
 

menos, elévase e exerce unha baixa presión. Os centros de acción dinámicos fórmanse en 

determinadas zonas nas que en altura a corrente en chorro forma cristas (áreas anticiclónicas) ou 

valgadas (áreas depresionarias), que se reflicten en superficie. 

Os centros de acción que dirixen a circulación sobre a Península son os seguintes: 

Centros de acción anticiclónicos: o anticiclón das Azores, que no verán se despraza cara ó norte e 

no inverno cara ó sur; os anticiclóns polares atlánticos; o anticiclón escandinavo, e os anticiclóns 

térmicos do continente europeo e do interior da Península, formados polo arrefriamento do chan 

en inverno. 

Centros de acción depresionarios: a depresión de Islandia; a depresión do golfo de Xénova, 

formada cando posicións de aire frío continental europeo chegan ó Mediterráneo, máis cálido e 

húmido, e as depresións térmicas do norte de África e do interior peninsular formadas polo 

quentamento do chan en verán. 

- As masas de aire son porcións de aire cunhas características determinadas de temperatura, 

humidade e presión. Estas características adquírenas nas súas rexións de orixe, tamén chamadas 

rexións mananciais. Debido á latitude de España, as rexións mananciais das que proceden as 

masas de aire que lle afectan son a zona ártica (A), a zona polar (P) e a zona tropical (T). As dúas 

primeiras dan lugar a masas de aire frías e a terceira orixina masas de aire cálidas. Nos tres casos, 

e dependendo da superficie da rexión de orixe, poden ser masas de aire marítimas húmidas (m) ou 

masas de aire continentais secas (c). 

- Estas características orixinais pódense modificar se as masas de aire percorren grandes distancias. 

Unha masa de aire fría que descende en latitude, requéntase pola base e inestabilízase; pola 

contra, unha masa de aire cálida que ascende en latitude arrefríase pola base e estabilízase. Unha 

masa de aire orixinariamente seca que realiza un percorrido mariño, humedécese e inestabilízase; 

unha masa de aire orixinariamente húmida que realiza un percorrido continental, desécase e 

estabilízase. 

- As frontes son superficies que separan dúas masas de aire de características distintas. Polo tanto, a 

ambos os dous lados dunha fronte prodúcese un cambio brusco das propiedades do aire. A fonte 

máis importante para España é a fronte polar, que separa as masas de aire tropical e polar. As 

súas ondulacións constitúen as borrascas de dúas frontes, cálida e fría, separadas por un sector 

cálido. Como a fronte fría avanza máis rapidamente, o sector cálido estréitase ata desaparecer 

(oclusión). Con iso remata a enerxía da borrasca. 

 

OPCIÓN B 

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

algún exemplo en relación con España ou Galicia: umbria, isohieta, cunca fluvial, Política agrícola 

común (PAC), saldo migratorio, área metropolitana (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por termo 

ben definido). 

Umbría: é unha zona que, pola súa orientación, está sempre en sombra. Nas montañas é a vertente do val 

exposta á sombra e oposta á solana. As súas temperaturas máis baixas adoitan traducirse en diferenzas de 

vexetación, sendo os bosques máis amplos. En España é a orientada ao norte.  

Isohieta: isoliña imaxinaria que une puntos con iguais valores de precipitacións, nun mapa no que se 

expresen cantidades de precipitación recibida por áreas. 

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. 

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. 



 

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. 

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. 

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

a) Cite as unidades identificadas na figura coas letras B, C, E, F (1 punto). 

b) Identifique e analice o tipo de documento (1 punto). 

c) Comente o tipo de litoloxía e cite exemplos de modelado predominantes nas áreas A e E (1 

punto). 

d) Explique os episodios oroxénicos que interviñeron na formación do relevo reflectido nesta figura 

(1 punto). 

a) As unidades identificadas na figura son: 

B ……….. Depresión Meridiana (ou fosa Carballo-Tui). 

C ……….. Dorsal Meridiana Galega ou Dorsal Galega. 

E ……..... Depresións interiores, fosas miocénicas (Monforte, Ourense,...). 

F ……….. Serras orientais. 

b) Estamos diante dun corte/perfil topográfico do relevo galego, con orientación Oeste-Leste, marcando 

no eixe horizontal a distancia en liña recta ata 250 km. e no eixe vertical a altitude ata 2.000 metros; nel 

indícanse as principais unidades do relevo, distinguidas por cores. Ademais das altitudes actuais das 

distintas unidades, reflíctese -en liña de puntos descontinua- o redondeamento da penechaira galega antes 

da fractura do relevo acontecida durante o Terciario. 

c) Na área A, correspondente ao bloque litoral, predomina o granito que da lugar a un modelado 

característico desta rocha intrusiva, cristalina e ríxida que pode ser alterada física ou quimicamente (por 

xelifracción ou conxelación da auga en gretas ou diaclasas; os axentes erosivos poden ocasionar tamen 

tors, caos de bolas, penedos, a presenza de pedras cabaleiras, etc.). Un exemplo ben característico de 

modelado granítico atopámolo no Monte Pindo. 

Na área E, correspondente ás fosas tectónicas orixinadas despois da oroxénese alpina, acumúlanse 

depósitos sedimentarios de rochas brandas como as arxilas, facilmente erosionables, con formas como as 

cavorcos, somontes e acumulación de materiais detríticos, outras veces coincidentes con materiais 

aluviais depositados en fondos de depresións con estratos horizontais, que producen un relevo con escasa 

pendente. 

d) O relevo galego actual 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. 

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

cordilleira herciniana, formada por materiais como o granito, lousa e cuarcita, mantivo unha aliñación 

predominante NO-SE, formando a base do zócolo hespérico que se estende ao Oeste de toda a Península 

Ibérica. 

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

a erosión e a sedimentación, e no que continuou o aplanamento da cordilleira herciniana. 



 

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

oroxénese, o zócolo hercínico, formado por materiais paleozoicos ríxidos, experimentou fracturas e fallas. 

Así, acomodándose á vella rede de fracturas e a outras novas xurdidas como consecuencia do pregamento 

alpino, fracturáronse os bloques do Macizo Galaico e xurdiron depresións afundidas á beira de horsts 

realzados. 

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

sedimentación de depósitos aluviais. 

En Galicia, o glaciarismo quedou restrinxido aos puntos máis elevados das serras orientais e sudorientais, 

con pequenos circos de cabeceira. 

No fondo das depresións, o arrastre fluvial depositou aluvións que as foron colmatando. 

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, considérase 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 adóitase 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 financieiro e de seguros ocupa un lugar 

destacado no control dos cartos 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 5 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 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 naquelas provincias e cidades onde se localiza a 

capitalidade nacional ou autonómica. 

En resumo, os servizos teñen hoxe unha gran 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. 



 

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. Sen embargo, no ano 2008 Galicia recibiu uns 

200.000 visitantes menos que o 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 a un 17% da poboación ocupada. Caracterízase pola coexistencia de numerosos pequenos 

establecementos xunto con 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 ás 

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.  


