
OPCIÓN B 
VOCABULARIO (2 puntos.): De todos os temas  

 

PREGUNTA PRÁCTICA (4 puntos): Prácticos dos temas completos 1 ao 6 e o 15 e 16 dos bloques de 

coñecemento I, IV e V.  
 

Tema 1 
 1- Comentario guiado dun fragmento de mapa topográfico: identificación das coordenadas xeográficas, máximas 
e mínimas altitudes, zonas de maiores e menores pendentes, principais cursos fluviais e orientación dos mesmos.  
2- Comentario de perfís topográficos: N-S, E-O, Pirineos- Val do Ebro.  
3- Mapa litolóxico de España. 
4- Mapa de unidades xeotectónicas de España.  
5 - Debuxos e gráficos con tipos de modelado: granítico, cárstico, glaciar ou volcánico.   
6- Imaxes identificativas: pedras cabaleiras, badlands, páramos, canóns.  
7 Esquemas do relevo costeiro: costa mediterránea.   

Tema 2 
8- Mapas do tempo en superficie: advección do Oeste, anticiclón de verán e tempo do norte. 
9- Mapas de temperaturas e precipitacións medias. 
10- Mapa dos climas de España. 
11- Climogramas: análise de temperaturas, precipitacións e aridez; factores que inflúen no clima; influencia no 
medio; tipos de climas e localización xeográfica dos mesmos. 

Tema 3 
12- Comentario de hidrogramas (nival, nivo-pluvial, pluvio-nival, pluvial oceánico, pluvial mediterráneo). 
13- Análise das concas hidrográficas do Ebro e Guadalquivir: localización dos principais ríos e posibles réximes 
fluviais 
14- Comentario dun mapa dos recursos hídricos da península. 

Tema 4 
15- Mapas de distribución de carballo, sobreira, faia e aciñeira. 
16- Gráficos comparativos de cliseries. 
17- Mapa de rexións bioxeográficas. 
18- Comentario dunha imaxe de paisaxe natural: mediterránea, de montaña e das illas Canarias. 

Tema 5 
19- Comentario dun perfil topográfico O-E. 
20- Comentario de paisaxes naturais de Galicia (serras orientais, cuncas interiores e tipoloxía das rías). 

Tema 6 
Os mapas poderán estar referidos a España ou Galicia. 
21- Mapas de riscos: xeolóxicos, climáticos (inundacións, temporais e secas). 
22- Estatísticas e mapas de erosión dos solos, desertización e incendios forestais. 
23- Comentario guiado de informes ou notas de prensa sobre contaminación. 
24- Mapas dos espazos protexidos (parques nacionais, parques naturais, reservas da biosfera). 

Tema 15  
25- Mapa de crecemento do PIB das CC.AA.  
26- Gráfica de índices de benestar social das CC.AA.  

Tema 16 
27- Mapa do PIB per cápita en Europa e no mundo.  
28- Gráfica de débeda externa total por rexións do mundo.  
29- Mapa de espazos centrais e periféricos no mundo.  
30- Gráfica ou táboa do Índice de desenvolvemento humano no mundo.  
 
 
 



PREGUNTA TEÓRICA (4 puntos) Temas extraídos do 7 ao 14, dos bloques de coñecemento II e III. 

 
7. 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.  
 
8. Transformacións recentes na estrutura agropecuaria española:  
- A poboación rural  
- As explotacións agrarias  
- Técnicas e sistemas agrarios  
- Estrutura gandeira  
- Política Agrícola Común  
 
9. Situación actual da industria en España e Galicia:  
- Desafíos: problemas estruturais (dimensión, I+D+i, tecnoloxía) e consecuencias da incorporación á Unión 
Europea.  
- Tendencias recentes da industria en España: globalización e deslocalización.  
 
10. Sector servizos e o proceso de terciarización da economía en España e Galicia.  
- Características do sector terciario  
- Causas da terciarización  
- Contrastes na localización dos servizos  
 
11.Movementos naturais da poboación. 
- Natalidade, mortalidade e fecundidade no réxime demográfico actual.  
- Desequilibrios territoriais no movemento natural da poboación.  
 
12.Mobilidade espacial da poboación: 
- O éxodo rural  
- A inmigración  
 
13. Urbanismo e ordenación do territorio en España e Galicia.  
- Axentes sociais  
- Planeamento urbanístico  
 
14. Transformacións recentes na estrutura das cidades. 
- Cidade difusa.  
- Os cambios no centro urbano (degradación /vs/ rehabilitación).  
- Cambios de uso no solo urbano.  
 



 


