
RELACIÓN TEMAS /PRÁCTICOS/ TEORÍA NOS 
EXAMES DE SELECTIVIDADE:

1 - Diversidade xeolóxica e morfolóxica.  

1.1 - Pregunta teórica: (vale 4 puntos)  

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: (vale 2 puntos)  

l Aluvión:  é un material detrítico transportado e depositado por unha corrente de 
auga. 

l Está composto por gravas, arxilas e areas. 

l Acumúlase nas canles das correntes, nas planicies inundables e nos deltas. 

l Algúns autores tamén inclúen baixo este termo os materiais que se sedimentan 
en lagos e estuarios.

l  Foz: é  un  accidente  xeográfico  consistente  nun  canón  produto  da  longa 
actuación dos procesos de erosión fluvial. Son típicas do relevo calcáreo pero tamén se 
dan en rochas silíceas onde os ríos se encaixonan nas fracturas do terreo.

l  Un exemplo son os canón do río Sil en Galicia.

l Litosfera:  (do grego litos, "pedra" e fera, "esfera") é a capa superficial da terra 
sólida, caracterizada pola súa rixidez. 

l Está formada pola cortiza e pola capa máis externa do Manto Superior, e «frota» 
sobre a astenosfera, a capa «branda»  do manto superior.

l Meseta:  é unha chaira elevada sobre o nivel do mar. 

l Como exemplo podemos poñer  meseta española, unidade principal  do relevo 
español, que alcanza entre 600 e 700 metros de altura. Resto dun antigo macizo xurdido 
na oroxénese herciniana da era primaria, que foi arrasado pola erosión na era secundaria, 
e deformado e levantado na era terciaria durante a oroxénese alpina.

l Somonte:  terreo ou rexión situados ao pé dunha montaña.

l Moi abundantes entre os Prepirineos e o val do Ebro.

l Tectónica de placas: é  unha teoría  que dá unha explicación  ás  placas que 
forman a superficie da Terra e aos desprazamentos que se observan entre elas no seu 
movemento sobre o manto terrestre fluído, as súas direccións e interaccións. 

l Tamén explica a formación das cadeas montañosas (*orogenia) . 

l Así mesmo, dá unha explicación satisfactoria de por que os terremotos e volcáns 
concéntranse  en  rexións  concretas  do  planeta  ou  de  por  que  as  grandes  fosas 
submarinas están xunto a illas e continentes e non no centro do océano.
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1.3 - Practico: (vale 4 puntos)  

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.:  insuficiencia  de  auga  no  chan  e  na  atmosfera.  Prodúcese  cando  a 
precipitación é inferior á evaporación. 

l Por tanto, depende da relación existente entre a precipitación e a temperatura, 
que determina no seu maior parte a *evaporación da auga. 

l Así, a aridez é maior canto menor é o volume de precipitación e canto máis alta é 
a temperatura.

l Barlovento.: Ladeira dun relevo ou rexión, orientada cara á dirección do vento. 
Habitualmente a ladeira de barlovento é máis húmida e de maior amplitude térmica, xa 
que o aire vese impulsado a ascender, ao facelo arrefríase e prodúcese a precipitación.

l Inversión térmica. é unha derivación do cambio normal das propiedades da 
atmosfera co aumento da altitude. En vez de diminuír a temperatura do aire conforme 
aumenta a altura, aumenta estando a capa superficial máis fría cas capas máis altas.

l Isto ocorre nos vales dos ríos, como por exemplo no val do Ebro, onde o aire se 
estanca e se arrefría en contacto ca superficie.

l Isóbara: Son liñas curvas pechadas que se debuxan nun mapa e que unen 
puntos de igual presión atmosférica nun momento determinado; as isobaras van de 4 en 4 
ou de 5 en 5  milibares.

l Isohieta: Liña que une puntos que reciben as mesmas precipitacións.

l Umbria:  ladeiras  das zonas montañosas que están orientadas ás costas do sol, 
é dicir, na zona de sombra  (de onde procede o nome de umbría, que quere dicir sombra) 
polo que a cantidade de radiación solar que recibe é moito menor que a solaina.

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.

l Elementos do clima: mapa das temperaturas medias anuais (set. 2012), mapa 
das precipitacións medias anuais (xuño 2004, xuño 2008)

2º Bac. Xeografía. Anexo.  2 de 12



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: espazo  xeográfico  ou área  na  que  as  augas  da *escorrentía 
converxen nun colector principal, que é un río, lago ou mar. Exemplos: conca do Ebro,  
conca do Guadalquivir, conca do Guadiana.

l Estiaxe: nivel  mínimo  das  augas  dun  río  por  efecto  da  seca  ou  ausencia 
estacional de precipitacións. 

l Os estiaxes maiores en España son os que sofren os ríos mediterráneos.

l Marisma:  terreo baixo, pantanoso e salobre composto por auga doce e salgada. 
Son moi importantes na diversidade ecolóxica. 

l Por  exemplo  as  marismas  do  Guadalquivir  onde  está  o  parque  natural  de 
Doñana.

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:é  un  tipo  de  bosque  subtropical  ou  selva  alta,  propio  de  lugares 
húmidos,  cálidos,  con grandes árbores e enredadeiras cuxas follas se parecen ás do 
loureiro, do cal toma o nome. 

l A laurisilva en España dáse nas Illas Canarias.

l Maquis ou maquia: é unha formación vexetal de especies perennes formada 
principalmente por arbustos e árbores termófilos de altura media que se atopa en zonas 
semiáridas  e  áridas  caracterizadas  por  invernos  suaves  e  veráns  con  poucas 
precipitacións, propio do dominio climático mediterráneo.

l Vexetación  clímax:  é  a  vexetación  que  se  estableceu  por  si  mesma  nun 
determinado sitio e en determinadas condicións climáticas, sen a acción humana e que 
está en estado de equilibrio natural.
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l Vexetación  antrópica:  Vexetación  que  foi  introducida  polo  home,  é  dicir  o 
contrario  de  vexetación  clímax.  Por  exemplo  os  prados,  cultivos,  ou  bosques  de 
eucaliptos.

