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OPCIÓN B 

As illas da costa galega comparten unha serie de características e valores naturais, aínda que cada unha 

delas ten a súa propia identidade. Poderiamos consideralas un só espazo natural aínda que se atopen moi 2 

dispersas no litoral. Unicamente a illa de Cortegada, coas condicións climáticas diferenciais causadas pola 

súa localización no interior da ría de Arousa, concretamente no esteiro do Ulla, non encaixaría no modelo 4 

xenérico de illa atlántica galega. Cortegada ten o perfil chairo habitual das illas fluviais e está 

abundantemente arborada, o que a diferencia das demais, caracterizadas polos cantís rochosos recubertos, 6 

en parte, por unha vexetación de cantil adaptada a soportar os fortes ventos oceánicos cargados de auga 

salgada. Ademais, a vexetación arbórea na maioría destas illas adoita ser pobre, mentres que as 8 

matogueiras e a flora de cantil son abundantes. 

Os maiores valores naturais que albergan as illas atlánticas, á parte dos evidentes paisaxísticos, son, 10 

por unha banda, a enorme riqueza e biodiversidade dos ecosistemas submarinos asociados, e, por outra 

banda, as abundantes colonias de aves mariñas que as utilizan como zona de cría ou de paso nas 12 

diferentes estacións do ano. 

 
V. Caamaño, A. Leiro e M. Dapena, en Espazos naturais de Galiza, 2004 

 

1. Elabora un esquema coas ideas principais e secundarias do texto. [1 punto] 

2. Indica o significado que teñen no texto as seguintes palabras: esteiro (liña 4), chairo (liña 5), 

matogueira (liña 9), biodiversidade (liña 11), colonia (liña 12). Non son válidas as respostas só con 

sinónimos. [1 punto] 

3.  Redacta un texto describindo un espazo de interese natural que coñezas. Identifícao, localízao e expón 

de maneira organizada as súas características e valores máis salientables. (Extensión aprox. 200-250 

palabras) [3 puntos] 

4. Indica se é aberta ou pechada a vogal tónica das seguintes palabras: costa (liña 1), esteiro (l. 4), 

xenérico (l. 5), rochosos (l. 6), recubertos (l. 6), colonias (l. 12). [1 punto] 

5. Identifica no texto cinco substantivos pertencentes ao campo semántico “accidentes xeográficos”. 

Engade ti outros cinco máis. [1 punto] 

6. Responde unha destas dúas preguntas (escolle só unha; extensión aprox. 200-250 palabras) [1 punto] 

a) Linguas minorizadas e linguas minoritarias. O galego: lingua en vías de normalización. 

b) O galego a finais do século XX e comezos do XXI: características lingüísticas fundamentais. 

Contexto histórico e situación sociolingüística. 

7. Responde unha destas dúas preguntas (escolle só unha; extensión aprox. 400 palabras)  [2 puntos] 

a) A prosa do primeiro terzo do XX: as Irmandades e o Grupo Nós (narrativa, ensaio e 

xornalismo) 

b) A literatura do exilio entre 1936 e 1976: poesía, prosa e teatro. 

 


