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Sèrie 2
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 províncies que tinguin més afectació.
a) (0,25 punts): Cap Finisterre (0,25 punts): La Corunya
b) (0,25 punts): Cap de la Nau (0,25 punts): Alacant
c) (0,25 punts): Cap de Creus (0,25 punts): Girona
d) (0,25 punts): Cap de Gata (0,25 punts): Almeria
2.
a) (1 punt) L'acaparament de terres és l'adquisició massiva de terres mitjançant
compra o cessió / lloguer a llarg termini, de grans parcel·les de terra de països
de la perifèria. Una forma de control sobre l'aliment i la terra que és el reflex de
noves formes d’explotació econòmica, i que es troba a la base d'un creixent
procés d'injustícia social i de pèrdua de sobirania alimentària per una part
creixent de la població del planeta. Es tracta d’una forma d’especulació.
b) (1 punt, 0,5 cada conseqüència) Es donarà per vàlida dues de les següents
conseqüències negatives. Pèrdua de control de la producció d’aliments i pèrdua
de control sobre la producció d’aliments, repercussions mediambientals, foment
del monocultiu, desaparició de les activitats tradicionals, pèrdua de biodiversitat
agrària, utilització massiva de productes químics.
3.
a) (1 punt, cada raó)
Esgotament d’alguns recursos com el petroli i altres minerals i combustibles
fòssils
Contaminació del medi ambient.
Consum excessiu d’energia.
Acumulació excessiva de residus.
4.
a) (0,5 punts cada motiu)
Faciliten una estreta col·laboració entre les institucions i la ciutadania per tal de
millorar els espais públics de la ciutat.
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La participació permet millorar la qualitat de vida dels ciutadans, a qui fa
protagonistes i responsables de les decisions que els afecten.
Permet recuperar espais degradats.
Suposa una implicació ciutadana en el disseny, la gestió i l’avaluació del model
de ciutat.
Amb la participació es reforça la democràcia representativa i s'educa per a una
nova cultura política.
Afavoreix la creació de polítiques més properes a la voluntat ciutadana en la
manera com s’estructura la ciutat.
Ajuda a detectar i conseqüentment a actuar sobre els problemes que preocupen
directament a la població.
b) (0,5 per a cada agent)
Els propietaris del sòl urbà.
Els empresaris.
Els ciutadans
Els poders públics

5.
a) (1,5 punts, 0,75 punts per cada efecte)
En l’àmbit econòmic, la integració d’Espanya a la Unió Europea va comportar
l’accés a ajudes econòmiques comunitàries que han afavorit l’increment del nivell
de benestar sobretot a les regions més pobres. Mercat més ampli, impuls de la
competitivitat, incentivació de la innovació tecnològica.
En l’àmbit social, la creació de més benestar i riquesa a Espanya ha permès
augmentar l’estabilitat social i política i els índexs de la capacitat de consum.
Afavoreix la mobilitat de les persones, intercanvi cultural.
Malgrat que Espanya és lluny dels països més rics de la Unió Europea, i malgrat
la crisi econòmica dels darrers anys que ha provocat un cert estancament i més
pressió social, la seva situació econòmica és millor que la que tenen els països
d’ingrés recent.
b)

(0,5 punt) El Banc Central Europeu.
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OPCIÓ A [4 punts per l’opció]
Observeu atentament la imatge i responeu a les QUATRE qüestions següents.
1.
a) i b) (1 punt, 0,5 cada característica)
Es valorarà que facin una descripció correcta tant de la taula, parlant de valors
absoluts, dels dos anys que es comparen, de la diferència, així com del percentatge
de la diferència, i que facin un comentari comparatiu dels valors. La gràfica els ha
de permetre visualitzar millor aquests valors.
2.
a i b) (1 punt, 0,5 punts per cada motiu) Es poden donar per bons dos de
qualsevol d’aquests motius o els que el corrector consideri sota el seu criteri.
Abandonament de l’agricultura en zones poc aptes pel conreu. La mecanització
facilita el conreu en zones més adequades, el que fa que en aquelles zones més
costoses de mecanitzar es vagi abandonant progressivament.
Especulació amb terrenys de qualitat agrícola per a la seva urbanització. El
propietari agrícola li surt més a compte vendre els terrenys a promotors urbanístics
que continuar treballant la terra.
Abandonament del camp per part de població jove que té millors oportunitats de
vida en un entorn urbà.