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.”

5.2 - Vocabulario:  

l Esteiro: Desembocadura dun río en forma de embude caracterizada por unha 
ampla abertura e que resulta afectada polas mareas. 

l Moitos esteiros foron elixidos como emprazamentos portuarios.

l Landa: formación vexetal a miúdo espiñenta e pobre en especies característica 
da rexión eurosiberiana que supón unha degradación do bosque atlántico. 

l Está  formada  por  matogueiras  como o  toxo  ou a  xesta,  que  pode chegar  a 
alcanzar máis de tres metros de altura 

l Ría: relevo costeiro, típico de Galicia, na que o mar inunda o curso baixo dun río 
debido ó afundimento da costa.

l As rías teñen unha gran importancia pesqueira e turística.

l Tómbolo:  é  un  accidente  xeográfico  sedimentario  formada  por  unha  estreita 
lingua de area que une a costa cunha illa ou peñón rochoso.

l Por exemplo o Peñón de Xibraltar.

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:  procedemento  empregado  pola 
administración que serve para identificar, previr e interpretar os impactos ambientais que 
producirá un proxecto en caso de ser executado.

l Este estudo faise co fin  de que a Administración competente poida aceptalo, 
rexeitalo ou modificalo.
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l Ecosistema: é un sistema biolóxico constituído por unha comunidade de seres 
vivos e o medio natural  no que viven. Existen ecosistemas acuáticos (de río,  lago ou 
mariño) e terrestres (forestais, arbustivos, herbáceos).

l Efecto invernadoiro: fenómeno polo cal determinados gases producidos pola 
actividade humana, como o dióxido de carbono, o metano ou os clorofluorcarbonatos, 
reteñen parte  da enerxía  solar  que o chan devolve  ó espazo exterior  e  provocan un 
aumento  da  temperatura  da  terra  que  derrete  os  casquetes  polares,  aumenta  a 
desertización e altera os ecosistemas naturais.

l Paisaxe: é todo aquelo que forma un conxunto de elementos visibles sobre o 
horizonte. 

l Existen moitos tipos de paisaxe segundo os elementos que predominen: paisaxe 
urbano, paisaxe industrial, paisaxe rural, paisaxe natural...

6.3 - Practico  

l Xuño 2005.

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: é o conxunto de actividades, técnicas e coñecementos de cultivo 
das especies acuáticas vexetais e animais. 

l É unha importante actividade económica de produción de alimentos, materias 
primas de uso industrial e farmacéutico, etc..

l A acuicultura pode ser:

̶ Intensiva, se se interfire en todo o proceso de cría e alimentación, caso das 
piscifactorías.

̶ Extensiva, se se interfire só en parte do proceso, caso do mexillón galego que 
se cultiva en bateas. 

l Agricultura  ecolóxica:  é  un  sistema  de  cultivo  que  non  emprega  produtos 
químicos nin organismos modificados xeneticamente logrando deste xeito obter alimentos 
orgánicos á vez que se conserva a fertilidade da terra e  se respecta o medio ambiente. 

l Os  cultivos  ecolóxicos  de  hortalizas  e  cereais  están  tendo  cada  vez  máis 
demanda entre os consumidores españois con problemas de alerxias ou intolerancias.  
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l Denominación de orixe:  é unha cualificación que se emprega para protexer 
legalmente  certos  alimentos,  de  gran  calidade,  que  se  producen  de forma tradicional  
nunha zona determinada.

l España ten moitos produtos con denominación de orixe como xamón de xabugo 
en Estremadura, ou o pan de Cea en Galicia.

l Desagrarización: É o proceso que consiste na progresiva perda de importancia 
económica do sector primario no PIB e no emprego en España. 

l Este fenómeno prodúcese polo aumento da industrialización e do sector terciario 
que xeran valor económico e máis emprego. 

l Está tamén asociado á economía postindustrial e á sociedade do benestar. 

l En  España  os  ingresos  da  agricultura,  gandaría,  pesca  e  minería  apenas 
supoñen un 6% sobre o total.

l Explotación intensiva: é aquela que consiste en sacar a maior cantidade de 
produtos por unidade de superficie. 

l Utiliza  pouca  extensión  de  terra,  moita  man  de  obra,  e  obtén  amplos 
rendementos. 

l Soe ir asociada á agricultura de regadío.

l Son exemplos  de  agricultura  intensiva  tanto  as  pequenas  hortas  tradicionais 
galegas ou valenciás, onde se recollen varias colleitas ó ano, como os modernos cultivos 
baixo plastico en Almería ou andalucía.

l Política Agrícola Común (PAC)PAC:  É a política común máis importante e un 
dos elementos esenciais do sistema institucional da Unión Europea (UE). A PAC xestiona 
as subvencións que se dan á produción agrícola na Unión.

l Política Pesqueira Comunitaria (PPC): é a política pesqueira común da Unión 
Europea que:

̶ Establece  cotas  para  limitar  a  cantidade  de peixe  de cada  especie  que  os 
Estados membros poden capturar.

̶ Fomenta a industria pesqueira mediante a modernización da flota.

̶ Promove o mantemento da pesca tradicional.

̶ Establece paros biolóxicos para non esgotar as especies.

̶ Negocia acordos pesqueiros con países non europeos...

l Transxénicos: son  aqueles  alimentos  que  foron  producidos  a  partir  dun 
organismo modificado xeneticamente máis resistente ás pragas e enfermidades, de maior 
produción... 

l Actualmente a maior produción de transxénicos está nos cereais como o millo, a 
cebada, ou en leguminosas como a soia.

