
 

 - Contaminación electromagnética. É a producida a partir das radiacións xeradas por equipos electrónicos e 

por instalacións eléctricas.  

 - Contaminación luminosa. Refírese ao resplandor de luz difundido no ceo nocturno e producido pola luz 

artificial procedente das cidades, dos vehículos e doutras infraestruturas. 

 - Contaminación visual. Prodúcese cando a abundancia, a desorde ou o tipo de elementos que se achan na 

paisaxe deterioran a súa estética.  

 

 O cambio climático é a modificación que sofre o clima en relación ao paso do tempo e no ámbito global. 

Sobre o clima inflúen moitos fenómenos: a órbita da Terra, o tipo e cantidade de insolación, a composición da 

atmosfera, a disposición dos continentes, as correntes mariñas. Ao longo da historia do noso planeta estes 

fenómenos foron variando de forma natural, así que, certamente, sempre existiron cambios climáticos.  

 Os seres humanos son un máis dos axentes que poden influír no cambio climático. Inda que durante moitos 

séculos a súa influencia foi moi reducida, nos últimos anos a cantidade e a intensidade das accións humanas sobre o 

planeta son tantas, que están a inducir notables transformacións das condicións climáticas e, o que é peor, a unha 

gran velocidade, o que impide a adaptación da natureza ás novas circunstancias. 

 Para se referir ao cambio de orixe humana, úsase tamén a expresión cambio climático antropoxénico: as 

accións humanas de hoxe non só están a condicionar o clima a longo prazo senón no futuro máis próximo.  

 Entre os elementos que inflúen no cambio climático cabe citar: 

 - O efecto invernadoiro e o quecemento global. A enerxía solar quenta o solo terrestre, que devolve unha 

parte (un 37,5%) desa enerxía ao espazo exterior mentres que o resto é retido polos gases das capas superiores da 

atmosfera, producindo o seu quecemento. É o que se chama efecto invernadoiro xa que funciona igual que os cristais 

dun invernadoiro de xardinaría pero esta vez desenvolvéndose de forma natural: de aí o nome e o paralelismo. 

 O preocupante é que nos últimos tempos a proporción dos gases que producen este efecto (CO2, metano e 

clorofluorcarbonatos ou CFC, entre outros) se elevou enormemente, de xeito que impide que saia ao espazo exterior 

parte da enerxía que emite a superficie da Terra. Como consecuencia, elévase a temperatura da atmosfera, 

empezando así un proceso de quecemento global e de cambio climático antropoxénico. 

 - O quentamento global e os océanos. O aumento global da temperatura ten un efecto directo nos océanos. 

Desde o ano 1960 a temperatura media dos océanos aumentou 0,1ºC, pero as augas do océano Antártico fixérono en 

0,2ºC. Iso, unido ao aumento da temperatura do aire, fai que se orixine o desxeo de grandes placas xeadas nas zonas 

ártica e antártica, así como tamén o dos glaciares terrestres.  

 

 A chamada pegada ecolóxica é un indicador de sustentabilidade que resume, para cada individuo, cal é a 

área necesaria para producir os recursos que utiliza e para asimilar os refugallos que xera. O seu obxectivo consiste 

en avaliar o impacto sobre o planeta nun determinado modo de vida. 

 A biocapacidade do planeta por cada habitante estimouse en 1,8 ha, ou o que é o mesmo, se tivésemos que 

repartir o terreo produtivo da Terra en partes iguais, a cada un dos 7.000 millóns de habitantes, corresponderíanlles 

1,8 ha para satisfacer todas as súas necesidades durante un ano. Malia o anterior, cada ser humano está gastando a 

cantidade de 2,23 ha, polo que, globalmente, se consomen máis recursos e se xeran máis refugallos dos que o 

planeta pode xerar e admitir. 

  

 

OPCIÓN B 
 

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

exemplo en relación con España ou Galicia: silvicultura, aluvión, litosfera, enerxías renovables, agricultura 

ecolóxica, ría. (Puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por termo ben definido). 

 

Silvicultura.- Actividade que trata do cultivo de montes e bosques. A práctica máis habitual da silvicultura é o 

aproveitamento forestal de espazos destinados á produción de madeira, leña ou resinas, mais tamén poden ter un 

efecto positivo na protección de cuncas hidrográficas, a conservación de hábitats naturais e o desenvolvemento de 

espazos recreativos.  

 

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.  

 

Litosfera.- 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.  

 



 

Enerxías renovables.- 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.  

