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SÈRIE 3 
 
A tots els exercicis i opcions les puntuacions parcials de totes les preguntes són orientatives. Les 
respostes proposades per la pauta són indicatives i en cap cas exhaustives. El corrector o correctora 
aplicarà el seu criteri per prendre en consideració altres respostes que consideri correctes, en tot cas 
valorarà positivament �a més dels continguts conceptuals- l�ordre en l�exposició, la precisió i el 
llenguatge emprat, i tindrà més en compte i valorarà positivament allò que els alumnes aportin, més 
que no pas allò que deixin de dir. També valorarà positivament la utilització de la terminologia 
geogràfica i la claredat en l�exposició. 
A criteri del corrector, una expressió escrita deficient (moltes faltes d�ortografia, expressions 
gramaticals incorrectes, etc.) podrà comportar un arrodoniment a la baixa en la nota final de fins a 0,5 
punts. 
Pel contrari, una expressió escrita acurada, sense faltes, amb una exposició clara i ben estructurada, 
podrà comportar un arrodoniment a l�alça en la nota final de fins a 0,5 punts. 
 
OPCIÓ A  
 
Exercici 1: Mapa dels parcs eòlics 
 
En aquest exercici es proposa la verificació d�una part de l�objectiu general 6, del currículum i dels 
aprenentatges referits al bloc 2 del document de concreció del currículum: Medi ambient i paisatges i 
l�apartat: �Recursos renovables i no renovables. Recursos energètics. Problemàtica energètica�. 
 
L�exercici es valorarà globalment a raó de 5 punts, distribuïts de la manera següent.  
 
1) [1 punt] 
L�alumnat hauria de comentar que es tracta d�un mapa temàtic on es representa la localització dels 
parcs eòlics de la península en el 2010. 
La font és un mapa de Red Elèctrica Espanyola disponible en línia. 
(0,5 punts) 
 
El mapa mostra com els parcs eòlics es concentren a les zones on hi ha vents més forts i constants: 
Galicia, la Meseta nord, el sistema Ibèric, les illes Canàries i punts de Catalunya, Almeria i Cadis.  
(0,5 punts) 
 
2) [1 punt] 
Les definicions podrien ser semblants a les següents: 
 
Font energètica renovable:  es una energia que no disminueix ni pot arribar a esgotar-se amb el seu 
ús. El sol, el vent, la força de les marees i l'energia interna de la Terra són les principals. 
(0,5 punts) 
 
energia primària: energia que no ha patit cap procés de transformació prèvia sinó que es pot utilitzar 
directament. Exemples: la solar, eòlica, nuclear, etc. 
(0,5 punts) 
 
3) [1,5 punts] 
a) Són àrees on hi ha d'haver vents constants i amb força suficient per moure les pales de 
l'aerogenerador. 
(0,5 punts) 
 
b) El percentatge d'energia elèctrica produïda en els parcs eòlics respecte el total ha anat en augment 
els darrers anys: el 2005 estava al voltant del 7% i el 2010 ja assolia el 17%. 
 
Es valorarà que l'estudiant doni una xifra aproximada, situada entre el 15-20% 
(0,5 punts) 
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4) [1,5 punts] 
 
a) La transformació es produeix a l'aerogenerador que transforma l'energia eòlica que mou les pales 
en energia elèctrica. 
(0, 50 punts) 
 
b) L'avantatge principal de l'energia eòlica és que és una font d'energia renovable i neta. 
(0, 50 punts) 
 
c) Els inconvenients dels parcs eòlics estan relacionats amb els impactes visuals i paisatgístics que 
provoquen. També en el seu efecte sobre els ocells quan interfereixen amb les rutes de desplaçament 
dels mateixos   
(0, 50 punts) 
 
 
Exercici 2:  Gràfic sobre el transport de mercaderies i passatgers 
 
En aquest exercici es proposa la verificació d�una part de l�objectiu general 6 del currículum de 
Geografia i dels aprenentatges referits al bloc 3 Territori i activitats econòmiques del document de 
concreció del currículum. 
 