7.3 - Practico  

l Xuño 2001, setembro 2004, xuño 2005, setembro 2008, xuño 2011, xuño 2012.
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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:  son  aquelas  que  pretenden  baixar  os  costes  de 
fabricación  producindo  moitos  produtos  en  serie,  é  dicir  todos  iguais.  Este  tipo  de 
fabricación dáse moito nos coches.

l Enerxías renovables. Fonte de enerxía que  devolve a natureza con moi poucas 
modificacións e pode ser usada outra vez. Non se esgota e non contamina. Exemplos 
delas son a eólica ou a solar.

l Difusión industrial: fenómeno que consiste na expansión da industria dende un 
área  central  cara  a  periferia  seguindo  os  eixes  que  marcan  as  principais  vías  de 
comunicación. Un exemplo témolo no eixe do Ebro que une as áreas centrais do País 
Vasco, Cataluña e Madrid.

l Fondos estruturais. Son os recursos económicos que a Unión Europea destina 
ó  desenvolvemento  e  reestruturación  económica  das  rexións  europeas  menos 
desenvolvidas. Son:

̶ O Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

̶ O Fondo Social Europeo (FSE)

̶ O Fondo Europeo de Orientación e Garantía Agrícola (FEOGA)

l Galicia, Andalucía e Extremadura reciben moitos destes fondos.

l Subcontratación: tipo de relación na que o empresario principal dunha obra ou 
servizo cede a un terceiro unha parte da fabricación ou servizo. 

l Este tipo de contratación dáse cando moito na construción cando un promotor 
inmobiliario subcontrata servizos como a instalación da carpintería, fontanería...do edificio.

l Industrias verdes:  Dise daquelas industrias que intentan non contaminar nos 
seus procesos de produción, distribución e consumo. 

l Para elo  usan materiais  reciclados,  reducen ó mínimo as emisións de gases 
efecto invernadoiro, teñen unha planta de tratamento de auga e residuos sólidos, utiliza 
enerxías alternativas...

l Un  exemplo  podería  ser  Inditex  que  ten  un  xerador  de  enerxía  eólica  que 
abastece a súa planta de Arteixo. 

l Materias  primas  estratéxicas: son  aquelas  materias  primas  imprescindibles 
para o proceso industrial  actual  como o petróleo,  ou coltán (usado para os teléfonos 
móbiles), o uranio (para a enerxía nuclear).

l A súa  dispoñibilidade  é  reducida  polo  que  condiciona  moitas  das  decisións 
políticas internacionais.
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8.3 - Practico:  

l Xuño 2007, setembro 2008, xuño 2011, setembro 2014.

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 : todas as transaccións económicas realizadas entre 
un país e o resto dos países da Terra durante un ano. Componse pois de catro balanzas  
parciais: balanza comercial, balanza de servizos, balanza de transferencias e balanza de 
capitais.

l Economía somerxida: é toda actividade económica que escapa ao control de 
Facenda e non tributa. Tampouco aparece no PIB dun país.

l Pode ser legal, cando oculta parte dos beneficios e tributa menos do debido, ou 
ilegal,  cando  procede  de  negocios  ó  marxe  da  lei,  como  o  tráfico  de  drogas  ou  a 
prostitución.

l Ecoturismo.: é unha nova tendencia do turismo, diferente do turismo tradicional 
no cal se privilexia a sustentabilidade, a preservación, a valoración do patrimonio tanto  
natural como cultural.

l Nesta liña está o turismo rural.

l Franquicia.: é  unha  concesión  dos  dereitos  de  explotación  dun  produto, 
actividade  ou  nome  comercial,  outorgada  por  unha  empresa  principal  a  outras  máis 
pequenas que desenvolven o negocio nunha determinada zona.

l Un exemplo de franquicia española é empresa de transportes MRW.

l Plan estratéxico de Infraestruturas do Transporte (PEIT): Proxecto do Estado 
español para:

̶ Mellorar a competitividade económica, 

̶ a cohesión territorial e social, 

̶ e  a  seguridade  e  calidade  do  servizo  en  todos  os  medios  de  transporte 
españois.

l A este  plan  obedecen  a  construción  do  AVE,  e  a  mellora  das  autovías  e 
aeroportos españois.

l Taxas aeroportuarias.:  é o valor  que se cobra aos pasaxeiros polo uso das 
instalacións aeroportuarias. 

l É de pago obrigatorio para todos os pasaxeiros.
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l  Tour operadores.:  son as empresas intermediarias entre os establecementos 
turisticos e as pequenas axencias turísticas.

l Son as que confeccionan os programas e os paquetes turísticos por un prezo 
global no que se inclúen o transporte, o aloxamento e o tipo de pensi´,n alimenticia desde 
a orixe do cliente até o seu destino final. 

l Exemplos de tour operadora española é Meliá, Viajes el Corte Inglés, ou Grupo 
Barceló.

9.3 - Practico:  

l  Xuño e setembro 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: é o conxunto de persoas de 16 anos ou máis, ata os 65 
anos, que fornecen man de obra para a produción de bens e servizos. Distinguimos entre 
a ocupada (que traballa) e a desocupada (que busca traballo)

l Esperanza de Vida:  son os anos que se espera que viva unha persoa, libre 
dunha desgracia, no momento de nacer.

̶ A esperanza de vida das mulleres españolas é a máis alta da Unión Europea, 
85 anos só superadas polas mulleres xaponesas. 