 

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 xeneticamente modificados 

(OXMs) -nin para fertilizante nin para combater as pragas-, logrando deste xeito obter alimentos orgánicos á vez 

que se conserva a fertilidade da terra e se respecta o medio ambiente.  

 

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.  

 

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

a) Localice cinco sistemas montañosos con temperaturas medias inferiores a 7,5ºC   (1 punto). 

 

Pireneos, Sistema Central, Sistema Ibérico, Cordilleira Cantábrica, Montes de León, Serras SO de Galicia. 

 

b) Comente o documento atendendo ás seguintes cuestións: 

● Identifique o documento e relacione as áreas coas mesmas temperaturas coas zonas xeográficas ás 

que correspondan. (1 punto) 

Trátase dun mapa temático, corocromático, con isoliñas (isotermas) que representan a temperatura media 

anual das distintas áreas de España (Península, Baleares e Canarias).  

Na lenda, as cores azuis reflicten as zonas máis frías (áreas montañosas do centro e norte peninsular, 

Submeseta Norte e cumios máis elevados dos sistemas montañosos meridionais). 

As cores marelas e salmón (de 12,5ºC a 17,5ºC) correspóndense coa Submeseta Sur, depresión do Ebro, 

áreas litorais do Cantábrico e Galicia, ademais dos vales interiores de Galicia e Dorsal Meridiana, 

arquipélago balear e áreas montañosas de Canarias). 

As cores vermellas, con temperaturas máis elevadas, correspóndense coas áreas de dominio mediterráneo 

levantino e andaluz, depresión do Guadalquivir e litorais das illas Canarias.   

 

 Explique os factores xeográficos e termodinámicos que condicionan as áreas con temperaturas 

superiores a 15ºC (1 punto). 

 Canto aos factores xeográficos: 

 España localízase en latitudes medias. Pero a latitude máis meridional (incluso subtropical no caso canario) 

das áreas litorais levantinas e andaluzas contribúe ao incremento  da temperatura media. 

 A altitude dos espazos sinalados correspóndese esencialmente con áreas deprimidas ou litorais, que están 

por debaixo dos 200 metros sobre o nivel do mar. En Canarias, a pesar das maiores altitudes, a súa posición 

latitudinal xustifica o valor medio máis elevado das temperaturas anuais.  

 A proximidade ao mar. Nas costas mediterráneas o inverno é suave e o verán, caloroso, pois este mar, 

pechado e bordeado por relevos montañosos, actúa como un almacén de calor e non pode amortecer moito as 

elevadas temperaturas estivais. Polo tanto, a amplitude térmica das súas costas é moderada. 

 No referente aos factores termodinámicos: 

 Na área mediterránea prodúcese un predominio do anticiclón das Azores durante boa parte dos equinoccios 

e solsticio de verán. A penetración de vagas de aire frío é menor ca nas áreas setentrionais da península. Por contra, 

a influencia sahariana, moi acentuada no verán, produce unha elevación das temperaturas medias. 

 As illas Canarias constitúen un dominio climático orixinal debido á súa situación no extremo sur da zona 

temperada, en contacto co dominio intertropical e preto das costas africanas, o que fai que se entrecrucen influencias 

variadas. Dominan as altas presións tropicais (anticiclón das Azores) e o vento alisio do nordeste, que dá lugar a 

temperaturas cálidas todo a ano nas zonas baixas, xa que ningún mes baixa de 17 ºC, polo que a amplitude térmica é 

pequena (inferior a 8º C).  

 

● Relacione as áreas de temperaturas inferiores a 15ºC cos dominios climáticos aos que corresponden 

(1 punto). 

A área de 12,5ºC a 15ºC correspóndese cos dominios climáticos do mediterráneo continentalizado da 

Submeseta Sur e a depresión do Ebro; o suboceánico (oceánico de transición ou oceánico de influencia 

mediterránea) dos vales interiores de Galicia e o oceánico do litoral cantábrico. 

A área de 10ºC a 12,5ºC correspóndese, esencialmente, co dominio mediterráneo continentalizado (ou de interior) 

da Submeseta Norte e montañas medias. 

  



 

A área de 7,5ºC a10ºC correspóndese co dominio de montaña peninsular. 

A área de menos de 7,5ªC de media correspóndese co dominio de alta montaña peninsular.  

 

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

espacial da poboación: a) O éxodo rural. b) A inmigración”. 

 

 A dinámica da poboación non depende só da relación entre nacementos e defuncións (crecemento natural), 

senón tamén da mobilidade da poboación ou saldo migratorio. 

