
 

CONVOCATORIA DE XUÑO 
 

OPCIÓN A 

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

algún exemplo en relación con España ou Galicia: desagrarización, isóbara, enerxías renovables, 

maquis, silvicultura, Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU). (Puntuación máxima 2 puntos; 0,5 

por termo ben definido). 

Desagrarización.- Concepto que fai referencia á perda de poboación adicada á actividade agraria, así 

como á perda de importancia económica da actividade agrícola nun territorio, e o conseguinte 

debilitamento das institucións sociais vencelladas a esta actividade que organizan diferentes aspectos da 

vida social. En toda España tense producido este proceso, especialmente desde finais dos anos setenta. 

Isóbara.- É unha isoliña que, nun mapa meteorolóxico, une os puntos que teñen a mesma presión 

atmosférica ao nivel do mar. O conxunto de todas elas configuran os cambios de presión. Habitualmente 

se representan os múltiplos de 4 hPa (hectopascais) ou mb (milibares) (1000, 1004, 1008, 1012,…), 

unidade de medida da presión. 

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.  

Maquis.- - Maquis ou maquia é un ecosistema de matogueira mediterránea, formación de especies 

perennifolias, principalmente arbustivas, que adoita refuxiarse sobre solos silíceos. Os érbedos, as xaras, 

os breixos, lentiscos, romeus e outras especies son características desta formación, de maior porte 

xeralmente que as garrigas. 

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, 

pero que tamén poden ter un efecto positivo na protección de cuncas hidrográficas, a conservación de 

hábitats naturais -susceptibles de integrarse en parques naturais protexidos- e o desenvolvemento de 

espazos recreativos.  

Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU).- Instrumento de ordenación integral do territorio. Contén a 

clasificación do solo, definición dos elementos fundamentais da estrutura xeral do territorio (como poden 

ser fixar os espazos libres, de equipamento comunitario, os sistemas xerais de comunicación etc.),   

desenvolvemento, execución e a vixencia do plan. Adoita ser municipal,  Plan Xeral de Ordenación 

Municipal (PXOM).  

 

2.‐ Atendendo ao documento (puntuación máxima de 4 puntos): 

a)  Cite cinco provincias que teñan unha taxa de poboación estranxeira entre 12 e 15,9% (1 punto). 

Hai que citar cinco destas provincias: Barcelona, La Rioja, Segovia, Guadalajara, Madrid, Murcia, 

Málaga, Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas. 

b) Identifique o tipo de documento e relacione áreas xeográficas cos valores das taxas (1 punto). O 

mapa reflicte a porcentaxe de poboación estranxeira nas provincias españolas. É un mapa de coropletas 

que representa datos cuantitativos asociados a unidades administrativas (neste caso provincias) utilizando 

cores de recheo diferentes. O mapa presenta unha clasificación en cinco intervalos de clase (cada clase 

unha cor) e inclúe una escala gráfica. 

As áreas xeográficas que se poden diferenciar facilmente son o Levante mediterráneo desde Girona ata 

Almería, cunha taxa elevada de poboación estranxeira. Pola contra a parte occidental de España e a 

cornixa cantábrica teñen as taxas máis baixas.  

c) Explique as causas das diferenzas das porcentaxes observadas no documento (1 punto). Como 

causas das diferenzas das porcentaxes pódense citar: 

 O crecemento económico baseado en gran medida no boom inmobiliario (“o ladrillo”); este 

crecemento aumentou a oferta de postos de traballo en sectores que non eran cubertos por man de 

obra española. O resultado foi un maior crecemento dos estranxeiros nas áreas máis turísticas de 

España (Mediterráneo e arquipélagos) e máis dinámicas economicamente. Os inmigrantes 

cubrirán postos de traballo nos sectores da construción, dos servizos (hostalaría, fogar) e tamén da 



 

agricultura mediterránea (por exemplo, cultivo baixo plástico), como sería o caso de Almería, 

Murcia ou Lleida.  

