
Assignatura: Geografia. 

 

 

14.1.- Característiques de l’examen. 

 

Es presentaran als alumnes dos exercicis i en triaran un. Els dos consistiran en la resolució 

d’un problema geogràfic a partir d’unes qüestions orientatives. Este «problema geogràfic» 

consistirà en una situació en la qual no existix una resposta immediata o evident i que, per tant, 

implica que s’inicie un procés de resolució que tinga una explicació. Per a arribar a la qual 

haurà de realitzar una sèrie d’accions, orientades per preguntes. Estes accions formen part 

dels continguts que es qualificaran. 

La situació a la qual haurà de referir-se el problema es presentarà a través de  fins a un màxim 

de dos documents informatius expressats en diversos codis, ja siga en forma verbalescrita, 

estadística, icònica o cartogràfica. Junt a estos documents es resenyarà la font de la seua 

procedència. 

Les qüestions seran quatre. Orientaran sobre els passos que deuen seguir els alumnes per a 

elaborar una explicació vàlida. Les preguntes seguiran una seqüència lògica que facilite a 

l’alumne arribar a la formulació de l’explicació. 

"El examen de geografia constarà de quatre qüestions que necessariament hauran de incloure  

(i) qüestions de carácter instrumental, és a dir, en la que s'avuluen les habilitats 

adquirides per l'alumne a l'hora de gestionar, manipular i transformar informació 

estadística, gràfica i/o cartogràfica,  

(ii) qüestions on l'alumne haurà d'interpretar la documentación creada o aportada i 

evidenciar la seua comprensió i  

(iii) qüestions en les que fonamentant-se en la documentació gestionada i els 

coneixements teòrics adquirits en l'assignatura explique els fenòmens geogràfics i 

les interrelacions els distints fenòmens que s'hi hagen plantejat 

L'última pregunta de l'examen no serà necessàriament l'elaboració d'un informe, que per a 

alguns temes pot condicionar excessivament l'organització de la prova 

El temps màxim per a la realització de la prova, serà de 90 minuts. 

 

Puntuació 

La puntuació de les preguntes haurà de guardar una proporción entre si. Estes es puntuaran 

entre 2 i 3 punts sobre 10. La puntuació concreta de cada pregunta tindrà un valor que 

apareixerà en la capçalera de l’examen. 

La qualificació obtinguda per este procediment haurà de contrastar-se mitjançant una valoració 

del conjunt de la prova per a establir la qualificació definitiva, la qual cosa pot portar a rectificar 

les puntuacions parcials que s’hagen atorgat a cada pregunta. 

 

 



14.2.- Criteris generals de correcció.  

 

En funció del tipus de problema geogràfic que es plantege, els alumnes hauran de respondre a 

alguns d’estos criteris: 

1. Utilitzar diverses maneres de raonament geogràfic 

Per exemple, acotar i combinar en les seues escales precises els elements que permeten de 

definir els problemas espacials del territori espanyol; precisar la distribución d’elements 

geogràfics en l’espai que permeten plantejar la diversitat o homogeneïtat del territori; localitzar 

espacialmente un fet o un procés geogràfic al qual al·ludir el problema plantejat tenint en 

compte diversos factors; explicar una dinàmica ecogeogràfica com la interacción de distintes 

variables. Ha de tenir-se en compte que estes maneres de raonament suposen una progressiva 

complexitat cognoscitiva, o en altres paraules, impliquen diferents nivells de l’explicació 

geogràfica. Així ha de valorar-se més una explicació referent al perquè un fet geogràfic es 

localitza en un determinat espai, que descriure una distribució de determinats fets geogràfics. 

2. Reconéixer i aplicar els mètodes específics del coneixement geogràfic per a explicar 

una situación espacial 

És a dir, definir el problema mitjançant la identificación dels seus components rellevants, de tal 

forma que puga formular hipòtesis utilitzant els conceptes precisos. Utilitzar algunes tècniques 

(relatives a la cartografia o estadística descriptiva per exemple) per a transformar les dades i 

així poder verificar les hipòtesis, extraure algunes conclusions. 