3. (1 punt, 0,5 punts per cada característica)
Es poden donar per bones dues d’aquestes característiques o les que el corrector
consideri sota el seu criteri:
L’increment del preu de l’habitatge a les grans ciutats comporta que la població se’n
vagi a ciutats més petites, ben comunicades i amb preus del sòl més assequibles.
Cada vegada es distancia més el lloc de treball del de residència.
Augment de consum de sòl urbà amb una intensificació del trànsit, especialment del
transport privat, increment de les despeses energètiques i increment del cost de la
gestió de residus.
En contraposició a la ciutat compacta apareix la ciutat difusa que és el procés
mitjançant el qual la zona urbana es propaga cap a l’entorn rural.
4.
a) (0,5 punts) Els incendis forestals són el principal conflicte ambiental que
provoca l’increment de la superfície boscosa. L’abandonament del conreu ha
anat en benefici de la superfície boscosa. Aquest increment, acompanyat de
l’abandonament de les activitats agrícoles per part de la població, ha comportat
un bosc sense gestionar amb una concentració de grans masses forestals.
b) (0,5 punts) La superfície boscosa a escala global està disminuint sobretot com a
conseqüència de la rompuda de terrenys per al cultiu i per a la ramaderia però
també per l’explotació de la fusta.
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OPCIÓ B [4 punts per l’opció]
Llegiu atentament el text i responeu a les QUATRE qüestions següents.
1.
(0,5 punts cada idea clau)
Lliure circulació de persones és un handicap que se supera sempre i quan les
persones siguin dels països rics, però no quan hi ha refugiats. Crisi de l’espai
Schengen.
El paper de les fronteres i dels Estats dins l’Europa comunitària. A UE encara
manen els Estats, el que dificulta fer una veritable política comuna.
Crisi humanitària.
Construcció d’un mur, reforçament de fronteres.
Crisi de la construcció europea.
2.
(0,5 punts causes)
Causes demogràfiques i econòmiques. Dues de les raons més habituals de
l’emigració.
Causes relacionades amb les catàstrofes naturals.
Causes polítiques: guerres, persecucions i exilis forçats.
Causes socioculturals: desig de viure en estats més democràtics, atracció per
viure en un lloc sigui pel clima o pel fet de ser una ciutat amb grans atractiu
sociocultural.
(0,5 punts conseqüències)
Pel país d’origen alleuja el problema de l’escassetat de llocs de treball, però
alhora suposa una pèrdua de força de treball.
Per al país de destinació, l’arribada d’immigrants pot comportar conflictes
laborals (salaris a la baixa), creació de ghettos. Però cal tenir en compte la
riquesa que poden aportar tant econòmicament com culturalment.
Per a la persona immigrant: adaptació al nou medi, desarrelament, problemes de
llengua.
3.
a) (0,5 punts)
L'acord de Schengen suprimeix les fronteres comunes entre els estats integrants
i estableix controls comuns a les fronteres exteriors d'aquests països. En la
pràctica, l'espai Schengen funciona en termes migratoris com un sol país.
L’acord de Schengen havia d’escriure una nova lògica política, de mobilitat i
corresponsabilitat en el control dels límits exteriors d’una vintena de països
disposats a crear una gran àrea comuna per a la lliure circulació dels seus
ciutadans.
b) (0,25 punts per l’any i 0,25 punts pel país)
Va entrar en vigor a la dècada dels 90, concretament el 1995.
Gran Bretanya o Irlanda.
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4.
a) (0,5 punts)
Refugiats: és una persona que es troba fora del país d'on n'és originari, o bé on
hi resideix habitualment, a causa d'un temor fonamentat de persecució per raons
d'ètnia, religió, nacionalitat, pertinença a un grup social o opinions polítiques, i
que no pot o no vol reclamar la protecció del seu país per a poder tornar-hi La
(Segons la Convenció de 28 de juliol de 1951 relativa a l'estatut dels refugiats)
Desplaçats interns: és una persona obligada a deixar la seva llar per alguna crisi,
però que, a diferència del refugiat, roman dins de les fronteres del seu país
d'origen.
b) (0,25 punts cada país)
Refugiats: Síria, Afganistan, Somàlia, Sudan, República Democràtica del Congo,
Colòmbia, Vietnam, Eritrea,
Desplaçats interns: Azerbaidjan, Afganistan, Colòmbia, Etiòpia, Sudan,
República centreafricana, Iraq, Israel, Pakistan, Índia, etc.

