
 

· Noutras, en cambio, favoreceu a súa extinción. Na actualidade, existen notables contrastes entre 

áreas intensamente explotadas durante séculos, e outras que, ao quedaren nunha posición marxinal 

dos fluxos económicos, preservaron boa parte da súa biodiversidade.  

Nas últimas décadas, o número de especies ameazadas incrementouse significativamente; sobre todo, 

o daqueles que se atopan en perigo de extinción. O maior número de especies ameazadas rexístrase entre 

as aves, seguidas da flora e, a maior distancia, dos mamíferos e os reptís. Este incremento está moi 

vinculado á expansión de actividades humanas que implican, directa ou indirectamente, a destrución de 

hábitats e a contaminación do medio. Non obstante, este proceso coincide no tempo cunha etapa en que se 

están desenvolvendo numerosas estratexias de conservación, polo que cabe esperar que, nun futuro 

próximo, se reduza o grao de ameaza. 

 

OPCIÓN B 

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

algún exemplo en relación con España ou Galicia: maquis, somonte, agricultura ecolóxica, aluvión, 

Política agrícola común (PAC), explotación agraria intensiva (puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por 

termo ben definido). 

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

principalmente arbustivas, que soe 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. 

Somonte: Terreo ou rexión situado na ladeira dunha montaña. Terras chás, aínda que levemente 

inclinadas, formadas entre as serras exteriores e o centro da depresión do Ebro, que están constituídas por 

materiais grosos e duros dos relevos montañosos, transportados polos ríos. 

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. 

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. 

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. 

Explotación agraria intensiva: é aquela explotación agraria que elimina os barbeitos e recorre á 

produción continua do terreo, estimulada polo emprego de fertilizantes e o regadío artificial. Este tipo de 

agricultura intensiva obtén unha forte productividade, sobre terreos moitas veces de extensión reducida. É 

moi habitual no litoral mediterráneo, especializado na horticultura. 

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

a) Localice cinco sistemas montañosos con precipitacións acumuladas anuais superiores a 

1.000 mm (1 punto). 

b) Comente o documento atendendo ás seguintes cuestións:  

• Identifique o documento e relacione as áreas coas mesmas precipitacións acumuladas coas 

zonas xeográficas ás que correspondan (1 punto).  



 

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

precipitacións acumuladas superiores aos 1.000 mm (1 punto).  

• Relacione as áreas con precipitacións acumuladas inferiores aos 400 mm cos dominios 

climáticos aos que correspondan (1 punto). 

a) Os sistemas montañosos con precipitacións acumuladas anuais superiores a 1.000 mm son: 

Cordilleira Cantábrica 

Pireneos 

Macizo Galaico 

Montes de León 

Montes Vascos 

Sistema Central 

Sistema Ibérico 

Sistemas Béticos 

Serra da Tramontana 

b) 

1º. Trátase dun mapa corocromático (coropletas) que representa as precipitacións recollidas en cada área 

en litros/metro cadrado ou milímetros, trata a precipitación acumulada ao longo do ano e que consiste na 

suma total das precipitacións recollidas en cada área xeográfica, representa o territorio de España que 

abarca a Península e os arquipélagos canario e balear. As liñas que dividen cada área son isohietas, que 

unen puntos con igual cantidade de precipitacións. 

Podemos agrupar a lenda do mapa en tres grandes conxuntos España húmida, España árida e España seca. 

Máis de 800 mm España húmida abrangue toda Galicia, a cornixa cantábrica, as estribacións dos 

Pireneos e as maiores alturas dos sistemas montañosos.  

400-800 mm España seca sería o resto da península e Baleares, salvo o sueste, interior do val do Ebro, así 

como as partes máis elevadas das Illas Canarias. 

200-400 mm España árida estenderíase polo sueste peninsular (Murcia e Almería), interior do val do 

Ebro e as zonas baixas das Illas Canarias. 

En xeral, podemos apreciar que a precipitación diminúe de norte a sur e de oeste a leste, debido a que a 

maioría das frontes de chuvia entran polo noroeste e que cando chegan ao sueste se encontran moi 

debilitados por ter que atravesar a meseta e os seus rebordos montañosos. 

2º. A España húmida con máis de 1000 milímetros anuais abrangue a meirande parte de Galicia, da 

cornixa cantábrica e as estribacións dos Pireneos, todo isto con clima oceánico e asi como as maiores 

alturas dos sistemas montañosos peninsulares e da illa de Mallorca. 

