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Sèrie 3 
 
Criteris de correcció 
En tot l’exercici es valorarà que les respostes siguin raonades i les explicacions estiguin ben 
ordenades. Les pautes de correcció són indicatives i fan referència als conceptes bàsics 
correctes. És tasca del corrector o de la correctora valorar el grau d’aprofundiment del tema 
desenvolupat, la correcta utilització del llenguatge geogràfic així com el nivell de rigor de les 
respostes.             
Les respostes que aquí es proposen són indicatives i, en cap cas, exhaustives. Queda a criteri 
del corrector o de la correctora prendre en consideració altres respostes que consideri vàlides. 
Els textos entre cometes i en cursiva són cites literals de manuals de Geografia i són només 
orientatius. 

 
En aquest exercici s’han de respondre només TRES de les cinc qüestions proposades i 
triar UNA de les dues opcions (A o B), de la qual s’han de respondre totes les qüestions 
corresponents (1, 2, 3 i 4). [2 punts per qüestió i 4 punts per l’opció] 
 
QÜESTIONS  [2 punts per qüestió]  
1. Es valorarà que s’esmenti alguna de les comarques que tinguin més afectació. 

a) (0,25 punts): Segre (0,25 punts): Qualsevol de les següents comarques: Alt Urgell, 
Noguera, Solsonès, Segarra, Segrià, Pla d’Urgell, Garrigues, Urgell. 
b) (0,25 punts): Besòs (0,25 punts): Qualsevol de les següents comarques: Vallès oriental, 
Vallès Occidental 
c) (0,25 punts): Ter (0,25 punts): Qualsevol de les següents comarques: Ripollès, Osona, 
Gironès, la Selva, Pla de l’Estany, Garrotxa  
d) (0,25 punts): Ebre (0,25 punts): Qualsevol de les següents comarques: Montsià, Baix 
Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta. Priorat 
 

2. 
a) (1 punt) El consum de proximitat o km 0 és un tipus de consum que fomenta la proximitat 

i la producció local, els quals són valors reivindicats per part de certs sectors de la 
població. Implica una relació més justa entre els productors i els consumidors i més 
sostenible. 

  
b) (1 punt, 0,5 cada motiu)  És un consum més ecològic, respectuós amb el medi 
ambient, ja que es produeix a prop d’on es consumeix, amb el conseqüent estalvi 
d’energia que això comporta. 
Promou el consum de productes de temporada, pel fet que en ser de proximitat es 
produeix el que és òptim per l’època de l’any. Això també suposa un estalvi d’energia en 
no necessitar hivernacles o no s’ha de recórrer a l’avió pel transport del producte. 
Arrela la població dedicada al sector agrícola i ramader al territori.  
Es paga un preu més just al qui produeix. 
Major coneixement del consumidor de tot allò que consumeix. 
Recuperació del control per part dels productors i consumidors dels circuits de producció. 

 
3. 

a) (1 punt) El sector terciari és el tipus d’activitat de l’economia que no es dedica a la 
producció de béns materials, sinó que es dedica a la prestació de serveis. 

b) (1 punt) El sector terciari, també anomenat sector serveis, comprèn activitats com 
comerç, turisme, finances, administració pública, cultura, mitjans de comunicació, lleure. 
A Catalunya domina el comerç i el turisme  

 
4. 

a) (1 punt, 0,5 punts per l’any i 0, 5 punts pel país) 1986 i Portugal 
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b) (0,5 punt per cada país fins a un màxim d’1 punt) Suïssa, Noruega, Sèrbia, 

Montenegro, Albània,  Bielorússia, Islàndia, Macedònia, Moldàvia, Rússia, Turquia, 
Ucraïna, Bòsnia-Hercegovina  
 

5.  
a) (1 punt, 0,5 punts per la definició de recurs renovable i 0,5 punts per la definició de 

recurs no renovable) 
Els recursos renovables són aquells que es regeneren de manera natural a un ritme igual o 
superior al ritme amb què són explotats per la societat. Alguns d’aquests recursos no 
s’acaben mai i d’altres si no se’n fa un ús controlat es poden exhaurir. 
Els recursos no renovables es generen a la natura d’una manera tan lenta que es pot 
considerar que existeixen en quantitats finites.  
 
b) (0,25 punts cada exemple d’energia renovable) sol, vent, aigua, biomassa. 