 No caso de Madrid e as provincias limítrofes e Barcelona hai que ter en conta que os inmigrantes 

se sitúan nas dúas metrópoles españolas para logo buscar traballo. Madrid e Barcelona actuaron 

como centros de distribución de traballadores inmigrantes. 

 No litoral mediterráneo e as illas atópase unha inmigración de poboación xubilada da Europa 

noroccidental, debido á forte acollida que propicia o clima suave desta zona. 

 A menor incidencia da inmigración en Galicia e a cornixa cantábrica explícase polo menor efecto 

do boom inmobiliario (non se construíron tantas casas coma no Mediterráneo) e o tipo de 

agricultura, cun maior peso da gandería no produto final e non tan  orientada cara ó mercado 

exterior como a mediterránea. 

 

d) Comente as consecuencias das diferenzas representadas no documento (1 punto). Como 

consecuencias pódense citar aspectos: 

 demográfico: a poboación española medra no último decenio do século XX e comezos  do XXI; 

no censo de 1991 ten 38.872.268 habitantes; no do 2001, 40.847.371; e no censo de 2011, 

46.815.916. Este incremento está influído pola inmigración. A fecundidade en España tamén 

varía na segunda metade dos 90, sendo o punto de inflexión 1996 co número de fillos por muller 

máis baixo. No 2003 as mulleres españolas tiñan como media 1,26 fillos e as estranxeiras 1,90. 

 económico ou laboral: a inmigración supón (polo perfil de idade dos inmigrantes) un aumento da 

poboación activa española ata case 23 millóns de persoas, con consecuencias importantes, entre 

outras para as pensións. 

 aspecto social: tamén se pode mencionar cos posibles problemas de integración, a aparición de 

actitudes xenófobas, as mafias vinculadas á inmigración irregular e os problemas humanos desta. 

É moi importante o fenómeno migratorio das últimas décadas: o cambio social máis importante 

na España do século XXI. 

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

“Formación e evolución xeomorfolóxica da Península Ibérica e das Illas Canarias e Baleares. Tipos 

de unidades morfoestruturais”. a) Formación e evolución xeomorfolóxica da Península Ibérica e 

das Illas (da era arcaica ao glaciarismo cuaternario). b) Tipos de unidades: zócolos, macizos 

antigos, cordilleiras de pregamento, cuncas sedimentarias. 

a) Formación e evolución xeomorfolóxica da Península Ibérica e das Illas 

O relevo actual da Península 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. 

Tamén xurdiron elevacións nalgúns puntos illados do Sistema Central e dos Montes de Toledo. Este 

macizo precámbrico foi arrasado posteriormente pola erosión e cuberto case na súa totalidade polos mares 

paleozoicos. 

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

mares que cubrían a maior parte da Península xurdiron as cordilleiras hercinianas, formadas por materiais 

como o granito, lousa e cuarcita. Ao oeste elevouse o Macizo Hespérico, arrasado pola erosión durante a 

mesma era primaria e convertido en zócalo ou meseta inclinada cara ó Mediterráneo. Ó noreste 

apareceron os macizos de Aquitania, Catalano-Balear e do Ebro, e ó sueste, o Macizo Bético-Rifeño. 

Todos eles foron tamén arrasados pola erosión e durante a era primaria convertidos en zócolos. 

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

predominaron a erosión e a sedimentación. Continuou o aplanamento das cordilleiras hercinianas. A 

inclinación do zócolo da Meseta cara ó Mediterráneo permitiu, nos períodos de transgresión mariña, unha 

fonda penetración do mar, que depositou no seu bordo oriental unha cobertoira non moi potente de 

materiais sedimentarios plásticos (calcaria, arenito, marga). Tamén se depositaron enormes espesuras de 

sedimentos en fosas mariñas situadas nas actuais zonas pirenaica e bética. 



