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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 una de les comarques que tinguin més afectació.
a) (0,25 punts): Plana de l’Empordà (0,25 punts): Alt Empordà, Baix Empordà
b) (0,25 punts): Serralada Litoral (0,25 punts): Barcelonès, Maresme, Baix Llobregat,
Garraf, Baix Empordà, Vallès Oriental.
c) (0,25 punts): Pirineus (0,25 punts): qualsevol d’aquestes comarques: Vall d’Aran, Pallars
Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Solsonès, Ripollès,
Garrotxa, Alt Empordà.
d) (0,25 punts): Depressió Central (0,25 punts): qualsevol d’aquestes comarques: Segrià,
Noguera, Garrigues, Pla d’Urgell, Urgell, Segarra, Bages, Osona, Solsonès, Berguedà,
Terra Alta, Ribera d’Ebre, Conca de Barberà.
2.
a) (1 punt) Són documents tècnics que tenen una dimensió política i una dimensió legal
perquè s’hi apleguen totes les disposicions i les propostes relacionades amb el
creixement i l’evolució de la ciutat i del sòl urbà en general.
b) (0,5 punts per cada categoria aportada): Sòl urbà (urbà consolidat, urbà no consolidat),
urbanitzable (Sòl urbanitzable delimitat, Sòl urbanitzable no delimitat) no urbanitzable,
sistemes generals.
3.
a) (1 punt)
És el dret dels pobles i els estats a definir la seva política agrària i alimentària a partir de
les necessitats de la població i el medi ambient, i no a partir de les regles del comerç
internacional. Inclou, d’una banda, el dret dels agricultors a accedir a la terra, als
recursos naturals, i, de l’altra, a alimentar-se de manera sana i saludable amb aliments
lliures de transgènics i a protegir la producció d’aliments. Sovint els pobles perden el
control del circuit agroindustrial per part d’unes poques transnacionals.
b) (1 punt, 0,5 punts cada conseqüència)
Permet acabar amb l’acaparament de terres
Fomenta la iniciativa local
Fomenta els mercats locals, l’agricultura ecològica, la ramaderia extensiva i la pesca
artesanal.
Producció segons els interessos dels productors.
Producció més sostenible i ecològica
Facilita el consum de productes de proximitat.
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4.
a) (1 punt)
Organització de Països Exportadors de Petroli
b) (0,5 punts per cada estat membre que es mencioni) qualsevol d’aquests estats:
Aràbia Saudita, Iraq, Iran, Kuwait, Veneçuela, Algèria, Angola, Nigèria, Iraq, Qatar,
Equador, Emirats Àrabs Units, Líbia,
5.
a) (1 punt) Són els riscos que tenen el seu origen en els canvis en les condicions naturals.
Probabilitat que en un territori i la societat que en ell habita es vegi afectat per un
fenomen natural de conseqüències adverses. Els factors que caracteritzen els riscos són
la magnitud, la freqüència, la perillositat i la vulnerabilitat.
b) (0,5 punts cada risc) aiguats, nevades, pedregades, temporals de vent

OPCIÓ A [4 punts per l’opció]
Observeu atentament la imatge i responeu a les QUATRE qüestions següents.
1.
a) (0,5 punts) La imatge correspon a una part del municipi de Sant Cugat del Vallès. El que
és important que es ressalti és que es tracta d’una zona d’una regió metropolitana molt
ben comunicada.
b) (0,5 punts). Els elements que fan pensar que es tracta d’una zona d’una la regió
metropolitana és que està ben comunicada ja que s’observen bones infraestructures i
zones propícies per la ubicació de centres de negoci. A l’hora s’observa un nucli de
població compacte i zona d’urbanització dispersa (residencial).
2.
a) i b) (0,5 punts per característica)
En l’ortofotografia de l’any 1956 s’observa camps de conreu i algun nucli de població
compacta. L’any 2012 en canvi, han anat apareixent zones urbanitzades en detriment dels
camps de conreu. A més s’observa la millora en les infraestructures viàries.
El nucli principal s’expandeix i també la urbanització dispersa, a la part inferior de
l’ortofotografia de l’any 2012, en detriment dels camps de conreu. Hi ha una infraestructura
que creua el territori d’est a oest, l’AP-7, que actua com a eix vertebrador.
3.
a) (0,5 punts per cada efecte positiu)
Millora de les infraestructures de la comunicació, ben comunicat, desenvolupament
econòmic d’aquesta àrea, proximitat a la gran urb sense necessitat de viure-hi.
b) (0,5 punts per cada efecte negatiu)
Elevat consum de sòl, homogeneïtzació del paisatge, elevat consum d’aigua...
4. a) i b)
Es donarà per bona qualsevol ciutat mitjana de les principals zones metropolitanes que es
caracteritzen per un creixement continuat de la zona urbanitzada així com de les
infraestructures de mobilitat.
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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) Una piràmide de població és una representació gràfica de l’estructura de la
població d’un país o d’una regió segons sexe i edat.
b) (0,5 punts) Una piràmide de població ens permet veure el grau de desenvolupament
d’un país o d’una regió. Els països desenvolupats tenen una població més envellida
(piràmide amb una base estreta, indicativa d’una baixa natalitat, la part del tronc de la
piràmide és la més ampla i amb molta població que arriba a més dels 60-65 anys). En
canvi els països en vies de desenvolupament, la base de la piràmide és molt ampla
indicatiu d’una taxa de natalitat molt alta i, en canvi amb molt poca població més gran
dels 60-65 anys. Alta mortalitat, és a dir, població que no arriba a l’edat adulta pels
efectes de la precarietat de les condicions de vida.
2.
a) (0,5 punts) La piràmide de l’esquerra és regressiva i la de la dreta és progressiva.
Regressiva, és a dir, correspon a una població envellida. La base és molt estreta per una
disminució de la natalitat i el tronc i la cúspide s’eixamplen pel fet que la població adulta i
vella són molt nombroses. Correspon als països del primer món.
Progressiva: correspon a una població jove. La seva base és ampla perquè la població
jove és molt nombrosa i el tronc i la cúspide són estrets perquè la poblacions adulta i
vella són més reduïdes. Correspon als països del tercer món.
b) (0,5 punts, 0,25 cada resposta) La de l’esquerra es correspon a Espanya i la de la dreta
a Nigèria. Es poden donar per bones alguns dels països del primer món o tercer món
respectivament
3.
a) (0,5 punts) Increment de la despesa i la dependència sanitària i benestar social,
problemes per al sosteniment de les pensions de la gran quantitat de persones que
arriben en edat de jubilació als 65 anys i que tenen una esperança de vida de més de 80
anys
a) (0,5 punts) Qualsevol d’aquests països: Espanya, Austràlia, Japó, França, Alemanya...
4.
a) (0,5 punts) L’arribada massiva d’immigració en edat laboral comporta que el tronc de la
piràmide de població s’eixampli, la qual cosa fa disminuir l’envelliment de la població.
Tenen més fills perquè són joves, el que comporta un rejoveniment de la població, el que
fa augmentar els grups de població d’adults joves.
b) (0,5 punts) Marroc, Romania, Equador, Bolívia, Colòmbia, Itàlia, França...