(0,25 punts cada exemple d’energia no renovable) combustibles fòssils (carbó, petroli, 
gas natural), els combustibles nuclears (urani) i una gran quantitat de minerals no 
energètics 

 
  
OPCIÓ A  [4 punts per l’opció] 
Observeu atentament la imatge i responeu a les QUATRE qüestions següents.    
 

1. 
(1 punt) El mapa visualitza la distribució espacial del incendis a Catalunya durant el període 
1986-2012. S’observa com les zones amb afectació d’incendis són sobretot les comarques 
centrals i l’Alt Empordà. Les comarques de Tarragona també mostren una distribució 
aleatòria d’incendis pel seu territori.  

 
2. 

a) i b) (0,5 punts per característica)  

La sequedat dels estius mediterranis genera un gran dèficit de precipitacions 
Creixement de la superfície forestal   
Abandonament de les explotacions agràries no rendibles  
Manca de gestió forestal  
L’augment de segones residències en zones boscoses 

  

3.  

a) (0,5 punts per activitat)  

Causa antròpica: negligències (burilles, barbacoes), provocats, crema de rostolls. 

Causes naturals: Llamps.  

4.  

a) (0,5 punts) Els riscos naturals són els que tenen una causa natural mentre que els riscos 
antròpics són causats per l’activitat humana  

b) (0,5 punts)  

Exemples de riscos naturals (0,25 punts): allaus, esllavissades i despreniments, 
esfondraments i col·lapses, fenòmens litorals, inundacions, terratrèmols, vulcanisme. 

Exemples de riscos antròpics (0,25 punts): nuclears, mines de carbó, vessament de fuel, 
explosió planta química. 
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OPCIÓ B  [4 punts per l’opció] 
Observeu atentament la imatge i responeu a les QUATRE qüestions següents. 
 
1. 

a) (0,5 punts) És un tipus de paisatge agrari. Es tracta d’una zona vitivinícola del Penedès  
b) (0,5 punts) S’observa conreus de vinya, activitat agrícola molt estesa a la comarca del 

Penedès. La Muntanya de Montserrat al fons dóna una pista clara de l’indret on es troba.  
 
2.  

a) (0,25 punts) El tipus de conreu que s’observa és de secà. 
     (0,25 punts) Olivera, cereals, arbres de fruits secs. 
b) (0,5 punts) La vinya s’estén tant per zones atlàntiques com per les mediterrànies. En 

principi els conreus només reben l’aigua de la pluja. La producció s’ha especialitzat en 
vins de qualitat. No és un tipus de conreu tan mecanitzat com ho és el cereal i necessita 
més cura per obtenir productes de qualitat. Les feines que requereix són estacionals.    

 
3.  

a) (0,5 punts)  Es donarà per vàlid dos d’aquests tres paisatges: Paisatge agrari atlàntic, 
paisatge agrari mediterrani  o paisatge agrari d’interior. 
b) (0,5 punts)   
Paisatge agrari atlàntic: són propis dels espais litorals i prelitorals de la cornisa cantàbrica i 
de les terres gallegues. Hi predominen zones muntanyoses i per tant de relleu accidentat. 
Paisatge agrari mediterrani: ocupa les terres del litoral i prelitoral mediterrani, les zones de 
les depressions de l’Ebre i del Guadalquivir que reben influència mediterrània  
Paisatge agrari de l’interior: Comprèn les terres interiors de Castella i Lleó i Castella-La 
Manxa i enclavaments de les depressions de L’Ebre i el Guadalquivir. Hi predominen les 
zones planes, amb una altitud elevada a la Meseta. 
S’acceptarà qualsevol característica que faci referència també al tipus de vegetació o 
activitat econòmica que s’hi desenvolupi. 
 

4. 
a) (0,5 punts)  El paisatge de camps closos o bocage es caracteritza pel fet de tenir 

parcel·les relativament grans i irregulars, tancades amb murs o tanques. És un tipus de 
paisatge típic de zones humides en regions atlàntiques d’Europa com França, Irlanda, 
Regne Unit o Espanya. 

 
b) (0,5 punts) El paisatge de camps oberts o openfield, format per parcel·les obertes, 

sense tanques que les delimitin, de poca extensió i de formes regulars. Aquest paisatge 
és característic en zones de secà (Europa del nord i la mediterrània) 

 
 
 
 
 


