
Xeografía 
 

De que trata a materia? 

Xeografía é unha materia propia da modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais, que trata sobre 

a relación entre o medio natural e as actividades humanas que se desenvolven nel. 

 

Cales son os seus contidos? 

Os contidos da materia divídense en dous grandes ámbitos: xeografía física e xeografía humana. No 

primeiro estudaremos a superficie da Terra no seu aspecto natural (relevo, clima, vexetación, 

hidrografía) e no segundo as actividades humanas que se desenvolven nela (poboación, vivenda, 

actividades económicas), así como as súas repercusións, tanto ambientais como sociais. 

  

A materia divídese en 11 bloques de contidos: 

1 O relevo 7 As fontes de enerxía e o sector industrial 

2 A diversidade climática e a vexetación 8 O sector terciario 

3 A hidrografía 9 O espazo urbano 

4 As paisaxes naturais e as relacións entre 
natureza e sociedade 

10 A organización territorial do Estado 
español 

5 A poboación española 11 España en Europa e no mundo 

6 O espazo rural e o sector primario  

 

 

Como se estuda? 

Nesta materia combínase a explicación e o intercambio de ideas na aula coa realización dunha serie 

de exercicios prácticos. A meirande parte deles son os pautados para as probas de acceso á 

universidade.  

Estes exercicios varían segundo o bloque de contidos, e poden ir desde o traballo con gráficas ao 

comentario de fotografías ou mapas, por poñer uns exemplos. Varios destes exercicios deberán ser 

entregados, e contarán para a cualificación final (20%). 

 

Como se avalía a materia? 

A cualificación da materia calcularase do seguinte xeito: 

• Exames 80% 

• Actividades prácticas 20% 

O modelo de exame será o das ABAU, é dicir, o 50% da nota corresponderá a un exercicio práctico, o 

30% a unha pregunta teórica e o 20% restante a un exercicio de vocabulario. 



Ademais, ao longo do curso poderanse propoñer actividades complementarias para subir nota. 