̶ A esperanza  de  vida  para  os  homes  é  de  79  anos.   Prevese  que  seguirá 
aumentando.

l Réxime demográfico: é cada etapa pola que pasa a evolución do movemento 
natural  dunha poboación  na que a  natalidade,  a  mortalidade e  o  crecemento  natural 
presenta características homoxéneas.

l  Distínguense  tres:  Réxime  demográfico antigo  ata  o  século  XX.  Réxime 
demográfico  de transición.(1900-1975).  A  partir  de  1975  España  está  no  réxime 
demográfico moderno. 

l Censo de Poboación:  é o documento que recolle o estado da poboación dun 
país  nun momento  concreto:  número,  idade,  sexo,  estado civil,  lugar  de nacemento, 
estudios...en España realizase cada dez anos (desde 1981 nos anos rematados en 1).

l Saldo migratorio.  É a diferenza entre a emigración e a inmigración para un 
territorio e un período de tempo determinados. 

l Taxa de fecundidade: É o número de fillos por cada muller en idade fértil, entre 
15 e 49 anos. 
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̶ A taxa media de fillos por muller no ano 2013 foi de 1´27, prevese que aumente 
a un e medio, pero a poboación non aumentará porque haberá menos mulleres 
en idade fértil. 

l Transición demográfica:  sistema demográfico caracterizado  por  un elevado 
aumento  da  poboación  consecuencia  dunha  alta  natalidade  e  dun  descenso  da 
mortalidade. Esta fase desenvolvese en España entre 1900 e 1975.

l Padrón Municipal: é o rexistro que leva a cabo cada concello sobre a poboación 
que vive no seu municipio. Contén información dos cidadáns pero menos detallada que no 
censo.  É un documento que se renova continuamente xa que cando unha persoa se 
traslada a vivir a outro municipio ten a obriga legal de empadroarse nel.

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 urbano (degradación /rehabilitación) e cambios de uso no solo urbano.”

11.2 - Vocabulario:  

l Área suburbana. Territorio próximo ás cidades que polas súas características 
constitúe unha zona de transición entre o núcleo urbano propiamente e o espazo rural 
adxacente.

l Área metropolitana:  formada por unha cidade central e un conxunto de núcleos 
urbanos situados ó seu redor e que funcionan como satélites da cidade central exercendo 
de cidades dormitorio, industriais, de servizos... 

l Cualificación do solo: Para facer un plan urbanístico é necesario facer unha e 
unha cualificación do solo1 Os plans de urbanismo españois clasifican o solo en catro 
grandes categorías:

̶ Solo urbano:  é o xa urbanizado e que conta con subministracións de auga, 
electricidade,  rede  de  sumidoiros,  etc.  É  a  parte  da  cidade  que  xa  vemos 
edificada ou ben que xa dispón de todo o necesario para que se poida construír  
nela.

̶ Solo  urbanizable:  son  os  terreos  que  nun  futuro  máis  ou  menos  inmediato 
poderán ser urbanizados e construídos ata conformaren solo urbano e, deste 
xeito, seren considerados parte da cidade.

̶ Solo non urbanizable:  tratase do solo que nunca poderá ser urbanizado nin 
edificado baixo ningún concepto, xa sexa porque se trata de zonas protexidas 

1 Palabra do vocabulario. 
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polos seus valores ambientais, paisaxísticos, históricos, culturais, etc., ou ben 
porque son áreas que sofren riscos naturais ou por outras razóns de beneficio 
colectivo.

̶ Sistemas xerais: terreos destinados ao funcionamento xeral do municipio, como 
rede viaria, zonas verdes, equipamentos e servizos urbanos, infraestruturas de 
titularidade pública, etc

l Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU)Plan Xeral de Ordenación Urbana, é 
un instrumento de ordenación  do territorio dun ou varios municipios, a través do cal se 
clasifica o chan, se determina o réxime aplicable a cada clase de chan, e se definen os 
elementos fundamentais do sistema de equipamentos do municipio en cuestión. 

l Unidade Veciñal de Absorción (UVA) : construcións prefabricadas de carácter 
provisional levadas a cabo polo Instituto Nacional da Vivenda nos anos 60 en lugares 
onde se estendía o chabolismo.

l Xentrificación: é o proceso de rehabilitación dunha zona céntrica da cidade que 
antes  estaba  degradada  (  casas  vellas,  sen  equipamentos  nin  comodidades,  con 
poboación marxinal). As casas se rehabilitan, os servizos e as infraestruturas se melloran, 
e a poboación marxinal se despraza ( subida dos alugueres, maior presencia policial...).  
Deste xeito os prezos soben e  a zona pasa a estar habitada por xente de clase alta e  
oficinas de empresas importantes. 

l Exemplo disto son os barrios de Malasaña en Madrid, ou a área residencial do 
Papagayo na Coruña. 

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: é unha entidade territorial galega de orixe eclesiástico constituída por 
varias aldeas. Varias parroquias constitúen un municipio.

l Municipio: é unha entidade territorial, política e administrativa gobernada por un 
alcalde e uns concelleiros elixidos democraticamente polos habitantes empadroados no 
censo municipal.

l  En España hai 8.111 municipios. 

l O  seu  gran  número  e  pequeno  tamaño  fai  que  existan  mancomunidades 
formadas por varios concellos que xestionan xuntos servizos como o abastecemento de 
auga ou a xestión de residuos.

l Provincia. é unha división territorial de España intermedia entre as comunidades 
autónomas e os concellos e que está recoñecida pola actual Constitución aínda que data 
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de 1833. España ten un total  de 50 provincias. O seu funcionamento está xestionado 
polas Deputacións Provinciais.

l Comunidade Autónoma. é unha entidade territorial que, dentro do ordenamento 
constitucional  de  España,  está  dotada  de  autonomía  lexislativa  e  competencias 
executivas,  así  como  da  facultade  de  administrarse  mediante  os  seus  propios 
representantes. 

l España ten 17 comunidades autónomas e dúas cidades autónomas (Ceuta e 
Melilla)

l Estatuto  de  Autonomía.  é  a  norma  institucional  básica  española  dunha 
Comunidade Autónoma, recoñecida pola actual Constitución de 1978 .  Nel recóllense a 
denominación  da  Comunidade,  a  delimitación  territorial,  a  organización  e  sede  das 
institucións autónomas, e as competencias asumidas pola comunidade. 