 

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

desta: 

- Levantáronse as cordilleiras alpinas, ó pregarse os materiais depositados nas fosas pirenaica e bética 

entre os macizos antigos, que actuaron como topes. Xurdiron os Pireneos entre os macizos de Aquitania, 

Hespérico e do Ebro (que acabou afundíndose), e as cordilleiras Béticas, entre os macizos Bético-Rifeño e 

o Hespérico. 

- Formáronse as depresións prealpinas paralelamente ás novas cordilleiras, e entre estas e o macizo 

antigo: a depresión do Ebro, paralela ós Pireneos, e a do Guadalquivir, paralela ás Béticas. 

- A Meseta viuse afectada pola oroxénese alpina. En primeiro lugar pasou a inclinarse cara ó Atlántico, 

determinando a orientación cara a este océano de boa parte dos ríos peninsulares. En segundo lugar 

formáronse os bordos montañosos da Meseta. No seu bordo oriental pregáronse os materiais plásticos 

depositados polo mar na era secundaria, orixinando a parte oriental da cordilleira Cantábrica e o Sistema 

Ibérico. No bordo sur da Meseta, o empuxe das cordilleiras Béticas levantou Serra Morena. Por último, o 

zócolo da Meseta, formado por materiais paleozoicos ríxidos, experimentou fracturas e fallas. Os bloques 

levantados formaron o Macizo Galaico e as serras interiores da Meseta (Sistema Central e Montes de 

Toledo). Nesta era tamén se orixinou o conxunto de natureza volcánica das Illas Canarias. 

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

formación de terrazas fluviais. 

- O glaciarismo afectou ás cordilleiras máis altas (Pireneos, cordilleira Cantábrica, Sistema Central, 

Sistema Ibérico e Serra Nevada), dando lugar a glaciares de circo e de val. Os glaciares de circo nas 

cabeceira dos vales  e os glaciares de val  no val  dándolle a forma de “U”.    

- A época glaciar caracterizouse pola formación de terrazas fluviais, antigos chans de inundación 

abandonados polo posterior encaixamento fluvial. As terrazas son froito das alternancias climáticas do 

Cuaternario. Os sucesivos ciclos glaciais e posglaciais do Cuaternario deron lugar a terrazas graduadas. 

Na Península, as máis características son as formadas polo Douro, o Texo, o Guadiana, o Guadalquivir e 

o Ebro. 

 

b) Tipos de unidades morfoestruturais: zócolos, macizos antigos, cordilleiras de pregamentos, 

cuncas sedimentarias. 

Unidades morfoestruturais. Resultan de movementos tectónicos que se orixinan no interior da 

Terra e dan lugar a levantamentos, afundimentos e desprazamentos da codia terrestre, e da posterior 

actuación da erosión e da sedimentación. Ambos os procesos están condicionados pola natureza das 

rochas. Na Península atópanse presentes as grandes unidades morfoestructurais do relevo continental: 

zócolos, macizos antigos, cordilleiras de pregamento e concas sedimentarias ou depresións. 

1) Os zócolos son chairas ou mesetas formadas na era primaria ou paleozoico como resultado do 

aplanamento pola erosión de cordilleiras xurdidas nesta era. Os materiais paleozoicos son rochas silíceas: 

granito, lousa, cuarcita e xistos. Son  ríxidas  e ante novos empuxes oroxénicos fractúranse ou rompen. Na 

actualidade, os zócolos constitúen relevos horizontais que ocupan extensas áreas na metade occidental da 

Península. 

2) Os macizos antigos son montañas formadas na era terciaria polo novo levantamento dun bloque 

como consecuencia do movemento oroxénico alpino; son materiais paleozoicos. Estes macizos presentan 

cumes suaves e arredondados. Na Península, constitúen macizos antigos as serras interiores da Meseta 

(Sistema Central e Montes de Toledo), o Macizo Galaico e a parte occidental da cordilleira Cantábrica. 

