
RELACIÓN TEMAS /PRÁCTICOS/ TEORÍA NOS 
EXAMES DE SELECTIVIDADE:

1 - Diversidade xeolóxica e morfolóxica.  

1.1 - Pregunta teórica:   

l “Formación e evolución xeolóxica da Península Ibérica e das Illas Canarias e 
Baleares ( da era arcaica ó glaciarismo cuaternario). Tipos de unidade morfoestruturais 
( zócalo, macizos antigos, cordilleiras de pregamento, cuncas sedimentarias). “

1.2 - Vocabulario:   

l Aluvión

l  Foz

l Litosfera

l Meseta

l Penechaira

l Somonte

l Tectónica de placas.

1.3 - Practico:  

l Mapa litolóxico de España:  Setembro 2008, setembro 2011, xuño 2012.

l Perfil topográfico: xuño 2014.

2 - Diversidade climática:  

2.1 - Pregunta teórica:  

l “  Factores  xeográficos  (  latitude,  situación,  influencia  do  mar,  relevo)  e 
termodinámicos ( Jet Stream, centros de acción, masas de aire, frontes) que inflúen no 
clima de España”.

2.2 - Vocabulario:   

l Aridez.

l Barlovento.

l Inversión térmica.

l Isóbara.

l Isohieta

l Umbria.
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2.3 - Practico:  

l Mapas do tempo: Xuño de 2002, 2003, 2005, 2013.

l Climogramas: 2001, set. 2003, set. 2004, set. 2005, set. 2006. 2007, 2009, 2010. 
Xuño 2011, xuño 2013.

3 - Diversidade hídrica.  

3.1 - Pregunta teórica:  

l “ Problemática dos recursos hídricos en España e posibles solucións (trasvases, 
desalinización, recuperación de acuíferos, saneamento dos ríos).

3.2 - Vocabulario:   

l Cunca fluvial.

l Estiaxe.

l Marisma.

3.3 - Practico  

l Hidrograma: setembro 2002.

4 - Diversidade bioxeográfica.  

4.1 - Pregunta teórica:  

l “ Factores da diversidade bioxeográfica: situación xeográfica e acción antrópica.”

4.2 - Vocabulario:   

l Laurisilva

l Maquis

l Vexetación clímax

l Vexetación antrópica.

4.3 - Practico  

l Setembro 2001, xuño 2006, xuño 2004.

5 - Natureza e medio ambiente de Galicia.  

5.1 - Pregunta teórica:  

l “ Diversidade climática de Galicia e a súa influencia nos ríos e na vexetación: 
diversidade climática, ríos de Galicia, diversidade bioxeográfica.”
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5.2 - Vocabulario:  

l Esteiro.

l Landa.

l Ría.

l Tómbolo.

6 - Riscos e problemas ambientais  

6.1 - Pregunta teórica:  

l “Repercusións ambientais da acción humana: contaminación, cambio climático e 
pegada ecolóxica”.

6.2 - Vocabulario:  

l Avaliación de impacto ambiental.

l Ecosistema.

l Efecto invernadoiro.

l Paisaxe.

6.3 - Practico  

l Xuño 2005, set. 2008.

7 - Cambios e permanencias no sector primario  

7.1 - Pregunta teórica:  

l “Os usos do solo e a súa distribución: tipos ( terras labradas, prados e pastos, 
áreas forestais,...)  e  factores explicativos  (condicións naturais  –  dominios  climáticos e 
áreas montañosas e chairas-  e estrutura da propiedade)

l “Transformacións recentes na estrutura agropecuaria española: poboación rural, 
explotacións agrarias, técnicas e sistemas agrarios, estrutura gandeira, Política Agrícola 
Común”.

7.2 - Vocabulario:  

l Acuicultura

l Agricultura ecolóxica.

l Denominación de orixe.

l Desagrarización

l Explotación intensiva
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l Política Agrícola Común (PAC)

l Política Pesqueira Comunitaria (PPC)

l Transxénicos.

7.3 - Practico  

l Xuño 2001, setembro 2004, xuño 2005, setembro 2008, xuño 2011, xuño 2012.

8 - A reestruturación dos espazos industriais.  

8.1 - Pregunta teórica:  

l “Situación  actual  da  industria  en  España  e  Galicia:  desafíos  (problemas 
estruturais – dimensión, I+D+i, tecnoloxía – e consecuencias da incorporación á Unión 
Europea) e tendencias recentes da industria en España ( globalización e deslocalización).

8.2 - Vocabulario:  

l Economías de escala.

l Enerxías renovables.

l Difusión industrial.

l Fondos estruturais.

l Subcontratación.

l Industrias verdes

l Materias primas estratéxicas.

l Parque tecnolóxico.

8.3 - Practico:  

l Xuño 2007, setembro 2008, xuño 2011.

9 - España unha economía de servizos.  

9.1 - Pregunta teórica:  

l “O  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.”

9.2 - Vocabulario:  

l Balanza de pagamentos.

l Economía somerxida.

l Ecoturismo.
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l Franquicia.

l Plan estratéxico de Infraestruturas do Transporte (PEIT)

l Taxas aeroportuarias.

l  Tour operadores.

9.3 - Practico:  

l  2011, setembro 2012.

10 - A poboación española.  

10.1 - Pregunta teórica:  

l “Movementos naturais de poboación: natalidade, mortalidade e fecundidade no 
réxime  demográfico  actual;  e  desequilibrios  territoriais  no  movemento  natural  da 
poboación”

l “Mobilidade espacial da poboación: éxodo rural e inmigración”.

10.2 - Vocabulario:  

l Poboación Activa.

l Esperanza de Vida.

l Réxime demográfico.

l Censo de Poboación.

l Saldo migratorio.

l Taxa de fecundidade.

l Transición demográfica.

l Padrón Municipal

10.3 - Practico  

l 2014, 2011, 2010, 2009. 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002.

11 - O sistema urbano  

11.1 - Pregunta teórica:  

l “Urbanismo e ordenación do territorio en España e Galicia:  axentes sociais e 
planeamento urbanístico”.

l “Transformacións recentes na estrutura das cidades: cidade difusa, cambios no 
centro urbanio (degradación /rehabilitación) e cambios de uso no solo urbano.”
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11.2 - Vocabulario:  

l Área suburbana.

l Área metropolitana.

l Cualificación do solo.

l Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU)

l Unidade Veciñal de Absorción (UVA)

l Xentrificación.

11.3 - Practico  

l Xuño 2002, setembro 2013.

12 - Contrastes e políticas rexionais en España.  

12.1 - Pregunta teórica:  

l “Contrastes  e  políticas  rexionais  en  España:  antecedentes  históricos, 
desequilibrios territoriais, factores de transformación, políticas rexionais.”

12.2 - Vocabulario:  

l Parroquia.

l Municipio.

l Provincia.

l Comunidade Autónoma.

l Estatuto de Autonomía.

13 - España no mundo  

13.1 - Pregunta teórica:  

l “O novo  escenario  xeopolítica:  desigualdade  no mundo,  comercio  desigual  e 
débeda externa. Posición de España no mundo”.

13.2 - Vocabulario:  

l Comisión europea.

l Movementos antiglobalización.

l Obxectivos do Milenio.

l Xeopolítica.
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