12.3 - Pregunta teórica:  

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

12.4 - Vocabulario:  

l Comisión  europea:  é  un dos  órganos  directivos  da  Unión  Europea.  Ten  a 
iniciativa lexislativa, executa o orzamento e as políticas comúns, representa á Unión no 
seu conxunto. e promove e defende o interese xeral europeo. 

l Movementos antiglobalización: son grupos sociais formados por activistas de 
distintas correntes sociais e políticas que a finais do século XX coincidiron na crítica a 
como se está facendo a globalización:

̶ Beneficia ás grandes multinacionais e ós países ricos.

̶ Favorece un modelo de desenvolvemento inxusto e insostible.

̶ Prexudica  a  democracia  dos  Estados  xa  que  estes  se  ven  sometidos  ós 
intereses das multinacionais.

l Obxectivos do Milenio. son oito propósitos de desenvolvemento para os países 
membros das Nacións Unidas que se acordaron conseguir para 2015. Están  relacionados 
con erradicar a pobreza, educación universal, mortalidade infantil, medio ambiente, ...

l Xeopolítica.  é  a  ciencia  que  a  través  da xeografía,  a  historia  e  os  estudos 
rexionais estuda os sucesos políticos e as súas posibles consecuencias.
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	1 - Diversidade xeolóxica e morfolóxica.
	1.1 - Pregunta teórica: (vale 4 puntos)
	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: (vale 2 puntos)
	l Aluvión: é un material detrítico transportado e depositado por unha corrente de auga.
	l Está composto por gravas, arxilas e areas.
	l Acumúlase nas canles das correntes, nas planicies inundables e nos deltas.
	l Algúns autores tamén inclúen baixo este termo os materiais que se sedimentan en lagos e estuarios.
	l Foz: é un accidente xeográfico consistente nun canón produto da longa actuación dos procesos de erosión fluvial. Son típicas do relevo calcáreo pero tamén se dan en rochas silíceas onde os ríos se encaixonan nas fracturas do terreo.
	l Un exemplo son os canón do río Sil en Galicia.
	l Litosfera: (do grego litos, "pedra" e fera, "esfera") é a capa superficial da terra sólida, caracterizada pola súa rixidez.
	l Está formada pola cortiza e pola capa máis externa do Manto Superior, e «frota» sobre a astenosfera, a capa «branda» do manto superior.
	l Meseta: é unha chaira elevada sobre o nivel do mar.
	l Como exemplo podemos poñer meseta española, unidade principal do relevo español, que alcanza entre 600 e 700 metros de altura. Resto dun antigo macizo xurdido na oroxénese herciniana da era primaria, que foi arrasado pola erosión na era secundaria, e deformado e levantado na era terciaria durante a oroxénese alpina.
	l Somonte: terreo ou rexión situados ao pé dunha montaña.
	l Moi abundantes entre os Prepirineos e o val do Ebro.
	l Tectónica de placas: é unha teoría que dá unha explicación ás placas que forman a superficie da Terra e aos desprazamentos que se observan entre elas no seu movemento sobre o manto terrestre fluído, as súas direccións e interaccións.
	l Tamén explica a formación das cadeas montañosas (*orogenia) .
	l Así mesmo, dá unha explicación satisfactoria de por que os terremotos e volcáns concéntranse en rexións concretas do planeta ou de por que as grandes fosas submarinas están xunto a illas e continentes e non no centro do océano.

	1.3 - Practico: (vale 4 puntos)
	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.: insuficiencia de auga no chan e na atmosfera. Prodúcese cando a precipitación é inferior á evaporación.
	l Por tanto, depende da relación existente entre a precipitación e a temperatura, que determina no seu maior parte a *evaporación da auga.
	l Así, a aridez é maior canto menor é o volume de precipitación e canto máis alta é a temperatura.
	l Barlovento.: Ladeira dun relevo ou rexión, orientada cara á dirección do vento. Habitualmente a ladeira de barlovento é máis húmida e de maior amplitude térmica, xa que o aire vese impulsado a ascender, ao facelo arrefríase e prodúcese a precipitación.
	l Inversión térmica. é unha derivación do cambio normal das propiedades da atmosfera co aumento da altitude. En vez de diminuír a temperatura do aire conforme aumenta a altura, aumenta estando a capa superficial máis fría cas capas máis altas.
	l Isto ocorre nos vales dos ríos, como por exemplo no val do Ebro, onde o aire se estanca e se arrefría en contacto ca superficie.
	l Isóbara: Son liñas curvas pechadas que se debuxan nun mapa e que unen puntos de igual presión atmosférica nun momento determinado; as isobaras van de 4 en 4 ou de 5 en 5 milibares.
	l Isohieta: Liña que une puntos que reciben as mesmas precipitacións.
	l Umbria: ladeiras das zonas montañosas que están orientadas ás costas do sol, é dicir, na zona de sombra (de onde procede o nome de umbría, que quere dicir sombra) polo que a cantidade de radiación solar que recibe é moito menor que a solaina.

	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.
	l Elementos do clima: mapa das temperaturas medias anuais (set. 2012), mapa das precipitacións medias anuais (xuño 2004, xuño 2008)


	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: espazo xeográfico ou área na que as augas da *escorrentía converxen nun colector principal, que é un río, lago ou mar. Exemplos: conca do Ebro, conca do Guadalquivir, conca do Guadiana.
	l Estiaxe: nivel mínimo das augas dun río por efecto da seca ou ausencia estacional de precipitacións.
	l Os estiaxes maiores en España son os que sofren os ríos mediterráneos.
	l Marisma: terreo baixo, pantanoso e salobre composto por auga doce e salgada. Son moi importantes na diversidade ecolóxica.
	l Por exemplo as marismas do Guadalquivir onde está o parque natural de Doñana.