L�exercici es valorarà globalment a raó de 5 punts, distribuïts de la manera següent. 
 
1)  [1 punt] 
 
L�alumnat hauria de comentar els següents aspectes: 
Es tracta de dos gràfics circulars que mostren la distribució del transport de passatgers, d�una banda, i 
mercaderies, de l�altra, en percentatge sobre el transport total de dins de la Unió Europea l�any 2006. 
La font de les dades és EUROSTAT, 2009.  
(0,5 punts) 
 
En el gràfic  dels passatgers, destaca amplament el transport per carretera (cotxe i autobús superen 
el 80%), seguits de l�avió (8,6%) i el tren (6,1%). En el gràfic de les mercaderies, la major part dels 
transports es fan per carretera (45,6%), vaixell (37,3) i, en menor mesura, en tren (10,5%).  
(0,5 punts) 
 
2) [1 punt] 
 
Les definicions podrien ser semblants a les següents: 
 
infraestructures de transport: Les infraestructures són els elements de la xarxa de transport que fan 
possible la circulació dels vehicles a través seu com ara les carreteres, vies fèrries, ports, aeroports, 
etc. 
(0,5 punts) 
 
mitjans de transport: Fa referència als vehicles o els mitjans mòbils utilitzats  com els  automòbils, 
vaixells, trens i avions. 
(0,5 punts) 
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3)  [1,5 punts] 
 
a) L�alumne hauria de respondre les següents funcions de les xarxes de  transports  i comunicacions:  

• satisfer les necessitats de desplaçament de les persones tant en la mobilitat quotidiana u 
obligada (desplaçaments pendulars entre residència i feina, o lleure...) com en els 
desplaçaments d�oci i turisme. 

• satisfer les necessitats econòmiques de desplaçament de matèries primeres per a les 
activitats productives (indústria, construcció...) i la distribució de béns i serveis entre els llocs 
de producció i distribució i els centres de consum.  

• contribuir a la difusió  d�idees, tècniques i cultures, i a la integració de diferents grups socials.  
(0,75 punts)  

 
Els factors principals que  influeixen  que la xarxa de transports i comunicacions d�un territori sigui 
més o menys densa:  

• el nivell de desenvolupament econòmic: com més desenvolupat és un país més densa i 
complexa és la seva xarxa  de transports i comunicacions. 

• la densitat d�assentaments humans: com més concentració de població i més grans siguin els 
nuclis urbans més necessitats de desplaçaments i intensitat dels intercanvis...  

• els condicionants físics del territori: les característiques del relleu, la climatologia, etc., 
comporten que la construcció d�infraestructures de transport tingui més o menys dificultats 
tècniques per la seva realització i que per tant la xarxa de transport i comunicacions sigui més 
o menys densa. 

(0,75 punts) 
 
4) [1,5 punts] 
 
a) El transport per carretera és el més utilitzat en la curta distància, tant per moure passatgers com 
mercaderies, a causa de la gran densitat de la xarxa de carreteres en relació a altres sistemes. 
El transport per ferrocarril és molt utilitzat per moure mercaderies a mitja distància, ja  que per 
seguretat i cost té més avantatges que la carretera. També té un paper important en el transport de 
persones en distàncies curtes dins de les grans ciutats i en distàncies mitjanes. 
(0,5 punts) 
 
b) El transport en vaixell té el màxim avantatge en el desplaçament de mercaderies, ja que és capaç 
de moure grans quantitats amb un cost molt menor que la resta de sistemes, i és molt competitiu en la 
llarga distància.  
(0,5 punts) 
 
c) El transport aeri només té un pes apreciable pel que fa al tràfic de passatgers a llarga distància, ja 
que, malgrat la rapidesa, els costos són superiors a la resta de sistemes en distàncies mitjanes o 
curtes, i no té la capacitat del transport en vaixell. 
(0,5 punts) 
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OPCIÓ B 
 
Exercici 1: Mapa sobre l'Índex de Desenvolupament Humà 
 
1) [1 punt] 
L�alumnat hauria de destacar els aspectes següents: 
 
En aquest exercici es proposa la verificació d�una part de l�objectiu general 6 del currículum de 
Geografia i dels aprenentatges referits al bloc 3 Territori i activitats econòmiques del document de 
concreció del currículum. 
 
