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Geografia 

Proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys 2021. Criteris d'avaluació 

SÈRIE 2 

PRIMERA PART.  

Responeu a TRES de les cinc qüestions proposades. [6 punts: 2 punts per qüestió] 

1.  

a. (1 punt) 

Desnivell: Uns 330 metres. Es pot acceptar un marge d’error en les respostes, donant 

per vàlides respostes entre 320 i 340 metres. Per informació, no cal que l’alumne ho 

respongui, l’ermita de Sant Gervàs es troba a 1,270 metres i la Font de l’Hort a entre 

930 i 940 metres  

b. (1 punt) 

La solana és la part d'un terreny (el vessant), normalment muntanyós, orientat al sud 

(a l'hemisferi nord) on hi toca molt el sol. No cal que en la resposta es faci referència 

directa a l’hemisferi nord, ja que se suposa a partir del mapa.  

2. 

a. (1 punt)  

Terreny en un entorn construït de ciutat que ha quedat abandonat com a resultat de la 

demolició d'edificis o bé de l'abandonament de l'agricultura. 

b. (1 punt)  

Certa. Qualsevol superfície urbana pot acollir aquest tipus d’espais. 
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3. 

a. (1 punt)  

Zona d’acumulació de sediments fluvials que es forma a la desembocadura d’alguns 

rius en mars o llacs quan l’acumulació de sediments supera a l’erosió. 

b. (1 punt) 

Ebre, Llobregat o Tordera. 

4. 

a. (1 punt)  

Desenvolupament d'un país o un territori que té lloc sense detriment del medi ambient 

ni dels recursos naturals dels quals depenen les activitats humanes, el 

desenvolupament econòmic i el desenvolupament social, tant del present com del 

futur. 

b. (1 punt) 

Fals. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible es basen en una col·laboració 

entre diversos agents, públics i privats, societat civil i particulars, de cara a assolir-los.  
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5. 

a. (1 punt)  

Cadascun dels nivells de comunitats vegetals, sèries de vegetació o paisatges que 

s'esglaonen en una sèrie altitudinal en una regió de muntanya, a causa dels canvis de 

clima que es produeixen amb l'altitud, especialment per la disminució de la 

temperatura. 

b. (0,25 punts per resposta correcta) 

Pi negre – Pino negro – Pinus mugo  SÍ 

Garric– Encina – Quercus ilex NO 

Llentiscle – Lentisco - Pistacia lentiscus NO 

Alzina surera – Alcornoque - Quercus suber NO 
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SEGONA PART 

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu a les quatre qüestions de l’opció 

triada [4 punts: 1 punt per qüestió]. 

OPCIÓ A 

1. 

a. (0,5 punts): Centre històric 

b. (0,5 punts): Eixample 

2. 

a. (0,5 punts) 

Època històrica (es donarà per vàlida la resposta si reflecteix part d’aquest període): 

Espai urbà d’origen romà que acollí bona part de la població de la ciutat de Tarragona 

fins a l’època moderna.  

Descripció: La seva àrea ve delimitada per les muralles i es caracteritza per un conjunt 

de carrers estrets situats entorn a la Catedral (per obtenir el mig punt s’ha de 

respondre a l’origen i fer la descripció) 

b. (0,5 punts) 

Època històrica: Zona d’eixample de la ciutat, creada a partir del segle XIX. 

Descripció: Zona d’eixample de la ciutat creada com a resposta a la pressió 

demogràfica existent al centre històric. Descripció: Caracteritzat per un viari més 

regular i ampli que el centre històric aquest espai va permetre la incorporació a la 

ciutat de diverses millores urbanes (passejos, mercats, etc.). (per obtenir el mig punt 

s’ha de respondre a l’origen i fer la descripció) 
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3. 

a. (0,5 punts)  

L’Eixample presenta una major adaptació a la mobilitat en transport públic. Els seus 

carrers permeten una major fluïdesa en el trànsit i un major nombre d’interconnexions 

que no pas al centre històric, amb més espai per vianants i amb accessos limitats per 

les muralles. Al mateix temps, la major presència de població a l’Eixample permet 

volums més alts d’usuaris potencials.  

b. (0,5 punts) 

La intermodalitat presenta dificultats donada la distància existent entre l’estació de tren 

i la d’autobús (1km). La distància obliga a invertir temps i esforç per anar d’una estació 

a l’altra. Aquest fet pot generar que el canvi d’un mitjà a l’altre sigui difícil per algun 

segment de població (gent gran, persones amb mobilitat reduïda...).  

4. 

a. (0,5 punts) 

Positiu: Augment de l’autoestima, més activitat comercial, revalorització del patrimoni... 

Negatiu: Massificació de l’espai, pèrdua d’identitat, soroll, estandardització del 

comerç... 

b. (0,5 punts) 

És la recuperació, mitjançant procediments adequats, de la funcionalitat o activitat 

normal d’un edifici o construcció, que a causa del desgast o d’un sinistre l’havia perdut. 
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OPCIÓ B 

1. 

a. (0,5 punts) 

A partir de la imatge podem identificar en primer terme una zona relativament plana, 

dedicada als cultius, que culmina amb un espai muntanyós (conglomerats, no cal 

especificar-ho), on s’alternen zones amb roca vista amb espais ocupats per vegetació 

arbòria.  

b. (0,5 punts) 

Els principals usos del sòl són els fruiters de secà, amb presència de l’olivera. Hi ha 

igualment terrenys forestals en les zones amb més relleu. Donada la llunyania de 

l’àrea boscosa, no cal que l’estudiant doni més referències sobre aquesta àrea.   

2. 

a. (0,5 punts) 

Donades les característiques del conreu i del paisatge de fons, l’aigua serà un factor 

limitant per a l’agricultura de l’espai. No s’observa tampoc reg de suport a les oliveres. 

De fet, l’aposta pels conreus d’olivera és significativa d’aquesta limitació de l’accés a 

l’aigua.  

b. (0,5 punts) 

Ametller, figuera, olivera, garrofer, pistatxer  
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3. 

a. (0,5 punts) 

Els conglomerats són roques sedimentàries detrítiques (no cal que l’estudiant 

assenyali concretament aquesta categoria) formades bàsicament per fragments 

arrodonits, de més de 2 mm de diàmetre (no cal indicar la grandària), anomenats 

còdols. Els còdols estan inclosos en una matriu composta per sorra, llim i argila.  

b. (0,5 punts) 

Un paisatge cultural reconeix espais on hi ha una forta interacció entre home i medi 

natural. Aquestes interaccions poden ser basades en aspectes religiosos, artístics i 

culturals. Per tant, que aquest paisatge fos reproduït per Picasso ajuda a aportar un 

valor diferencial a l’àrea.  

4. 

a. (0,5 punts) 

Una via verda és una antic traçat de ferrocarril que s’aprofita actualment per a formes 

de desplaçament no motoritzades. També té una vessant turística important.  

b. (0,5 punts) 

Incendis forestals que alterin la vegetació de l’espai. Instal·lació de plaques solars que 

canviïn el paisatge. Urbanització d’aquest espai. Canvi climàtic que faci inviable els 

conreus actuals... 