3) As cordilleiras de pregamento son grandes elevacións montañosas que xurdiron na oroxénese da 

era terciaria polo pregamento de materiais sedimentarios calcarios, depositados polo mar na era 

secundaria. Distínguense dous tipos: 

- Cordilleiras intermedias, pregamento de materiais depositados nos bordos dos zócolos (Sistema 

Ibérico e parte oriental da cordilleira Cantábrica). 

- Cordilleiras alpinas, pregamento de materiais depositados en xeosinclinais ou fosas mariñas longas e 

profundas (Pireneos e cordilleiras Béticas). Teñen fortes pendentes e formas escarpadas.  



 

4) As concas sedimentarias ou depresións: zonas afundidas formadas na era terciaria e cheas con 

sedimentos de calcaria, arxila, arenitos e margas. As concas sedimentarias son de dous tipos: as concas 

sedimentarias formadas polo afundimento dun bloque dun zócalo a causa das presións oroxénicas da era 

terciaria (depresións das mesetas do Douro, Texo e Guadiana); e as depresións prealpinas, localizadas a 

ambos os lados das cordilleiras alpinas (depresións do Ebro e do Guadalquivir). As concas sedimentarias 

son relevos horizontais ou suavemente inclinados porque non foron afectados por oroxéneses posteriores. 

 

OPCIÓN B 

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

algún exemplo en relación con España ou Galicia: acuicultura, economías de escala, saldo 

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

Acuicultura.- Conxunto de actividades que, mediante algún tipo de intervención no ciclo biolóxico ou no 

medio no que habitan os peixes ou plantas, permiten controlar a súa reprodución e/ou crecemento. E moi 

significativa en Galicia, e está restrinxida a un pequeno abano de especies, en función da súa importancia 

económica e do desenvolvemento dunha tecnoloxía axeitada e limitada espacialmente á beiramar ou as 

augas continentais.  

Economías de escala.- Concepto que expresa as vantaxes que para unha empresa comporta a súa 

localización nun determinado contorno: cando se produce unha concentración xeográfica das industrias as 

fábricas benefícianse de infraestruturas colectivas e repártense o custo destas. Cerca dun gran mercado de 

consumo economizan en gastos de transporte, benefícianse da concentración de man de obra ou de 

incentivos fiscais. 

 

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 a inmigración.  

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.  

Landa.- Formación vexetal de matogueira, característica da rexión eurosiberiana e como consecuencia da 

degradación do bosque mixto atlántico. Está formada por matogueiras como a xesta, o toxo e o breixo, 

podendo acadar os 3 m de altura. É característica da España húmida, asentándose sobre solos pobres e 

pouco aptos para o cultivo.  

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 aos documentos, conteste (puntuación máxima de 4 puntos): 

a) Localice as provincias numeradas do 1 ao 4 (Figura 2), indicando cales están en alta e cales están 

en baixa presión (1 punto). 
Provincias:  

  1: Sta. Cruz de Tenerife: alta presión 

  2: Cidade  Real: alta presión 

  3: Navarra: baixa presión 

  4: Teruel: baixa presión 

 

b) Comente o documento (Figura 1) seguindo as seguintes cuestións: 

 Identifique o tipo de documento, as figuras isobáricas, frontes e a localización -a grandes 

trazos- destes (1 punto). Estamos diante dun mapa meteorolóxico de superficie, no que se 

expresa a presión atmosférica en isóbaras e se localizan diferentes centros de presión, así como 

outras figuras isobáricas (frontes cálidas, frías e ocluídas). Distinguimos no mapa dous centros de 

altas presións, un sobre o continente africano e outro sobre o Océano Atlántico, ao Oeste das illas 

Azores -con 1024 mb de presión no seu centro-; e dous centros de baixas presións ubicados no 

Atlántico Norte, ao Noroeste de Irlanda -con 956 e 960 mb de presión no seu centro, 



