
 

OPCIÓN B 

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

algún exemplo en relación con España ou Galicia: área metropolitana, esperanza de vida, ría, 

isohieta, barlovento, enerxías renovables. (Puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por termo ben 

definido). 

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.  

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). 

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. Son moi importantes nas costas galegas. 

Isohieta.- Isoliña imaxinaria que une puntos con iguais valores de precipitacións, nun mapa no que se 

expresen cantidades de precipitación recibida por áreas.  Utilízase sobre todo nos mapas climáticos. 

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. 

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. 

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

 a) Na figura 1, localice e nomee as cinco provincias limítrofes con Portugal nas que apareza 

a sobreira (1 punto).  De Norte a Sur: Zamora, Salamanca, Cáceres,  Badajoz e Huelva. 

 b) Comente os documentos atendendo ás seguintes cuestións: 

Identifique as figuras 1 e 2 e especifique as características das rexións bioxeográficas ás que 

pertencen (1 punto).  Son dous mapas de España coa división provincial e corocromáticos que 

representan a extensión superficial de dúas especies vexetais, sobreira e faia. Os dous mapas teñen a 

escala sinalada (numérica no da esquerda e gráfica no da dereita) e a fonte (Atlas Nacional de España). 

Trátase de dous mapas temáticos cualitativos (definen cualidades non relacionadas con cantidades)  que é 

o tipo de mapa máis utilizado en xeografía física. A escala de medida é nominal. 

Aparece no mapa a superficie de faias e sobreiras en dúas rexións: a faia esténdese pola rexión 

eurosiberiana (tamén atlántica) no bosque temperado oceánico caducifolio, e tamén na cordilleira 

pirenaica ata unha altura de máis de mil metros (a rexión boreoalpina comezaría a partir dos 1.200-1.300 

m); a sobreira  sitúase na rexión mediterránea caracterizada polo bosque perennifolio e a matogueira. 

Determine os factores que condicionan a existencia desta vexetación en cada caso (1 punto).   Hai 

tres factores básicos que son as precipitacións, os solos e a altitude, coa súa influencia sobre a 

temperatura.  



 

A  sobreira (Quercus suber) esténdese pola rexión mediterránea, caracterizada desde o punto de 

vista climático por una estación seca e calorosa (prefire áreas con temperaturas medias superiores aos 18 

graos C e climas que superen os 40 graos C de máxima); precisa máis de 500 mm de precipitacións ao 

ano (o ideal da sobreira está entre 600 e 1.000 mm anuais, inda que se adapta a climas con máis de 400 

mm de precipitación anual; de aí a súa extensión en Estremadura e no occidente da Península). Tampouco 

tolera invernos fríos e prefire solos silíceos como os existentes no Oeste da Península. Sobreira e aciñeira 

forman o bosque típico mediterráneo, o bosque esclerófilo.  

A faia  (Fagus sylvatica) pertence á rexión eurosiberiana de bosque caducifolio. Forma  un 

bosque pechado con escaso sotobosque. Tolera mal a calor e ben o frío, polo que medra mellor na 

cordilleira Cantábrica nas abas orientadas cara ao Norte; adáptase ben a áreas de elevada pendente e 

altitude entre 300 e 1.700 m. Na rexión atlántica, a faia combínase en bosques mixtos con carballos e 

coníferas. Necesita grande humidade, de aí a súa extensión no mapa pola cordilleira Cantábrica e os 

Pireneos. Prefire os solos calcarios pero adáptase aos silíceos. Este factor e tamén visible no mapa. 

Relacione a vexetación con aspectos ambientais e económicos (1 punto). A  vexetación clímax 

constituída por especies autóctonas como a faia e a sobreira de copas anchas e troncos leñosos (que 

poderían durar séculos e acadar alturas notables, de ata 20 m) está en retroceso por mor da acción 

antrópica; reduciuse á superficie a causa da sobreexplotación agrícola (roturación, sobrepastoreo…) e da 

substitución por outras especies de maior rendibilidade económica e máis rápido crecemento. Estes 

bosques foron moi transformados pola actividade humana agraria no pasado, e urbana e industrial na 

actualidade. 

A degradación do sobreiral dá lugar á formación de matogueiras como maquias e estepas. O faial 

consérvase en moitos lugares case como bosque relicto, que precisa protección ambiental para a súa 

conservación (ex.: bosque de Muniellos, en Asturias).  

Tradicionalmente, as dúas especies tiveron un importante aproveitamento económico. A madeira 

dura e densa da sobreira foi utilizada para a fabricación de toneis e barcos. Os froitos da sobreira son moi 

apreciados pola súa landra para a alimentación do gando.  Pero a cortiza é o principal aproveitamento da 

árbore. Esta cortiza tiña como función protexer a árbore dos incendios e pódese extraer cada nove anos. 

Utilízase para a fabricación de tapóns, colmeas, parquets, illantes, calzado etc. En Estremadura,  a 

preparación da cortiza é una das principais actividades industriais. A madeira da faia é tamén moi 

apreciada na carpintería interior, mobiliario e ebanistería. Con ela fabrícanse portas, tarimas, frisos, 

molduras, chapas decorativas e taboleiros contrachapados industriais.  