Os factores xeográficos que inflúen nesta área son: a latitude temperada, a altitude media elevada 

favorece a condensación e a precipitación coa baixada da temperatura, a proximidade ao mar que facilita 

a chegada de masas de aire de procedencia marina, a disposición do relevo que actúa de pantalla 

orográfica, a chegada de masas de aire procedentes do Atlántico, ou a propia disposición das Rías galegas 

de SO a NE que facilitan así mesmo a chegada das mencionadas masas de aire húmidas. 

Os factores termodinámicos están relacionados coa circulación xeral atmosférica: a chegada -en 

superficie- das borrascas da Fronte Polar, con ventos do Oeste predominantes, así como a afluencia de 

masas de aire polares e árticas en inverno e a influencia das masas de aire tropical húmido –especialmente 

nos equinoccios- xustifican a presenza de maiores precipitacións totais nas superficies indicadas. 

A España húmida recibe mais precipitacións debido ao debilitamento da influencia do anticiclón das 

Azores cara ao Norte. No caso dos sistemas montañosos, estes exercen o chamado efecto barreira, 

facendo que as masas de aire se eleven e precipiten na vertente de barlovento. 



 

3º. A España seca ou semidesértica (menos de 400 milímetros) estenderíase polo interior do val do Ebro 

e áreas máis interiores da Meseta, ademáis do sueste peninsular. Nos dous primeiros casos, é a elevada 

continentalidade, o encaixamento entre montañas, coa perda de humidade dos ventos dominantes, o que 

dá lugar a estas áreas semidesérticas. O sueste peninsular, aínda que limítrofe co Mediterráneo, ten moi 

poucas precipitacións, xa que as frontes procedentes do Atlántico e as borrascas mediterráneas chegan 

aquí moi debilitadas. O clima mediterráneo seco, subdesértico e estepario correspóndese co SE 

peninsular e a zona media do val do Ebro.  

Canarias ten escasas precipitacións debido á incidencia durante case todo o ano do anticiclón das Azores, 

centro de acción nesta latitude subtropical. A afluencia de ventos secos africanos e a corrente mariña fría 

de Canarias tamén contribúen á falta de precipitacións nesta área. De resultas de todo isto, en Canarias 

predomina un clima subtropical. 

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

“Movementos naturais da poboación”. a) Natalidade, mortalidade e fecundidade no réxime 

demográfico actual. b) Desequilibrios territoriais no movemento natural da poboación. 

O estudo dos movementos naturais da poboación presta atención aos fenómenos da fecundidade, a 

natalidade, a mortalidade xeral e a mortalidade infantil, e tamén a esperanza de vida. 

Os réximes demográficos diferenzan tres etapas, que se coñecen como réxime demográfico antigo, 

transición demográfica e réxime demográfico moderno, atendendo á evolución das taxas de natalidade e 

mortalidade. España atópase actualmente na última destas etapas, que se estende desde finais dos anos 

1970 ata os nosos días. 

a) Natalidade, mortalidade e fecundidade no réxime demográfico actual. Desde comezos do século 

XX, a natalidade en España amosou unha tendencia descendente, que se intensificou a finais da década de 

1970. Esta propensión á baixa situou a España, ao final do século XX, nun dos índices de fecundidade 

máis baixos de Europa. O descenso da natalidade fixo que o número de nados se achegase ao número de 

falecidos, o que se traduciu nun escaso crecemento natural da poboación. Á baixa natalidade houbo que 

lle sumar unha esperanza de vida cada vez máis prolongada, de xeito que se incrementou a porcentaxe de 

persoas con idades superiores aos 65 anos. Como consecuencia disto, a poboación española entrou nunha 

fase de avellentamento progresivo. 

A partir do cambio de século, as estatísticas amosan unha repunta da natalidade, de maneira que no ano 

2007 se situaba nun 11 por mil, a cifra máis alta rexistrada desde 1979. Este cambio de tendencia foi 

debido á chegada á idade fértil das mulleres nadas nos anos de forte crecemento demográfico, así como á 

chegada masiva de inmigrantes estranxeiros novos, atraídos polo crecemento da economía española. 

Debido á crise económica diminuirá o número de inmigrantes, ao que hai que sumar a entrada de 

xeracións con menor número de mulleres nas idades máis fecundas. En consecuencia, hai unha redución 

das taxas de natalidade xeral. 

As previsións do Instituto Nacional de Estatística indican que a poboación española podería chegar a un 

crecemento vexetativo que estará nuns niveis moi baixos a finais desta década, e coa probabilidade de 

seguir diminuíndo, polo que a diferenza entre o número de nacementos e o de defuncións tenderá a se 

igualar. 