 

respectivamente-. Asociados aos centros de baixa presión temos unha cadea ou familia de frontes, 

con alternancia de frontes cálidas, frías e ocluídas. Sobre o Mediterráneo constátase a presenza 

dunha fronte fría procedente do Oeste, que xa varreu a Península Ibérica, e que atrapou a fronte 

cálida para constituír unha ocluída sobre o continente europeo e as Illas Británicas -fronte ocluída 

asociada ao centro de baixas presións máis profundo, o de 956 mb no seu centro-. A punto de 

chegar á Península Ibérica, a continuación da fronte fría que vimos de citar, e procedente do 

Oeste, temos unha fronte cálida que está a punto de atravesar o litoral portugués; máis ao Oeste, 

sobre o Atlántico, outra fronte fría que xa se converte en ocluída no ollo da depresión de 960 mb, 

enlazada con outra fronte cálida procedente do Sur e outra fronte fría do Noroeste que se 

localizan no centro do Atlántico.  

 

 Masas de aire e ventos dominantes nas distintas áreas de España (1 punto). Nesta situación 

conflúen dúas masas de aire de características contrastadas (a masa de aire polar marítimo, 

procedente da depresión de Islandia -habitualmente fría e húmida- e a masa de aire tropical 

marítimo -orixinada nos anticiclóns subtropicais -cálida e húmida-) e á penetración de aire frío 

procedente do Norte, coado mediante unha profunda valgada asociada aos centros de baixas 

presións. Produciranse ventos intensos do Oeste debido ao forte gradiente de presión. 

 

 Situación meteorolóxica e tipos de tempo que cabe esperar nas comunidades de Galicia e de 

Canarias, significando as diferenzas de temperatura, humidade e precipitación (1 punto). 

Con este mapa de isóbaras, cabe esperar un tipo de tempo estable, con temperaturas suaves 

tendendo a cálidas, e ausencia de nubes, nas illas Canarias, sometidas á influencia do anticiclón 

das Azores. O grao de humidade, sendo relativamente elevado polo carácter insular das illas, será 

menor que en Galicia -debido á influencia estabilizadora das altas presións-. 

Por contra, Galicia, sometida a ventos do Oeste-Suroeste, con baixas presións e forte gradiente de 

presión debido á proximidade das isóbaras, terá un tempo inestable e húmido, con ceos cubertos e 

maiores precipitacións na costa occidental e nas superficies montañosas a barlovento. As 

temperaturas son suaves relacionadas coa fronte cálida que está a chegar.  

  

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

Tema “Os usos do solo e a súa distribución: tipos e factores explicativos”. 

- Tipos: terras labradas, prados e pastos, áreas forestais, restantes usos do solo. 

- Factores: condicións naturais (dominios atlántico, mediterráneo e subtropical e 

áreas montañosas e chairas) e estrutura da propiedade. 

Ata o século XIX, todos os países mantiñan un predominio do sector primario (o que inclúe as 

actividades agrarias e outras ligadas á extracción de recursos naturais, como a pesca e a explotación 

forestal), e boa parte da súa poboación activa dedicábase a obter alimentos e outros bens de primeira 

necesidade. Só entón, algúns países iniciaron un proceso de industrialización, que fixo que o sector 
secundario se convertese no máis importante dentro do seu territorio. 

Nas últimas décadas, os países desenvolvidos mantiveron a redución progresiva do sector primario, e 

agora tamén do secundario fronte ao rápido crecemento do sector terciario ou de servizos. Na actualidade 

o sector primario só dá emprego ao 4,5% dos ocupados en España, e xera unha proporción algo inferior 

(4%) do PIB; moi por debaixo do secundario (29% dos ocupados) e, sobre todo, do terciario (66%). 