3. Utilitzar conceptes de manera apropiada 

Per a això es valorarà la coherència dels arguments, o siga, la relació entre els conceptes; la 

utilització de conceptes rellevants en funció de l’elaboració d’una explicación vàlida. Per tant, és 

necessari distingir entre aquells conceptes apresos per repetició memorística dels conceptes, 

construïts a través d’un procés de relacions.  

En esta línia, haurà de tenir-se en compte el nivell d’abstracció que impliquen certs conceptes: 

per exemple, «densitat » posa en relació els conceptes de «població», «superfície» i «temps». 

És un concepte més senzill que el de «medi físic» que inclou «relleu», «vegetació», «clima», 

«sòls» entre altres, que, alhora, inclouen molts altres. Per això es diu que és un concepte més 

abstracte. Tanmateix, no és suficient que l’alumne l’esmente, sinó que és necessari que sàpia 

aplicar-lo a una situació concreta, a través d’una descripció o una explicació d’un fet o un 

procés espacial en la qual ineludiblement apareixerà associat a altres conceptes. És ahí on es 

pot valorar el grau de conceptualització de l’alumne, en tant, que el seu relat resulte coherent. 

4. Reconéixer una situació geogràfica a partir de documents 

Estos documents poden ser presentats en diferents codis de comunicació: verbal-escrit, 

estadístic, icònic o cartogràfic. També es valorarà si l’alumne diferencia en un document o font 

el que és una opinió i el que és una explicació fonamentada, el que és una dada i el que és la 

interpretació. 

5. Comunicar la seua explicació de la realitat socioespacial a la qual es referix el 

problema plantejat, a través de la utilització adequada de diferents codis intersubjectius 



Per exemple, elaboració d’un mapa temàtic, un informe, etc., en relació a la seua producció 

escrita haurà de valorar-se si estan ben organitzats els paràgrafs, si s’identifiquen ràpidament 

les idees centrals i si l’argumentació seguix uns passos lògics. En l’elaboració d’un mapa 

temàtic es valorarà com ha agrupat els diferents valors (quin tractament estadístic els ha donat: 

si ha utilitzat la mitjana, per exemple), com l’ha representada: si ha utilitzat símbols 

acompanyant-los de la seua corresponent llegenda, de manera que la informació siga llegible. 

6. Identificar i plantejar els principals problemas mediambientals o les possibles 

repercusions en l’espai de les activitats humanes 

Açò implica l’anàlisi d’aquells factors naturals o socials els quals configuren l’espai. Per suposat 

este criteri està relacionat amb l’anterior de la conceptualització, ja que un bagatge conceptual 

més sòlid permet a l’alumne definir millor un problema i idear hipòtesis probables. 

7. Emetre judicis de valor fonamentats al voltant de les actuacions socials en l’espai o de 

projectes d’ordenació de l’espai 

Identificar possibles conflictes d’interessos entre distints grups socials. 

 

 



14.3.- Model d’examen. 

 

BAREM DE L’EXAMEN: Pregunta 1ª-2’5 punts; pregunta 2ª-2’5 punts; pregunta 3ª-2’5 

punts; pregunta 4ª-2’5 punts 

  

BAREMO DEL EXAMEN: Pregunta 1ª-2’5 puntos; pregunta 2ª-2’5 puntos; pregunta 3ª-2’5 

puntos; pregunta 4ª-2’5 puntos 

 

 

EJERCICIO 1 

 

1. Con los datos del Documento 1, realice en el papel milimetrado un gráfico sobre la 

evolución del empleo español en los distintos sectores económicos. 

2. Observando el gráfico resultante, describa la evolución del empleo por sectores en 

España y señale las causas que explican la evolución del sector terciario. 

3. De acuerdo con el mapa del Documento 2, explique las causas de las grandes 

desigualdades territoriales en el empleo en el sector primario. 