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

“Sector servizos e o proceso de terciarización da economía en España e Galicia”. a) Características 

do sector terciario. b) Causas da terciarización. c)  Contrastes na localización dos servizos. 

O sector servizos abrangue todas aquelas actividades que non se poden considerar agrarios, 

pesqueiros ou industriais. En España este sector ocupa o meirande número de traballadores. Por iso se 

considera que vivimos nunha sociedade terciaria. Nos países desenvolvidos máis da metade da poboación 

activa traballa no sector terciario ou servizos, que medrou en importancia tanto polo número de persoas 

que ocupa como pola riqueza que xera. A distribución dos servizos no territorio amosa grandes 

desigualdades e desequilibrios, dado que tenden a se concentrar nas zonas con maiores niveles de renda. 

a) Características do sector terciario. 

O sector terciario ou servizos abrangue o conxunto de prestacións orientadas a satisfacer as 

necesidades e demandas da sociedade. É un sector moi heteroxéneo formado por actividades moi 

diversas. As características principais que definen o sector terciario son: 

- Actividades intanxibles e inmateriais. O que se ofrece e se valora é a calidade da prestación que 

se realiza, por exemplo, un servizo médico ou unha asesoría. 



 

- Actividades imposibles de almacenar. Os servizos préstanse cando son necesarios ou requiridos, 

polo que se adoitan localizar preto dos posibles usuarios. 

- Actividades moi diversas. Desde administracións públicas, servizos financeiros, comerciais, 

culturais e de lecer, sanitarios e educativos, dirección, administración e asesoría de empresas, servizos de 

limpeza e mantemento, asistencia social, comunicacións etc. 

- Actualmente, téndese a diferenciar o terciario clásico do terciario superior ou cuaternario, sector 

que reúne as actividades máis cualificadas: investigación, telecomunicacións, alta tecnoloxía... 

- É un sector que abrangue dende grandes empresas con milleiros de traballadores a pequenos 

empresarios. 

b) Causas da terciarización. 

Desde hai tres décadas, pódese dicir que España ten unha economía de servizos, porque máis de 

dous terzos de todos os empregos e a produción que se xera no país proceden deste sector. A tendencia é 

que esta proporción continúe aumentando nos próximos anos, tal e como ocorre en todos os países do 

noso medio. Por iso se adoita afirmar que en España vivimos un proceso de terciarización da economía. 

O rápido crecemento que experimentaron as actividades de servizos é o resultado das profundas 

transformacións que viviu a sociedade española, que hoxe presenta as seguintes características: 

- É unha sociedade de consumo, en que o aumento do nivel de renda elevou a capacidade de 

compra e, con isto, o desenvolvemento do comercio e toda unha serie de servizos destinados á poboación. 

- É unha sociedade do benestar, en que aumentou a oferta de todo tipo de servizos sociais 

(educativos, sanitarios, culturais, deportivos...), ofrecidos por institucións públicas e privadas. 

- É unha sociedade de ocio, en que aumenta a importancia do turismo e de diversos servizos 

relacionados co gozo do tempo libre (hostalaría, restauración, espectáculos etc.). 

- É unha sociedade capitalista avanzada, en que o sector financeiro e de seguros ocupa un lugar 

destacado no control do diñeiro e o crédito, básicos para o funcionamento das empresas e o propio 

consumo familiar. 

- É unha sociedade do coñecemento, en que cobran protagonismo unha serie de servizos 

avanzados que melloran a calidade e competitividade das empresas (enxeñaría, deseño, servizos 

informáticos, asesoría técnica...), xunto a centros de investigación e centros tecnolóxicos para promover a 

I+D. 

- É unha sociedade rede, en que tanto as persoas coma os produtos ou a información teñen cada 

vez maior mobilidade, xerando densas redes de fluxos ás que os territorios queren estar conectados, o que 

aumenta a demanda de todo tipo de transportes e telecomunicacións. 

- É unha sociedade regulada, porque a súa complexidade esixe unha administración pública eficaz 

que xestione o seu funcionamento. 

 Todo isto supón unha gran diversidade de servizos, desde os máis especializados e modernos ata 

os máis tradicionais e precarios. 

c)  Contrastes na localización dos servizos. 

A localización do emprego en actividades de servizos mostra importantes diferenzas se se 

considera o volume total de persoas ocupadas nas diferentes provincias. As de Madrid, Barcelona e 



 

Valencia concentran case cinco millóns de empregos, equivalentes a máis dunha terceira parte do total, 

seguidas por outras provincias litorais, xunto a Sevilla e Zaragoza. 

Se se considera en cambio a proporción do emprego terciario sobre o total, as diferenzas 

diminúen, cos valores máis altos en Madrid, o litoral mediterráneo (agás Cataluña) e ambos os  

arquipélagos. 

Esa distribución relaciónase coa influencia de diversos factores: 

- Ante todo, relaciónase coa repartición da poboación e o seu nivel de renda, pois a maioría destas 

actividades buscan estar cerca dos seus clientes potenciais e, polo tanto, aumentan en territorios con altas 

densidades e elevado nivel de ingresos. 