 

De todos os xeitos, a produción final agraria é hoxe un 30% superior á de hai un cuarto de século 

grazas ao seu maior grao de tecnificación que permite aumentar a produtividade do traballo e, pese á 

perda de importancia dentro da economía española e a dos restantes países desenvolvidos, as actividades 

do sector primario aínda manteñen un gran valor estratéxico (autonomía alimentaria, achega de materias 

primas, manter poboación e emprego en áreas rurais, preservar o medio ambiente...). Por todos estes 

motivos, a Unión Europea mantén desde hai décadas unha Política Agraria Común (PAC), que busca a 

supervivencia desta actividade influíndo decisivamente sobre o sector agrario español. 

 



 

Tipos de usos do solo 

Os máis de cincuenta millóns de hectáreas do territorio español destínanse a diferentes usos, o que 

xera diversos tipos de paisaxes. A grandes trazos, identifícase catro grandes tipos de usos de solo: 

 As terras labradas, ocupadas por diferentes cultivos, comprenden algo máis de 16 millóns de 

hectáreas (34% da superficie total). Esténdese, sobre todo, polas grandes cuncas e vales 

interiores, de relevo predominantemente chan ou ondulado (vales do Ebro, Douro, Texo, 

Guadiana, Guadalquivir), algunhas depresións interiores (Bierzo leonés, Baza e Guadix en 

Granada, Antequera en Málaga etc.) e o litoral mediterráneo. Son, en cambio, escasas tanto nas 

rexións do norte peninsular coma nas áreas de montaña e o arquipélago canario. Neste último, as 

condicións climáticas, topográficas ou a escasa fertilidade do solo dificultaron sempre a súa posta 

en cultivo, ou ben produciuse o seu abandono recente debido aos seus escasos rendementos ou á 

competencia doutros usos. 

 Os prados e pastos ocupan uns 8 millóns de hectáreas (17% da superficie total). Están destinados 

á produción de herba para alimento do gando, e ocupan as áreas máis húmidas, topograficamente 

accidentadas ou con solos de pouca calidade para o cultivo. Pódense distinguir tres tipos de 

situacións: 

· As pradarías permanentes constitúen o uso máis característico do solo nas rexións de clima 

oceánico próximas ao litoral cantábrico, desde Galicia ao País Vasco, e están asociadas a unha 

importante gandaría bovina. 

· No oeste da Península Ibérica predominan os pastos estacionais, verdes nos períodos 

chuviosos, pero que secan no verán; isto permitiu manter unha gandaría máis diversificada 

(bovina, ovina e porcina) e de carácter extensivo. 

· Nos cumes das principais cordilleiras, onde desaparece o bosque polas baixas temperaturas 

e a pobreza dos solos, aparecen os pastos de altura, utilizados tradicionalmente por unha 

gandaría trashumante -principalmente ovina- que se traslada a eles no verán desde as terras 

máis baixas e cálidas. 

 As áreas forestais, que se corresponden con bosques de especies caducifolias ou perennifolias, 

ocupan 15 millóns de hectáreas (32% da superficie total). A súa densidade é maior nas rexións 

máis húmidas, así como nas principais cadeas montañosas da Península e os arquipélagos, e son 

tamén as áreas menos transformadas pola acción humana. Permiten a explotación da madeira e 

doutros produtos complementarios (cortiza, froitos etc.), así como a súa utilización para a caza. 

 Os restantes usos do solo suman outros 8,4 millóns de hectáreas (que constitúe o 17% da 

superficie total). Nesta sección inclúense desde os terreos ermos improdutivos ata as áreas 

urbanizadas, as ocupadas por infraestruturas (como son aeroportos, portos, estradas ou 

ferrocarrís) e os espazos hídricos de auga doce e non mariños (lagos, ríos e encoros). 

Factores explicativos da distribución de usos do solo 

A distribución dos usos do solo en España vén determinada por varios factores: 

a) As condicións naturais: en España distínguense tres dominios: 

· O dominio atlántico, de clima húmido, que conta coa presenza de prados e bosques. Esténdese 

polo norte e oeste peninsular, degradándose cara ao interior. 