Ao longo do século XX, a mortalidade en España caeu debido ao importante descenso da mortalidade 

infantil e ao aumento da esperanza de vida. En 1900, a taxa de mortalidade era do 28,3‰, mentres que na 

década de 1980 chegou a ser do 7,4 ‰. No entanto, a partir de 1985 rexistrouse un lixeiro aumento, 

debido ao progresivo avellentamento da poboación. 

En 2007, a taxa de mortalidade era do 8,6‰. A primeira causa de falecemento foron as enfermidades 

cardiovasculares, cunha maior incidencia na poboación masculina, a partir dos 45 anos.Entre os 15 e os 

44 anos, o maior número de defuncións ocasiónanos os accidentes de tráfico e a SIDA. A poboación 



 

masculina é tamén a máis afectada. A incidencia destas causas de falecemento segue unha tendencia 

decrecente. 

A taxa de mortalidade infantil en España é moi baixa: 3,5 por cada mil nados vivos en 2007, de maneira 

que se sitúa ao nivel dos países máis avanzados do mundo. 

Ata hai pouco, o número de matrimonios por cada 1000 habitantes era un dato significativo porque 

gardaba relación directa coa natalidade, pero actualmente resulta un dato pouco fiable, dado o aumento de 

parellas de feito e de familias monoparentais. 

A taxa media de fillos por muller, que no ano 2007 foi de 1,4, prevese que se sitúe no 1,5, pero aínda que 

as mulleres teñan máis fillos, a poboación non medrará porque haberá menos mulleres en idade de 

procrear. O que non semella que vaia cambiar é a idade media de maternidade, estabilizada, en 2007, ao 

redor dos 31 anos. Este atraso na maternidade, que antes se situaba nos 25 anos de media, débese, entre 

outras causas, á dificultade que representa ter fillos sen contar antes cunha situación laboral sólida.Para 

que unha poboación se manteña estable, é necesario que unha xeración sexa relevada pola seguinte. Esta 

substitución acádase cunha media de 2,1 fillos por muller. Nos últimos anos, a inmigración modificou a 

tendencia á baixa da natalidade, pero isto non garante o reemprazo xeracional. 

b) Desequilibrios territoriais no movemento natural da poboación. Actualmente, todas as 

comunidades autónomas posúen baixas taxas de natalidade, de mortalidade e de crecemento natural. Non 

obstante, existen certos contrastes debidos á diferente estrutura por idades, é dicir, ao grao de xuventude 

ou envellecemento da poboación. Esta estrutura depende á súa vez de causas herdadas e actuais: 

- As causas herdadas son o distinto comportamento tradicional da natalidade e as diferenzas de 

desenvolvemento económico, causantes das migracións. Estas aféctanlle principalmente á 

poboación nova e provocan o envellecemento das rexións emigratorias (onde descende a natalidade 

e aumenta a mortalidade) e o rexuvenecemento das inmigratorias. En España, as migracións tiveron 

lugar entre 1950 e 1975, desde as rexións agrarias do interior ás urbano-industriais. A crise de 1975 

detivo estas migracións e afundiu a natalidade nas rexións máis afectadas. 

- As causas actuais son os novos factores de desenvolvemento económico a partir da crise e a 

inmigración estranxeira, que desde 1995 achega poboación nova e elevación da natalidade. 

a) As comunidades autónomas con maior dinamismo demográfico contan, respecto á media 

española, con taxas de natalidade máis elevadas, taxas de mortalidade máis baixas e crecemento 

natural máis alto. 

En xeral, presentan unha estrutura demográfica relativamente máis nova, causada por un 

comportamento tradicional máis natalista (Andalucía, Murcia e as cidades de Ceuta e Melilla), por 

ser foco de inmigración interna en épocas pasadas (Madrid, Cataluña, Comunidade Valenciana, 

Baleares) ou por recibir unha forte inmigración estranxeira desde a década de 1990 (todas elas). 

As excepcións neste grupo son Canarias, onde a favorable estrutura por idades compensa a baixa 

natalidade, e Navarra, onde a desfavorable estrutura por idades se compensa cunha natalidade 

relativamente máis alta. 

b) As comunidades autónomas en declive demográfico teñen, respecto á media española, taxas de 

natalidade máis baixas, taxas de mortalidade máis altas e crecemento natural máis baixo, negativo 

en moitos casos. 

Presentan unha estrutura demográfica fortemente envellecida, por sufrir unha intensa emigración en 

épocas pasadas (Galicia e as comunidades do interior peninsular); pola prolongada incidencia da 

crise industrial de 1975 (rexións de antiga tradición industrial da cornixa cantábrica), e por contar 

na actualidade con menor inmigración estranxeira.  


