
  

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 
 

OPCIÓN 2 
 

2.1.- Esta primeira pregunta terá unha puntuación máxima de 2 puntos, de maneira que cada 
concepto definido correctamente obterá 0,4 puntos. Requírese unha resposta breve e concreta que 
utilice termos con significado xeográfico, que cumpra o criterio fundamental de toda definición, isto 
é, non repetir o concepto que se debe definir nesta. A modo de orientación preséntanse as definicións 
dos conceptos propostos: 
 

IMPORTACIÓN: conxunto de operacións comerciais que supoñen a entrada nun país de 
produtos elaborados no exterior, noutros países. 
 
FONDOS ESTRUTURAIS: fondos establecidos na Unión Europea co fin de lograr a cohesión, 
axudando ao desenvolvemento de rexións desfavorecidas e que abarcan diversos aspectos 
(axudas á agricultura, ás infraestruturas, a proxectos de desenvolvemento etc.) 
 
CONDENSACIÓN: proceso atmosférico da formación de nubes e precipitacións, que consiste 
no paso da auga do estado de vapor ao estado líquido por un cambio de temperatura da masa de 
aire que xera a súa saturación de humidade. 
 
RAMBLA: río mediterráneo que circula sen auga no período de estiaxe, deixando o leito ao 
descuberto. 
 
BIOSFERA: esfera natural da vida, onde se inclúen os animais, a vexetación e os solos, e que 
está en interacción coa atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. 
 

 
2.2.- Esta segunda pregunta terá unha puntuación máxima de 1 punto, a razón de 0,2 puntos por 
resposta correcta. Requírese a cita correcta e ordnada dos elementos que se indican no mapa. A 
resposta axeitada é: 1, CANTABRIA; 2, BURGOS; 3, SEGOVIA; 4, MADRID, e 5, TOLEDO. 
 
2.3.- Esta terceira pregunta terá unha puntuación máxima de 3,5 puntos. Solicítase que o alumnado 
responda á cuestión proposta do xeito máis completo posíbel, é dicir, presentando a resposta 
baseándose nos caracteres xeográficos máis relevantes do tema; valorarase a organización dos 
contidos, o nivel explicativo do seu desenvolvemento, e a capacidade de establecer relacións 
comparativas. Requírese boa redacción sen faltas de ortografía. A modo de orientación algúns dos 
aspectos clave deste tema son: definición de factor climático, factores dinámicos e factores 
xeográficos que determinan os climas peninsulares, a variedade de factores e a variedade no reparto 
dos elementos climáticos, os factores e as variedades climáticas españolas etc. 
 
2.4.- Esta cuarta pregunta terá unha puntuación máxima de 3,5 puntos. Requírese a correcta 
interpretación do documento, valorando tanto a súa comprensión (lectura) coma a súa explicación 
(análise) en termos, sempre que sexa procedente, de causas e consecuencias posíbeis. Como criterios 
orientadores pódense citar os seguintes: tipoloxía da imaxe (sistema de representación, tipo de 
información), características da evolución dos feitos representados, as consecuencias na distribución 
da poboación en España, os trazos xerais do proceso de urbanización e a súa relación co éxodo rural, 
a variedade rexional etc. 

 


