GEOGRAFIA. CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE

Prova escrita. Part Conceptual- Puntua 40 %
1. Definicions. S'haurà de definir amb precisió I exactitut - aportant un exemple sempre
que sigui possible- alguns dels conceptes teòrics explicats durant el curs.
2. Es plantejarà desenvolupar de forma teòrica els principals trets que es derivin de les
activitats procedimentals (comentari de taula, gràfica, diagrama o text I/o exercici de
mapatge).
Prova escrita. Part procedimental. Puntua 40 %
Es plantejaran dues activitats pràctiques. Poden consisitir en un comentari de taula,
gràfica, diagrama o text.
Activitats de recuperació. Puntua 20 %
Realitzar els mapes que a continuació es presenten
A un mapa polític
Mapa 1
- Cinc àrees de producció minera important.
- Cinc Ports amb un trànsit de passatges / mercaderies prou
- Cinc Aeroports amb un major volum de passatgers.
- Principals eixos de comunicació de ferrocarril d’alta velocitat / xarxa ferroviaria radial/
vies de comunicació d’alta capacitat

- Cinc conurbacions urbanes
Mapa 2
- Cinc Indrets amb indústries madures i 5 amb indústries punteres (cal diferenciar les
indústries
- Cinc Àrees amb una especialització ramadera intensiva i cinc extensiva.
- Localització de conreus subtropicals / mediterranis
- Sectors amb predomini de la gran propietat / petita propietat
agraria
- Ports o litorals amb major producció pesquera / conservera
Mapa 3
- Cinc àrees amb un gran desenvolupament del turisme de sol i platja.
- Sectors amb major desenvolupament del turisme d’hivern /turisme alternatiu/ turisme
cultural
- Cinc regions Comunitats Autònomes amb major o menor estacionalitat turística
- Cinc províncies amb un gran pes de la població immigrada i Cinc amb un baix pes
- Cinc Comunitats amb un gran envelliment demogràfic
- Cinc Comunitats amb un major creixement/ decrement demogràfic.
- Cinc Províncies amb una major densitat de població
A un mapa polític
Mapa 4:
- Delimita les àrees amb els següents climes:
1. Clima mediterrani
2. Continentalitzat
3. Oceànic

4. D’alta muntanya
5. Mediterrani
6. D’influència subtropical

Mapa 5:
- Cinc Serralades formades durant l’orogènia alpina / herciniana
- Principals planes litorals (cinc)
- Principals àrees humides / llacunes (cinc de cada tipus)
- Cinc parcs Nacionals determinat de parcs nacionals
- Àrees afectades per processos de modelat: càrstic / glacial i periglacial (cinc de cada
tipus)
Mapa 6
- Àrees de major aridesa / de major precipitació (tres de cada)
- Conques / vessants més afectats per estiatges (tres de cada)
- Conques / vessants més regulars (tres de cada)
- Conques i planes interiors (tres de cada)
Mapa 7:
Delimita
- Vegetació mediterrània / macaronèsica / eurosiberiana
- Materials calcaris /silicis / argilosos