- Tamén inflúe a presenza de poboación estacional relacionada co desenvolvemento do turismo, 

sobre todo, nas áreas litorais, pois iso engade un volume importante de consumidores dalgúns tipos de 

servizos. 

- Un terceiro factor é a densidade de empresas no territorio, pois son as principais demandantes 

dalgúns servizos (desde o transporte e as telecomunicacións, aos servizos informáticos, xurídicos, de 

mantemento e reparación, de deseño e enxeñaría etc.). 

- Por último, as administracións central, autonómica e local distribúense por todo o territorio, pero 

a presenza de funcionarios e contratados nelas é maior naqueles provincias e cidades onde se localiza a 

capitalidade nacional ou autonómica. 

En resumo, os servizos teñen hoxe unha grande importancia e dinamismo, ata converterse na 

principal fonte de emprego actual e para o futuro. Por esa razón, e porque as diferentes actividades tamén 

mostran diversas tendencias de localización, xeran paisaxes específicas e, en ocasións, son fonte de 

impactos negativos; a Xeografía interésase cada vez máis por este sector que conta con máis de catorce 

millóns de empregos e dous terzos do valor da produción total obtida en España, así como a maior 

perspectiva de crecemento. 

O sector servizos en Galicia. 

Máis do 60% do PIB de Galicia corresponde ao sector servizos, que experimentou un gran 

crecemento e diversificación nas últimas décadas. O turismo, o comercio, os transportes e mais os 

servizos sociais son exemplos desta transformación. 

O sector terciario de Galicia adquiriu unha importancia decisiva na creación de postos de traballo, 

xa que en 2008 os servizos ocupaban o 63% do emprego galego. A distribución xeográfica está pouco 

equilibrada; os servizos concéntranse nas capitais provinciais e nos grandes núcleos urbanos, 

principalmente nas provincias da Coruña e Pontevedra. Distínguense dous subsectores: 

- Os servizos non destinados á venda son os servizos sociais financiados polos organismos 

oficiais, como a educación, a saúde e a administración pública. Así, en 2006 o 56% do gasto público que 

realizou a Xunta estivo destinado a sanidade e educación. 

- Os servizos destinados á venda abranguen o comercio, o turismo, os transportes, os servizos ás 

empresas, que diversificaron a súa oferta en actividades como asesoramento xurídico, servizos 

informáticos e administrativos, recursos humanos ou publicidade e os servizos financeiros, que potencian 

o crecemento da economía a través da concesión de créditos a particulares e empresas, e o investimento 

en proxectos empresariais. 

En canto ó turismo, Galicia dispón de máis de 54.000 prazas hoteleiras e de numerosos servizos e 

equipamentos complementarios. Os turistas que visitan Galicia proceden na súa maioría do territorio 

español (80,4%) e en menor medida do estranxeiro (19,6%), sobre todo de países da UE, como Portugal, 



 

Reino Unido, Alemaña, Francia e Italia. A nosa Comunidade ofrece diversos tipos de turismo: turismo de 

sol e praia, turismo cultural, turismo rural e turismo termal. Porén, no ano 2008 Galicia recibiu uns 

200.000 visitantes menos có ano anterior, por mor da recesión económica. Ademais, a imposibilidade de 

competir no mercado internacional cos destinos masivos de praia determinou a orientación da política 

turística cara a outros campos, como o gastronómico, cultural,  congresos ou o deportivo, co fin de atraer 

un turismo de maior calidade e asegurar a ocupación hoteleira durante todo o ano. 

Respecto ao comercio, Galicia incrementou nas últimas décadas o comercio interior como 

consecuencia do crecemento demográfico e económico. Na actualidade representa un 10% do PIB e 

emprega un 17% da poboación ocupada. Caracterízase pola coexistencia de numerosos pequenos 

establecementos xunto a grandes empresas comerciais nacionais e multinacionais. Actualmente, o 

pequeno comercio está vivindo unha crise que se manifesta na redución de establecementos tradicionais e 

na perda de emprego.  

Os intercambios co exterior son cada vez máis importantes debido á apertura progresiva da 

economía galega. A balanza comercial nos últimos anos foi positiva xa que as exportacións superaron as 

importacións. Así, durante o ano 2008, Galicia vendeu ao estranxeiro produtos por valor de 15.614 

millóns de euros e importou o equivalente a 15.463 millóns. As exportacións céntranse na venda de 

material de transporte, confección e peixe, crustáceos e moluscos. As importacións que destacan polo seu 

volume son os produtos enerxéticos e o material de transporte, que concentran o 40,5% do total. O 

desafío máis importante do comercio exterior galego é manter o superávit da balanza comercial alcanzado 

en 2007 e 2008, tras décadas de déficit comercial. 

Finalmente, nos transportes hai que salientar que a situación periférica e o relevo accidentado de 

Galicia son factores que explican que as infraestruturas de transporte e comunicación co resto do Estado 

fosen tradicionalmente moi deficientes. Así e todo, nas últimas décadas, os investimentos públicos 

destináronse a modernizar e ampliar a rede de estradas, os ferrocarrís, os portos e os aeroportos. 

 

 

 