 Os movementos migratorios españois adoitan clasificarse en migracións transoceánicas históricas, ata 

mediados do século XX, cuxo principal punto de destino foron diversos países de América Latina, e migracións 

modernas, desde finais da década de 1950, que presentaron unha dobre vertente: as migracións interiores campo-

cidade e as migracións exteriores, cara aos países industriais de Europa Central e Occidental. 

 As migracións campo-cidade tiveron lugar cando aumentou a poboación rural, diminuíu a poboación 

empregada na agricultura e aumentou a demanda de man de obra na industria e nos servizos. Desde 1961 

producíronse vinte millóns de desprazamentos interiores. A metade dos españois vive nun municipio distinto do que 

naceu, e case unha cuarta parte nunha provincia diferente á do seu nacemento. Por iso, as migracións interiores 

tiveron unha grande influencia sobre a distribución da poboación en España e sobre as variacións espaciais na súa 

composición. 

 

 O éxodo rural 

 

 O éxodo rural: de 1900 a 1975 

No primeiro terzo do século XX rexistráronse fortes correntes migratorias desde as zonas rurais ás cidades 

impulsadas polas novas actividades industriais e de servizos das áreas urbanas. Estes movementos interrompéronse 

durante a guerra civil e a inmediata posguerra, para rexurdir con moita máis forza nos anos cincuenta e, sobre todo, 

nos sesenta e primeira metade dos setenta. 

 Nesa época, a economía española experimentaba un elevado ritmo de crecemento, apoiado na 

industrialización e o turismo, que estimularon a construción de vivendas e infraestruturas, así como os servizos ás 

empresas e á poboación. Ao mesmo tempo, produciuse a mecanización de gran parte das tarefas agrarias, o que 

orixinou un éxodo masivo de poboación no medio rural. 

 Só nos anos sesenta do século XX cambiaron de residencia 4,2 millóns de españois, o 60% dos cales se 

trasladaron a outras provincias. Na distribución espacial destas migracións interiores cabe distinguir os seguintes 

espazos de orixe e destino: 

 - Os espazos emisores eran as áreas rurais do interior peninsular, ou espazos con sistemas agrarios en crise: 

Andalucía, Estremadura, as dúas Castelas, Aragón, Asturias, Galicia etc. 

 - Os espazos atractores foron Madrid, Cataluña e o País Vasco, que se atopaban en pleno proceso de 

industrialización. A chegada de inmigrantes xerou o crecemento das grandes áreas urbanas, como Madrid, 

Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza e Sevilla. Tamén creceron cidades máis pequenas, como Tarragona, 

Valladolid, Vigo, Avilés ou Huelva, e as principais áreas turísticas do país. 

 

 Novas pautas das migracións interiores: de 1975 á actualidade 

As migracións interiores masivas de carácter laboral finalizan bruscamente a mediados dos anos setenta do século 

XX, como consecuencia da crise económica que se produciu a causa da alza do prezo do petróleo. Desta maneira, 

entre 1975 e 1985 debilitáronse os fluxos migratorios interprovinciais. Continúan, con menor intensidade, os 

movementos de poboación nova desde o medio rural ata as cidades, ao tempo que se inician os movementos de 

retorno de emigrantes en sentido oposto. 

 Coa recuperación económica de mediados dos anos oitenta do século pasado, os fluxos reactívanse, aínda 

que sen alcanzar a intensidade dos tempos do éxodo rural nin os niveis doutros países europeos. Destaca un modelo 

migratorio novo, en que as migracións interprovinciais (económicas e motivadas por cambios de emprego) perden 

importancia a prol das migracións intraprovinciais, orixinadas por cambios no lugar de residencia, pero non 

necesariamente de emprego. 

 Na actualidade, a maior parte dos fluxos migratorios son de curta distancia, e están ligados á expansión 

urbana. O crecemento das principais cidades desborda os termos municipais e trasládase aos municipios veciños. 

Ese cinto de municipios próximos ás grandes cidades é o que experimenta un maior crecemento demográfico, 

debido sobre todo á inmigración de poboación nova. Este proceso é posible a causa da confluencia dun conxunto de 

factores técnicos (a mellora das infraestruturas de trasporte arredor das cidades), económicas (a carestía do solo e a 

vivenda incita os mozos a buscar vivendas máis baratas nos arredores das cidades) e culturais e ambientais (moitos 

mozos buscan novos estilos de vida máis ligados á natureza, fuxindo da deterioración do medio ambiente das áreas 

urbanas). 