	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:é un tipo de bosque subtropical ou selva alta, propio de lugares húmidos, cálidos, con grandes árbores e enredadeiras cuxas follas se parecen ás do loureiro, do cal toma o nome.
	l A laurisilva en España dáse nas Illas Canarias.
	l Maquis ou maquia: é unha formación vexetal de especies perennes formada principalmente por arbustos e árbores termófilos de altura media que se atopa en zonas semiáridas e áridas caracterizadas por invernos suaves e veráns con poucas precipitacións, propio do dominio climático mediterráneo.
	l Vexetación clímax: é a vexetación que se estableceu por si mesma nun determinado sitio e en determinadas condicións climáticas, sen a acción humana e que está en estado de equilibrio natural.
	l Vexetación antrópica: Vexetación que foi introducida polo home, é dicir o contrario de vexetación clímax. Por exemplo os prados, cultivos, ou bosques de eucaliptos.

	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.”

	5.2 - Vocabulario:
	l Esteiro: Desembocadura dun río en forma de embude caracterizada por unha ampla abertura e que resulta afectada polas mareas.
	l Moitos esteiros foron elixidos como emprazamentos portuarios.
	l Landa: formación vexetal a miúdo espiñenta e pobre en especies característica da rexión eurosiberiana que supón unha degradación do bosque atlántico.
	l Está formada por matogueiras como o toxo ou a xesta, que pode chegar a alcanzar máis de tres metros de altura
	l Ría: relevo costeiro, típico de Galicia, na que o mar inunda o curso baixo dun río debido ó afundimento da costa.
	l As rías teñen unha gran importancia pesqueira e turística.
	l Tómbolo: é un accidente xeográfico sedimentario formada por unha estreita lingua de area que une a costa cunha illa ou peñón rochoso.
	l Por exemplo o Peñón de Xibraltar.


	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: procedemento empregado pola administración que serve para identificar, previr e interpretar os impactos ambientais que producirá un proxecto en caso de ser executado.
	l Este estudo faise co fin de que a Administración competente poida aceptalo, rexeitalo ou modificalo.
	l Ecosistema: é un sistema biolóxico constituído por unha comunidade de seres vivos e o medio natural no que viven. Existen ecosistemas acuáticos (de río, lago ou mariño) e terrestres (forestais, arbustivos, herbáceos).
	l Efecto invernadoiro: fenómeno polo cal determinados gases producidos pola actividade humana, como o dióxido de carbono, o metano ou os clorofluorcarbonatos, reteñen parte da enerxía solar que o chan devolve ó espazo exterior e provocan un aumento da temperatura da terra que derrete os casquetes polares, aumenta a desertización e altera os ecosistemas naturais.
	l Paisaxe: é todo aquelo que forma un conxunto de elementos visibles sobre o horizonte.
	l Existen moitos tipos de paisaxe segundo os elementos que predominen: paisaxe urbano, paisaxe industrial, paisaxe rural, paisaxe natural...

	6.3 - Practico
	l Xuño 2005.


	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: é o conxunto de actividades, técnicas e coñecementos de cultivo das especies acuáticas vexetais e animais.
	l É unha importante actividade económica de produción de alimentos, materias primas de uso industrial e farmacéutico, etc..
	l A acuicultura pode ser:
	̶ Intensiva, se se interfire en todo o proceso de cría e alimentación, caso das piscifactorías.
	̶ Extensiva, se se interfire só en parte do proceso, caso do mexillón galego que se cultiva en bateas.

	l Agricultura ecolóxica: é un sistema de cultivo que non emprega produtos químicos nin organismos modificados xeneticamente logrando deste xeito obter alimentos orgánicos á vez que se conserva a fertilidade da terra e se respecta o medio ambiente.
	l Os cultivos ecolóxicos de hortalizas e cereais están tendo cada vez máis demanda entre os consumidores españois con problemas de alerxias ou intolerancias.
	l Denominación de orixe: é unha cualificación que se emprega para protexer legalmente certos alimentos, de gran calidade, que se producen de forma tradicional nunha zona determinada.
	l España ten moitos produtos con denominación de orixe como xamón de xabugo en Estremadura, ou o pan de Cea en Galicia.
	l Desagrarización: É o proceso que consiste na progresiva perda de importancia económica do sector primario no PIB e no emprego en España.
	l Este fenómeno prodúcese polo aumento da industrialización e do sector terciario que xeran valor económico e máis emprego.
	l Está tamén asociado á economía postindustrial e á sociedade do benestar.
	l En España os ingresos da agricultura, gandaría, pesca e minería apenas supoñen un 6% sobre o total.
	l Explotación intensiva: é aquela que consiste en sacar a maior cantidade de produtos por unidade de superficie.
	l Utiliza pouca extensión de terra, moita man de obra, e obtén amplos rendementos.
	l Soe ir asociada á agricultura de regadío.
	l Son exemplos de agricultura intensiva tanto as pequenas hortas tradicionais galegas ou valenciás, onde se recollen varias colleitas ó ano, como os modernos cultivos baixo plastico en Almería ou andalucía.
	l Política Agrícola Común (PAC)PAC: É a política común máis importante e un dos elementos esenciais do sistema institucional da Unión Europea (UE). A PAC xestiona as subvencións que se dan á produción agrícola na Unión.
	l Política Pesqueira Comunitaria (PPC): é a política pesqueira común da Unión Europea que:
	̶ Establece cotas para limitar a cantidade de peixe de cada especie que os Estados membros poden capturar.
	̶ Fomenta a industria pesqueira mediante a modernización da flota.
	̶ Promove o mantemento da pesca tradicional.
	̶ Establece paros biolóxicos para non esgotar as especies.
	̶ Negocia acordos pesqueiros con países non europeos...

	l Transxénicos: son aqueles alimentos que foron producidos a partir dun organismo modificado xeneticamente máis resistente ás pragas e enfermidades, de maior produción...
	l Actualmente a maior produción de transxénicos está nos cereais como o millo, a cebada, ou en leguminosas como a soia.