· O dominio mediterráneo, localizado no resto da Península e as illas Baleares. Caracterízase pola 

existencia dunha estación seca no verán, e mostra un predominio das terras labradas. 

· O dominio subtropical, nas illas Canarias, que ten na aridez o principal factor limitante para os 

cultivos e o bosque, agás nas zonas que están expostas aos ventos alisios. 

 

Outra división é a existente entre áreas montañosas e chairas. Nas primeiras, as condicións especiais 

de elevada altitude e pendente, solos pouco profundos e descenso térmico favorecen un uso do solo para 



 

pastos e bosques. En cambio, nas chairas a ocupación humana foi historicamente máis intensa, polo que 

predominan as terras cultivadas. Exceptúanse as penechairas occidentais, onde os solos son de pouca 

calidade, o que explica o seu uso para pastos e non para cultivos. 

b) A evolución histórica e a estrutura da propiedade. Na economía de subsistencia, cultivos, pastos e 

bosque complementábanse, poñéndose en uso a maior superficie de terra posible para asegurar a 

alimentación da poboación. O desenvolvemento da economía de mercado, desde hai máis dun século, 

conduciu ao abandono das terras de cultivo pouco rendibles e a súa substitución por pastos destinados a 

alimentar o cada vez máis demandado gando; tamén produciu a destrución de certos bosques compensada 

coa repoboación doutros, o que ocasionou cambios no mapa de usos do solo. 

Nos territorios dominados pola gran propiedade, eran habituais os usos extensivos con poucos 

rendementos por hectárea, e con investimentos de traballo e capital escasos, que os fan rendibles; hoxe en 

día moitas convertéronse en empresas capitalistas de alto rendemento. A pequena propiedade asóciase a 

usos máis intensivos do solo para poder subsistir con pouca terra, pero con maiores rendementos; 

algunhas pequenas explotacións hortofrutícolas ou baixo plástico xeran grandes ingresos. 

 
 

 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 
 

OPCIÓN A 

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

algún exemplo en relación con España ou Galicia: acuicultura, desagrarización, cunca fluvial, 

litosfera, transición demográfica, tectónica de placas. (Puntuación máxima 2 puntos; 0,5 por termo 

ben definido). 

Acuicultura. Conxunto de actividades que, mediante algún tipo de intervención no ciclo biolóxico ou no 

medio no que habitan os peixes ou plantas, permiten controlar a súa reprodución e/ou crecemento. E moi 

significativa en Galicia, e está restrinxida a un pequeno abano de especies, en función da súa importancia 

económica e do desenvolvemento dunha tecnoloxía axeitada e limitada espacialmente á beiramar ou as 

augas continentais.  

Desagrarización.  Concepto que fai referencia á perda de poboación adicada á actividade agraria, así 

como á perda de importancia económica da actividade agrícola nun territorio, e o conseguinte 

debilitamento das institucións sociais vencelladas a esta actividade que organizan diferentes aspectos da 

vida social.  

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 adoita coincidir cos niveis máis elevados de determinados sistemas montañosos- 

Litosfera é un 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. 

 Transición demográfica é un modelo que describe os cambios demográficos acaecidos ao longo do 

tempo nos países desenvolvidos: transición dende unha situación de altas taxas de natalidade e 

mortalidade a outra caracterizada por un descenso delas, pasando pola fase intermedia, de descenso da 

mortalidade antes que a natalidade, permitindo un rápido crecemento demográfico. 

Tectónica de placas. Teoría que explicou a deriva continental e outros fenómenos. A superficie exterior 

da Terra consiste en aproximadamente dez bloques ou placas ríxidas. Estas transportan os continentes e 

os solos oceánicos, están en constante movemento e son a causa de moita actividade xeolóxica 