L�exercici es valorarà globalment a raó de 5 punts que es distribuiran de la manera següent: 
 
L�alumnat hauria de destacar els aspectes següents: 
 

Es tracta d�un mapamundi de tipus temàtic que reflecteix la distribució de l�Índex de 
Desenvolupament Humà a tot el món l�any 2010. La font és el PNUD, Informe sobre el 
Desenvolupament Humà i les dades es presenten classificades en índex molt alt, alt, mitjà i baix. 

(0,5 punts) 
 

Les zones que es poden diferenciar són: amb índex molt alt i alt: Amèrica del nord, i bona part 
d�Amèrica central i del sud, Europa occidental, alguns països del Magreb i de l�Orient mitjà, Japó i 
Austràlia; amb un índex mitjà l�Àsia monsònica i el sud d�Àfrica i, finalment amb un índex baix la 
major part del continent africà. 

 (0,5 punts) 
 
 
2) [1 punt] 
Les definicions podrien ser semblants a les següents: 
 

IDH: índex que mesura el desenvolupament a partir dels indicadors següents: l�esperança de 
vida, els anys d�escolarització, l�alfabetització i el PIB per càpita. 

(0,5 punts) 
 
PIB: la riquesa total produïda en un país durant un període de temps determinat que sol ser un 
any. 

(0,5 punts) 
 
 
3) [1,5 punts] 

a) Les economies emergents presenten uns índexs superiors als dels països menys 
desenvolupats. En el cas de Mèxic i Brasil uns valors alts que els situen a la part mitjana-alta de 
la classificació, l'Índia i la Xina en canvi presenten uns valors mitjans i més allunyats dels 
estàndards dels països més desenvolupats. Les causes són els desequilibris interns d�aquests 
països, amb sectors econòmics molt dinàmics i competitius a escala global, però que mantenen 
encara amplis sectors de la població en condicions de pobresa i marginació social. 

(0, 75 punts)  
 
b) La diferència fonamental entre el desenvolupament econòmic i el desenvolupament humà és 
que mentre el primer es mesura en relació amb l'augment del PIB, el segon consisteix a crear les 
condicions per tal que les persones puguin desenvolupar totes les seves capacitats d'acord amb 
les seves necessitats i interessos. 

(0,75 punts) 
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4) [1,5 punts] 
Països desenvolupats: constitueixen el centre de l�economia mundial, tenen un alt nivell de 
productivitat i disposen de capitals i de tecnologia avançada. Sectors productius: predominen la 
indústria i els serveis; es tracta de producció industrial especialitzada amb molt valor afegit, ja que 
incorpora recerca i innovació tecnològica. En els serveis destaquen els relacionats amb la 
informació, els transports i les comunicacions. També existeix en el sector primari una agricultura 
altament tecnificada i capitalitzada amb una producció molt diversificada i dirigida al mercat. 

(0,50 punts) 
 
La situació en el mercat internacional és clarament de domini, ja que controlen els intercanvis a 
nivell mundial així com els preus, donat que la seva producció està centrada tal com s�ha 
esmentat en les manufactures especialitzades i en els processos de transformació i distribució de 
les matèries primeres. 

(0,25 punts) 
 

Països en via de desenvolupament:  generalment, formen la perifèria de l�economia mundial amb 
un baix nivell de productivitat i una gran dependència tecnològica i financera. 
Sectors productius: en molts d�aquests estats predomina el sector primari amb una agricultura 
dirigida a l�autoconsum o bé a l�exportació, però aquesta darrera està controlada per les grans 
multinacionals. Pel que fa a la indústria, o bé està poc desenvolupada o bé està centrada en la 
producció de manufactures generalment controlada per les multinacionals. El sector serveis en 
general està poc desenvolupat i en alguns casos centrat en el turisme de masses controlat per 
empreses estrangeres. 