	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: son aquelas que pretenden baixar os costes de fabricación producindo moitos produtos en serie, é dicir todos iguais. Este tipo de fabricación dáse moito nos coches.
	l Enerxías renovables. Fonte de enerxía que devolve a natureza con moi poucas modificacións e pode ser usada outra vez. Non se esgota e non contamina. Exemplos delas son a eólica ou a solar.
	l Difusión industrial: fenómeno que consiste na expansión da industria dende un área central cara a periferia seguindo os eixes que marcan as principais vías de comunicación. Un exemplo témolo no eixe do Ebro que une as áreas centrais do País Vasco, Cataluña e Madrid.
	l Fondos estruturais. Son os recursos económicos que a Unión Europea destina ó desenvolvemento e reestruturación económica das rexións europeas menos desenvolvidas. Son:
	̶ O Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)
	̶ O Fondo Social Europeo (FSE)
	̶ O Fondo Europeo de Orientación e Garantía Agrícola (FEOGA)

	l Galicia, Andalucía e Extremadura reciben moitos destes fondos.
	l Subcontratación: tipo de relación na que o empresario principal dunha obra ou servizo cede a un terceiro unha parte da fabricación ou servizo.
	l Este tipo de contratación dáse cando moito na construción cando un promotor inmobiliario subcontrata servizos como a instalación da carpintería, fontanería...do edificio.
	l Industrias verdes: Dise daquelas industrias que intentan non contaminar nos seus procesos de produción, distribución e consumo.
	l Para elo usan materiais reciclados, reducen ó mínimo as emisións de gases efecto invernadoiro, teñen unha planta de tratamento de auga e residuos sólidos, utiliza enerxías alternativas...
	l Un exemplo podería ser Inditex que ten un xerador de enerxía eólica que abastece a súa planta de Arteixo.
	l Materias primas estratéxicas: son aquelas materias primas imprescindibles para o proceso industrial actual como o petróleo, ou coltán (usado para os teléfonos móbiles), o uranio (para a enerxía nuclear).
	l A súa dispoñibilidade é reducida polo que condiciona moitas das decisións políticas internacionais.

	8.3 - Practico:
	l Xuño 2007, setembro 2008, xuño 2011, setembro 2014.


	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 : todas as transaccións económicas realizadas entre un país e o resto dos países da Terra durante un ano. Componse pois de catro balanzas parciais: balanza comercial, balanza de servizos, balanza de transferencias e balanza de capitais.
	l Economía somerxida: é toda actividade económica que escapa ao control de Facenda e non tributa. Tampouco aparece no PIB dun país.
	l Pode ser legal, cando oculta parte dos beneficios e tributa menos do debido, ou ilegal, cando procede de negocios ó marxe da lei, como o tráfico de drogas ou a prostitución.
	l Ecoturismo.: é unha nova tendencia do turismo, diferente do turismo tradicional no cal se privilexia a sustentabilidade, a preservación, a valoración do patrimonio tanto natural como cultural.
	l Nesta liña está o turismo rural.
	l Franquicia.: é unha concesión dos dereitos de explotación dun produto, actividade ou nome comercial, outorgada por unha empresa principal a outras máis pequenas que desenvolven o negocio nunha determinada zona.
	l Un exemplo de franquicia española é empresa de transportes MRW.
	l Plan estratéxico de Infraestruturas do Transporte (PEIT): Proxecto do Estado español para:
	̶ Mellorar a competitividade económica,
	̶ a cohesión territorial e social,
	̶ e a seguridade e calidade do servizo en todos os medios de transporte españois.

	l A este plan obedecen a construción do AVE, e a mellora das autovías e aeroportos españois.
	l Taxas aeroportuarias.: é o valor que se cobra aos pasaxeiros polo uso das instalacións aeroportuarias.
	l É de pago obrigatorio para todos os pasaxeiros.
	l Tour operadores.: son as empresas intermediarias entre os establecementos turisticos e as pequenas axencias turísticas.
	l Son as que confeccionan os programas e os paquetes turísticos por un prezo global no que se inclúen o transporte, o aloxamento e o tipo de pensi´,n alimenticia desde a orixe do cliente até o seu destino final.
	l Exemplos de tour operadora española é Meliá, Viajes el Corte Inglés, ou Grupo Barceló.

	9.3 - Practico:
	l Xuño e setembro 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: é o conxunto de persoas de 16 anos ou máis, ata os 65 anos, que fornecen man de obra para a produción de bens e servizos. Distinguimos entre a ocupada (que traballa) e a desocupada (que busca traballo)
	l Esperanza de Vida: son os anos que se espera que viva unha persoa, libre dunha desgracia, no momento de nacer.
	̶ A esperanza de vida das mulleres españolas é a máis alta da Unión Europea, 85 anos só superadas polas mulleres xaponesas.
	̶ A esperanza de vida para os homes é de 79 anos. Prevese que seguirá aumentando.

	l Réxime demográfico: é cada etapa pola que pasa a evolución do movemento natural dunha poboación na que a natalidade, a mortalidade e o crecemento natural presenta características homoxéneas.
	l Distínguense tres: Réxime demográfico antigo ata o século XX. Réxime demográfico de transición.(1900-1975). A partir de 1975 España está no réxime demográfico moderno.
	l Censo de Poboación: é o documento que recolle o estado da poboación dun país nun momento concreto: número, idade, sexo, estado civil, lugar de nacemento, estudios...en España realizase cada dez anos (desde 1981 nos anos rematados en 1).
	l Saldo migratorio. É a diferenza entre a emigración e a inmigración para un territorio e un período de tempo determinados.
	l Taxa de fecundidade: É o número de fillos por cada muller en idade fértil, entre 15 e 49 anos.
	̶ A taxa media de fillos por muller no ano 2013 foi de 1´27, prevese que aumente a un e medio, pero a poboación non aumentará porque haberá menos mulleres en idade fértil.

	l Transición demográfica: sistema demográfico caracterizado por un elevado aumento da poboación consecuencia dunha alta natalidade e dun descenso da mortalidade. Esta fase desenvolvese en España entre 1900 e 1975.
	l Padrón Municipal: é o rexistro que leva a cabo cada concello sobre a poboación que vive no seu municipio. Contén información dos cidadáns pero menos detallada que no censo. É un documento que se renova continuamente xa que cando unha persoa se traslada a vivir a outro municipio ten a obriga legal de empadroarse nel.