  



 

A inmigración 

 A partir dos últimos decenios do século XX iniciouse unha nova etapa nas migracións. O desenvolvemento 

económico trasformou España dun país tradicionalmente emigrante a un país receptor de inmigración. 

  

 De país de emigración a país de inmigración: os novos fluxos migratorios 

 Tras a entrada de España na UE e a superación da crise económica da primeira metade dos anos oitenta do 

século XX, o país comezou a converterse en destino dos fluxos migratorios internacionais. En 1985, España só 

contaba cuns 250.000 residentes estranxeiros, o que supoñía un 0,6% da poboación total. A finais da primeira 

década do século XXI, esta cifra supera xa os 5,2 millóns, representando o 11,3% da súa poboación, inda que esta 

cifra tende a reducirse nos últimos anos por mor da crise económica desde 2007. 

 A conxunción dun descenso da emigración e un aumento sen precedentes da inmigración exterior propiciou 

que o saldo migratorio en España sexa claramente positivo desde os anos oitenta do século pasado ata o ano 2011 -

momento en que a tendencia, por mor da crise económica, se volve inverter. 

 Canto á inmigración estranxeira en España podemos distinguir dúas fases en que non só se produciu un 

cambio substancial no número de estranxeiros presentes no país senón tamén na súa composición. 

 Durante a primeira fase (nos anos oitenta do século pasado), a maior parte dos estranxeiros residentes en 

España procedían de occidente, o centro e o norte de Europa. Este continxente respondía basicamente a dúas 

motivacións: 

 - Numerosos xubilados europeos elixiron España para retirarse e poder gozar do seu clima e estilo de vida. 

Estes cidadáns concentráronse na costa mediterránea da Península e nos arquipélagos de Baleares e Canarias, onde 

seguen representando unha porcentaxe elevada das súas poboacións. 

 - Outro grupo importante foi o dos traballadores das multinacionais europeas que se foron asentando 

especialmente en Madrid e Barcelona. 

 - Ademais, existía unha colonia crecente de marroquís que comezaron a acudir a España durante esa época 

na busca de traballo. 

 Nunha segunda fase, durante a década de 1990 e os primeiros anos do noso século, chegaron ao noso país 

numerosos cidadáns de Europa do Leste, así como latinoamericanos e asiáticos, á vez que continuaba o fluxo de 

norteafricanos. 

 A maior parte dos inmigrantes procede agora de América Latina, norte de África e Europa. Entre os 

primeiros destacan os ecuatorianos, colombianos, bolivianos e peruanos; entre os segundos predominan os 

marroquís; e entre os terceiros, os máis numerosos son agora os romaneses, seguidos de británicos, búlgaros, 

alemáns e italianos. Tamén existe un importante colectivo de chineses. 

 

 Distribución espacial e actividade de poboación inmigrante 

  Os estranxeiros concéntranse nas áreas máis dinámicas do territorio español, é dicir, onde hai máis 

oportunidades de emprego. Destacan especialmente Madrid, xunto do litoral mediterráneo e as illas. Non obstante, 

os inmigrantes chegaron a practicamente todos os recantos do territorio, malia que a maior parte se concentra nas 

grandes cidades. 

Tamén existe un importante número de estranxeiros, sobre todo africanos, en áreas rurais con agricultura intensiva. 

Polo tanto, a súa localización espacial está moi relacionada co tipo de traballo que desempeñan. 

 En xeral, os inmigrantes ocupan postos de traballo que non eran cubertos pola poboación española, polo 

que non hai propiamente unha situación de competencia coa poboación autóctona. 

  

 Efectos da inmigración 

  Os inmigrantes, co seu traballo, contribuíron de forma decisiva ao crecemento económico de 

España nos anos anteriores á crise económica. Ademais, a chegada de estranxeiros freou o proceso de 

envellecemento da poboación, xa que entre eles predominan os adultos novos e as súas taxas de natalidade son 

superiores ás da poboación española. Este feito é importante desde o punto de vista de mantemento do sistema de 

pensións e Seguridade Social: coa chegada masiva de inmigrantes prodúcese unha diminución da proporción de 

poboación dependente e un aumento do número de contribuíntes. Canto á integración social dos inmigrantes, a 

situación é moi diferente segundo os colectivos, pois algúns poden integrarse moito máis facilmente ca outros en 

función da súa lingua e a súa cultura. 

 

 


