
OPCIÓN A 
VOCABULARIO (2 puntos): De todos os temas  

 

PREGUNTA DO PRÁCTICO (4 puntos): Prácticos dos temas completos 7 ao 14 dos bloques de coñecemento II 

e III.  
 

Tema 7 (inclúe 2 temas CIUG) 
1- Comentario e localización dunha paisaxe agraria e humanizada, a través de fotografía aérea ou outros medios de 
reprodución.  
2- Mapa de espazos pesqueiros (rexións e caladoiros).  
3- Gráficos e mapas sobre a produción agraria, gandeira ou pesqueira, e poboación ocupada nestes sectores.  

Tema 8  
4- Comentario dunha paisaxe industrial e humanizada (fotografía).  
5- Mapas ou planos sobre factores de localización industrial.  
6- Mapas e gráficos de produción mineira, industrial, enerxética e principais áreas industriais de España e Galicia.  
7- Mapas e gráficos de poboación ocupada nas actividades mineiras e industriais en España e Galicia.  

Tema 9 
8- Comentario de paisaxes turísticas.  
9- Mapas da distribución de redes e infraestruturas do transporte (AVE, autoestradas, autovías, portos e aeroportos).  
10- Mapas ou gráficos do movemento de viaxeiros.  
11- Mapas ou gráficos sobre a distribución e tendencias do turismo  
12- Gráficas sobre a evolución do comercio exterior e/ou interior.  
13- Gráficos e estudos sobre o impacto da sociedade da información.  

Tema 10 (inclúe 2 temas CIUG) 
14- Calcular e analizar o índice sintético de fecundidade dun concello, provincia, etc.a partir dos datos do INE ou IGE.  
15- Comentar e comparar pirámides de poboación.  
16- Gráfica da evolución da poboación activa de España, Galicia, nos últimos 25 anos.  
17- Gráfica da transición demográfica en España.  
18- Gráfica ou estatísticas coa variable de xénero (actividade, estudos ... feminina).  
19- Mapas das porcentaxes de inmigrantes por provincia ou CCAA.  
20- Gráfica da emigración galega.  
21- Mapas e gráficos de ocupación por sectores económicos.  

Tema 11 
22- Comentario plano urbano sinalando as súas partes e a evolución histórica. (Barcelona, Toledo, Vitoria, Madrid).  
23- Paisaxe: comentario dun espazo urbano (alturas, tipoloxías, problemas económicos e sociais).  
24- Mapa do sistema urbano en España e en Europa.  
25- Mapa do subsistema urbano galego.  
 
 

PREGUNTA TEÓRICA (4 puntos) Temas extraídos do 1 ao 6 e dos temas 15 e 16, dos bloques de coñecemento I, 

IV e V.  
 
1. Formación e evolución xeomorfolóxica da Península Ibérica e das Illas Canarias e Baleares. Tipos de unidades 
morfoestruturais. 
 - Formación e evolución xeomorfolóxica da Península Ibérica e das Illas (da era arcaica ao glaciarismo cuaternario).  
- Tipos de unidades: zócolo, macizos antigos, cordilleiras de pregamento, cuncas sedimentarias.  
 
2. Factores xeográficos e termodinámicos que inflúen no clima de España. 
 - Factores xeográficos: latitude, situación, influencia do mar, relevo.  
- Factores termodinámicos: en altura (Jet Stream) e en superficie (centros de acción, masas de aire, frontes).  



 
3. Problemática dos recursos hídricos en España e posibles solucións. - Os transvases  
- A desalinización  
- A recuperación de acuíferos  
- O saneamento dos ríos  
 
4. Factores da diversidade bioxeográfica - Situación xeográfica e procesos naturais.  
- Acción antrópica  
 
5. Diversidade climática galega e a súa influencia nos ríos e na vexetación. - Diversidade climática  
- Os ríos de Galicia  
- A diversidade bioxeográfica  
 
6. Repercusións ambientais da acción humana:  
- Contaminación  
- Cambio climático  
- Pegada ecolóxica  
 
15. Contrastes e políticas rexionais en España - Antecedentes históricos  
- Desequilibrios territoriais  
- Factores de transformacións  
- Políticas rexionais  
 
16. O novo escenario xeopolítico  
- Desigualdade no mundo  
- Comercio desigual, débeda externa  
- Posición de España no mundo  
 
 
 