(0,50 punts) 
 
La seva situació en el comerç internacional es caracteritza per unes condicions desavantatjoses, 
ja que la seva producció centrada en les matèries primeres o en manufactures amb poc valor 
afegit situa aquests països en una situació de desigualtat a l�hora de competir amb els estats 
desenvolupats. 

 (0,25 punts) 
 
 
Exercici 2:   Text sobre varis articles de la Constitució 
 
A l�exercici 2 es proposa la verificació d�una part de l'objectiu general 9 del currículum de Geografia i 
dels aprenentatges referits al punt 4: La població i el sistema urbà: dinàmica, diversitat i desigualtats, 
del document de concreció del currículum. 
 
L�exercici es valorarà globalment a raó de 5 punts, que han de ser distribuïts de la manera següent: 
 
1) [1 punt] 
L'alumnat hauria de redactar un resum on hi constessin els següents punts: 

En l'article 137 s'estableixen les escales territorials de l'Estat Espanyol. 
En l'article 143 s'estableixen les condicions que han de complir els territoris que vulguin constituir-
se en comunitats autònomes. 
Finalment, en l'article 144 s'autoritza la creació de comunitats autònomes uniprovincials així com 
la concessió d'estatuts d'autonomia a territoris que no formen cap província. 

(1 punt) 
 
2) [1 punt] 
Les definicions podrien ser semblants a les següents: 
 
Municipi: és l'entitat administrativa que ocupa el nivell més baix en el sistema jeràrquic de 
l'administració territorial. Correspon al conjunt del territori, urbà i rural, gestionat per un Ajuntament. 
(0,50 punts) 
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Comarca: és una entitat administrativa d'origen històric que en el cas de Catalunya està reconeguda 
per l'Estatut d'autonomia. Agrupa un conjunt de municipis articulats per la capital comarcal. A 
Catalunya n'hi ha 41. 
 (0,50 punts) 
 
3) [1,5 punts]  

a) Les escales territorials són: municipis, províncies i comunitats autònomes. 
(0,25 punts)  
Existeixen comunitats autònomes uniprovincials i són: Astúries, Cantàbria, La Rioja, Navarra, 
Múrcia, Madrid i les Illes Balears. 
(0,25 punts) 
Ceuta i Melilla són dues ciutats situades al nord d'Àfrica que tenen estatut d'autonomia.  
(0,25 punts) 
 
b) Les institucions responsables de les províncies són les diputacions provincials. 
(0,25 punts) 
 
Els seus membres, els diputats provincials, son escollits de forma indirecta i per cada partit 
judicial, en relació amb el nombre de vots aconseguits per les formacions polítiques que han tret 
algun regidor en algun municipi del partit judicial. 

 (0,50 punts) 
 
4) [1,5 punts] 

a) Escala comarcal: formada per 41 comarques des de 1988 a partir de l'organització comarcal de 
l'època republicana.  
Escala autonòmica: recuperada l'autonomia des de la constitució de 1978 que reconeix 
nacionalitats i regions amb institucions pròpies, Catalunya s'organitza com a comunitat autònoma 
d'acord amb el què estableix l'Estatut d'autonomia.  
(0,75 punts)  
 
b) Les institucions polítiques responsables són per les comarques: els Consells Comarcals 
formats per consellers i conselleres comarcals elegits entre els regidors i regidores dels diversos 
municipis de la comarca, que tenen competències en aspectes com cultura, esports o educació. 
A escala autonòmica, la institució és la Generalitat de Catalunya amb competències com 
educació, sanitat, medi ambient, ordenació del territori, etc. 0,5 punts. 
(0,75 punts) 

 