4. Atendiendo a los documentos y respuestas anteriores y a sus conocimientos, explique 

la evolución del empleo en el sector primario en base a aspectos demográficos, 

económicos y tecnológicos. 

 

 

EXERCICI 1 

 

1. Amb les dades del Document 1, realitzeu en el paper mil·limetrat un gràfic sobre 

l'evolució de l'ocupació espanyola en els distints sectors econòmics. 

2. Observant el gràfic resultant, descriviu l'evolució de l'ocupació per sectors a Espanya i 

assenyaleu les causes que expliquen l'evolució del sector terciari. 

3. D'acord amb el mapa del Document 2, expliqueu les causes de les grans desigualtats 

territorials en l'ocupació en el sector primari. 

4. Atenent als documents i respostes anteriors i als seus coneixements, expliqueu 

l'evolució de l'ocupació en el sector primari sobre la base d'aspectes demogràfics, 

econòmics i tecnològics. 

 

 

 

 



DOCUMENT 1 / DOCUMENTO 1 

ESPANYA, 1976-2008: EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ OCUPADA PER SECTORS 

ECONÒMICS 

ESPAÑA, 1976-2008: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES 

ECONÓMICOS 

Año Primario Industria 

Construcción 

Servicios 

1976 21’2 37’4 41’3 

1984 18’0 32’8 49’2 

1992 9’7 32’0 58’2 

2000 6’6 31’3 62’1 

2008 4’0 26’3 69’6 

Font/Fuente: INE: Encuesta de la Población Activa (dades 

del 4t trimestre de l'any) 

DOCUMENT 2 / DOCUMENTO 2 

 

ESPAÑA, 2008: POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR PRIMARIO 

ESPANYA, 2008: POBLACIÓ OCUPADA EN EL SECTOR PRIMARI 

 

Font/Fuente: INE: Encuesta de la Población Activa (4º trimestre) 

 

 

 

PAPER ANNEX/ PAPEL ANEXO 

N

Porcentaje (%)

< 3

3.1 - 6

6.1 - 9

9.1 - 12

> 12

Media española:

4 %

2500 500 km



 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 2 

 

1. Construya un climograma, siguiendo el modelo de Gaussen, a partir de los datos del 

Documento 1. 

2. Observe el diagrama resultante e indique a qué tipo de clima corresponde, señalando 

sus principales características climáticas. 

3. Apoyándose en la gráfica del Documento 2, que representa el caudal de un río 

localizado en un clima similar al anterior, señale qué tipo de régimen fluvial presenta y 

cuáles son sus principales características. 

4. Enumere las diferencias fundamentales que existirían entre el régimen fluvial del río 

representado en el documento 2 y un río autóctono valenciano. Explique los factores 

meteorológicos y geográficos que provocan dichas diferencias. 

 



EXERCICI 2 

 

1. Construïu un climograma, seguint el model de Gaussen, a partir de les dades del 

Document 1. 

2. Observeu el diagrama resultant i indiqueu a quin tipus de clima correspon, i 

assenyaleu les  principals característiques climàtiques. 

3. Amb el suport del gràfic del Document 2, que representa el cabal d'un riu localitzat en 

un clima semblant a l'anterior, assenyaleu quin tipus de règim fluvial presenta i quins 

són les seues principals característiques. 

4. Enumereu les diferències fonamentals que existirien entre el règim fluvial del riu 

representat en el document 2 i un riu autòcton valencià. Expliqueu els factors 

meteorològics i geogràfics que provoquen aquestes diferències. 

 

DOCUMENT 1 / DOCUMENTO 1 

 

G F M A M J JL A S O N D Any 

9’4 9’7 11’1 12’2 14’2 17 19’4 19’5 18’1 15’2 11’9 10 13’9 ºC 

110’

4 

89’4 77’1 80’3 86’4 56’3 39’1 58’7 77’3 101’3 122 117’7 1.016 mm 

Font/Fuente: AEMET. 



 

DOCUMENT 2 / DOCUMENTO 2 

 

Font/Fuente: Franco Aliaga, T. “Geografía Física de España”, 1995. 
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