
Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2013)

Geografia
Model 1

1. Definiu breument i dins l’espai marcat els termes següents, i posau-ne algun 
exemple, si escau:

Coordenades geogràfiques

Climes subtropicals

Deriva continental

Creixement vegetatiu o natural de la població

Energies alternatives

(puntuació màxima: 4 punts)

2. Comentau, contestant les qüestions plantejades, el text següent:

9999999Aferrau una etiqueta identificativa
amb codi de barres
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Espanya és  el  país  europeu amb un major  risc  d'erosió,  i  un  dels  quatre  països  de 
l'OCDE afectats amb major intensitat per aquest greu problema. Un 26% del territori, 
uns 13 milions d’hectàrees, està afectat per processos d'erosió greus, mentre que, amb 
processos mitjanament intensos, la superfície afectada està al voltant del 28%: és a dir, 
uns 27 milions d'hectàrees, més de la meitat del país, registra uns processos d'erosió 
alarmants.

El problema s'accentua a la conca vessant mediterrània, des de Catalunya a Gibraltar, i 
més notòriament a l'àrid i semiàrid sud-est peninsular (Almeria, Múrcia i Granada). Per 
comunitats autònomes, la de Múrcia, amb quasi la meitat del seu territori amb processos 
d'erosió  greus  i  un  22%  més  amb  processos  importants,  ofereix  el  paisatge  més 
erosionat i desertitzat d'Espanya; tan sols la província veïna d'Almeria registra cotes 
encara més greus.

A quin procés fa referència el text, quines en són les causes?
Quines àrees són les més afectades arreu del món i per què?

(puntuació màxima: 3 punts)



3.  Comentau,  contestant  les  qüestions plantejades,  els  gràfics  de  composició  de 
població per edat i sexe que s’adjunten.

A n g o l a  2 0 0 5 F r a n ç a 2 0 0 5 E m i r a t s À r a b s U n i t s 2 0 0 5

Quins tres models de composició de la població per edats apareixen representats als gràfics adjunts? 
Quins són els factors principals que expliquen les diferències que s’hi observen?

(puntuació màxima: 3 punts)

9999999Aferrau una etiqueta identificativa
amb codi de barres



Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2013)

Geografia
Instruccions i aclariments

Model 1

L’examen de Geografia consisteix en tres parts, puntuades respectivament amb 4, 3 i 3 
punts.

Cal respondre la prova al mateix paper de l’enunciat, i aprofitant els espais establerts.

El primer exercici es refereix a una breu definició o descripció de 5 termes o conceptes. 
Es  valorarà  que  s’exposi  una  definició  succinta  i  correcta,  com també  es  tindrà  en 
compte que s’acompanyi  amb qualque exemple.  L’espai de resposta està limitat  pel 
requadre marcat a tal efecte.

La puntuació màxima de l’exercici  és  de 4 punts,  de manera  que  cadascuna de  les 
definicions es valora fins a un màxim de 0,8 punts.

El  segon exercici  consisteix  en  un  comentari  dirigit  d’un  text,  en  el  qual  s’han  de 
respondre les dues qüestions plantejades sobre els continguts del text. Les respostes no 
corresponen a definicions breus, sinó que en aquest cas es valorarà un desenvolupament 
del tema més ampli. S’ha de contestar al mateix full de l’enunciat i continuar, si és 
necessari, a la cara de darrere del full. 

La puntuació màxima de l’exercici és de 3 punts.

El tercer exercici es tracta d’un nou comentari, encara que en aquest cas referit a una 
taula o a un gràfic, que pot venir acompanyat d’un text. Igual que al segon exercici, es 
valorarà que es responguin les qüestions plantejades amb una certa amplitud. S’ha de 
contestar al mateix full  de l’enunciat i es pot emprar  si  és necessari la cara de 
darrere del full.

La puntuació màxima de l’exercici és de 3 punts.

A un nivell global, es valorarà també el domini d’un llenguatge bàsic d’especialitat, la 
utilització  correcta  d’exemples  explicatius,  així  com els  aspectes  formals,  els  quals 
poden modificar la nota final fins a un 20 per cent.