	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 urbano (degradación /rehabilitación) e cambios de uso no solo urbano.”

	11.2 - Vocabulario:
	l Área suburbana. Territorio próximo ás cidades que polas súas características constitúe unha zona de transición entre o núcleo urbano propiamente e o espazo rural adxacente.
	l Área metropolitana: formada por unha cidade central e un conxunto de núcleos urbanos situados ó seu redor e que funcionan como satélites da cidade central exercendo de cidades dormitorio, industriais, de servizos...
	l Cualificación do solo: Para facer un plan urbanístico é necesario facer unha e unha cualificación do solo1 Os plans de urbanismo españois clasifican o solo en catro grandes categorías:
	̶ Solo urbano: é o xa urbanizado e que conta con subministracións de auga, electricidade, rede de sumidoiros, etc. É a parte da cidade que xa vemos edificada ou ben que xa dispón de todo o necesario para que se poida construír nela.
	̶ Solo urbanizable: son os terreos que nun futuro máis ou menos inmediato poderán ser urbanizados e construídos ata conformaren solo urbano e, deste xeito, seren considerados parte da cidade.
	̶ Solo non urbanizable: tratase do solo que nunca poderá ser urbanizado nin edificado baixo ningún concepto, xa sexa porque se trata de zonas protexidas polos seus valores ambientais, paisaxísticos, históricos, culturais, etc., ou ben porque son áreas que sofren riscos naturais ou por outras razóns de beneficio colectivo.
	̶ Sistemas xerais: terreos destinados ao funcionamento xeral do municipio, como rede viaria, zonas verdes, equipamentos e servizos urbanos, infraestruturas de titularidade pública, etc

	l Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU)Plan Xeral de Ordenación Urbana, é un instrumento de ordenación do territorio dun ou varios municipios, a través do cal se clasifica o chan, se determina o réxime aplicable a cada clase de chan, e se definen os elementos fundamentais do sistema de equipamentos do municipio en cuestión.
	l Unidade Veciñal de Absorción (UVA) : construcións prefabricadas de carácter provisional levadas a cabo polo Instituto Nacional da Vivenda nos anos 60 en lugares onde se estendía o chabolismo.
	l Xentrificación: é o proceso de rehabilitación dunha zona céntrica da cidade que antes estaba degradada ( casas vellas, sen equipamentos nin comodidades, con poboación marxinal). As casas se rehabilitan, os servizos e as infraestruturas se melloran, e a poboación marxinal se despraza ( subida dos alugueres, maior presencia policial...). Deste xeito os prezos soben e a zona pasa a estar habitada por xente de clase alta e oficinas de empresas importantes.
	l Exemplo disto son os barrios de Malasaña en Madrid, ou a área residencial do Papagayo na Coruña.

	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: é unha entidade territorial galega de orixe eclesiástico constituída por varias aldeas. Varias parroquias constitúen un municipio.
	l Municipio: é unha entidade territorial, política e administrativa gobernada por un alcalde e uns concelleiros elixidos democraticamente polos habitantes empadroados no censo municipal.
	l En España hai 8.111 municipios.
	l O seu gran número e pequeno tamaño fai que existan mancomunidades formadas por varios concellos que xestionan xuntos servizos como o abastecemento de auga ou a xestión de residuos.
	l Provincia. é unha división territorial de España intermedia entre as comunidades autónomas e os concellos e que está recoñecida pola actual Constitución aínda que data de 1833. España ten un total de 50 provincias. O seu funcionamento está xestionado polas Deputacións Provinciais.
	l Comunidade Autónoma. é unha entidade territorial que, dentro do ordenamento constitucional de España, está dotada de autonomía lexislativa e competencias executivas, así como da facultade de administrarse mediante os seus propios representantes.
	l España ten 17 comunidades autónomas e dúas cidades autónomas (Ceuta e Melilla)
	l Estatuto de Autonomía. é a norma institucional básica española dunha Comunidade Autónoma, recoñecida pola actual Constitución de 1978 . Nel recóllense a denominación da Comunidade, a delimitación territorial, a organización e sede das institucións autónomas, e as competencias asumidas pola comunidade.

	12.3 - Pregunta teórica:
	l “O novo escenario xeopolítico: desigualdade no mundo, comercio desigual e débeda externa. Posición de España no mundo”.

	12.4 - Vocabulario:
	l Comisión europea: é un dos órganos directivos da Unión Europea. Ten a iniciativa lexislativa, executa o orzamento e as políticas comúns, representa á Unión no seu conxunto. e promove e defende o interese xeral europeo.
	l Movementos antiglobalización: son grupos sociais formados por activistas de distintas correntes sociais e políticas que a finais do século XX coincidiron na crítica a como se está facendo a globalización:
	̶ Beneficia ás grandes multinacionais e ós países ricos.
	̶ Favorece un modelo de desenvolvemento inxusto e insostible.
	̶ Prexudica a democracia dos Estados xa que estes se ven sometidos ós intereses das multinacionais.

	l Obxectivos do Milenio. son oito propósitos de desenvolvemento para os países membros das Nacións Unidas que se acordaron conseguir para 2015. Están relacionados con erradicar a pobreza, educación universal, mortalidade infantil, medio ambiente, ...
	l Xeopolítica. é a ciencia que a través da xeografía, a historia e os estudos rexionais estuda os sucesos políticos e as súas posibles consecuencias.



