
ESTRUTURA E VALORACIÓN DA PROBA DE SELECTIVIDADE 
 
 
A PRIMEIRA PREGUNTA terá unha puntuación máxima de 2 puntos (0,50 por 
concepto definido correctamente). A resposta ten que ser breve (máximo cinco liñas), 
concreta e precisa (que corresponda ao concepto), e contextualizado cun exemplo. 
Valorarase a utilización de termos con significado xeográfico. 
 
A SEGUNDA PREGUNTA terá unha puntuación máxima de 4 puntos. Requírese a 
correcta comprensión e interpretación do documento (superando a mera descrición 
elemental), e sempre que sexa posible a explicación das causas dos fenómenos 
representados e as posibles consecuencias derivadas. Especifícanse os puntos básicos 
aos que debe atender a resposta: 
 
• De carácter xeral. Tipoloxía da imaxe: sistema de representación, información 
contida e estrutura (tipo de datos, escala); ámbito territorial, secuencia temporal e 
significado respecto ao fenómeno tratado (por ex. No caso dun gráfico de variacións de 
taxas de actividade, se o período temporal constitúe unha ou varias etapas 
significativas). 
• Localización: Valorarase a correcta localización e relación dos elementos xeográficos 
solicitados, físicos e políticos. 
• Comentario (análise e explicación) dos acontecementos reflectidos (por ex. no caso 
dun diagrama climático, réxime de precipitacións e temperaturas) aludindo aos 
aspectos relacionados (no caso anterior, situacións atmosféricas e formacións vexetais 
asociadas). 
• Comparación dos resultados comentados con aspectos ou feitos similares noutros 
ámbitos territoriais ou durante outros períodos que axuden á comprensión e 
explicación do fenómeno (por ex. nun gráfico de inmigración, correntes inmigratorias 
comparables noutros períodos ou noutros ámbitos territoriais). 
• Achega crítica, se é posible, dalgún aspecto derivado da interpretación do fenómeno 
no contexto mundial actual. 
 
A TERCEIRA PREGUNTA terá unha puntuación máxima de 4 puntos. Hase de 
responder ás cuestións seguindo as orientacións propostas; valorarase a organización 
dos contidos nunha secuencia expositiva, o nivel explicativo do seu desenvolvemento e 
a capacidade de establecer relacións comparativas, ademais do uso do vocabulario 
xeográfico. 
 
EN TODA A PROBA e ata 1 punto na nota final, consideraranse elementos de 
ponderación a calidade da redacción, a corrección gramatical e ortográfica. 
 

Os bloques de coñecemento repartiranse en dous grandes grupos de forma que si a 
pregunta teórica está extraída do primeiro grupo a pregunta práctica será dos 
prácticos do segundo grupo. 
 

 OPCIÓN A OPCIÓN B 

VOCABULARIO Todos os temas Todos os temas 

PRÁCTICA Temas 7 a 14 Temas 1 a 6 e temas 15 e 16 

TEORÍA Temas 1 a 6 e temas 15 e 16 Temas 7 a 14 



 


