa orientación respecto ao vento dominante queda exposto ao 

fluxo ascendente do aire. A aba de sotavento, polo contrario, queda  exposta ao fluxo descendente. 

 

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-. 

 

Padrón municipal de habitantes: 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 do 

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.  

 

Esperanza de vida: cálculo do número de anos que un individuo pode esperar vivir ben no momento de nacer ou 

cando acada unha determinada idade, sempre que os niveis de mortalidade permanezan constantes. Obtense a partir 

das táboas de mortalidade. A esperanza de vida é maior nas mulleres que nos homes, situándose en 2013 en 85,6 

anos para as mulleres e 79,97 para os homes (en España). 

Saldo migratorio: resultado de poñer en relación inmigración e emigración nun determinado territorio. O saldo 

migratorio é positivo cando o número de inmigrantes é superior ao de emigrantes, e negativo cando a emigración 

supera á inmigración.  

 

2.- Comente os documentos presentados atendendo ás seguintes cuestións (puntuación máxima de 4 puntos): 

 Relacione o número de cada imaxe cunha letra da figura inicial (1 punto). 

 A 1; B 2; C 3; y D 4. 

 

 Identifique os tipos de rochas predominantes en cada paisaxe especificando a súa orixe xeolóxica (1 

punto). 


