GEOGRAFIA D’ESPANYA 2on BATXILLERAT

OBJECTIUS
1. Identificar i conceptualitzar els diferents
elements que configuren una explicació
geogràfica utilitzant un vocabulari adequat.
2. Interpretar i comunicar distints tipus de fonts
geogràfiques.
3. Conèixer i comprendre les característiques dels
medis naturals existents a Espanya i les
diferències entre les seves distintes zones,
explicant les causes d’aquestes diferències.
4. Analitzar i explicar distintes formes d’explotació
i destrucció dels recursos naturals i els problemes
mediambientals i socioeconòmics que se’n
deriven.
5. Comprendre i explicar els principals processos
d’ordenació del territori espanyol, caracteritzant
els elements en el seu conjunt i els que
conformen la seva diversitat interna.
6. Conèixer i explicar la diversitat de l’espai
geogràfic espanyol, a partir de la interacció de
distints processos econòmics, socials, culturals i
d’organització espacial que han actuat i actuen
sobre el territori i el medi natural.
7. Entendre i analitzar la desigual distribució
geogràfica de la població (comprenent la seva
dinàmica, estructura i problemes demogràfics) i
de la xarxa urbana en la configuració dels
processos que defineixen l’espai geogràfic.
8. Conèixer i valorar les característiques del
territori de les Illes Balears, com també les
transformacions recents que ha sofert el medi
natural illenc, i ser conscient de l’impacte
mediambiental que planteja l’ocupació territorial,
l’explotació dels recursos i l’ordenació de les
activitats econòmiques.
9. Comprendre les interrelacions i desequilibris
que es donen dins el territori espanyol, així com
les conseqüències de la integració d'Espanya a la
Unió Europea, i de la interacció amb altres àmbits
geopolítics mundials.
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CONTINGUTS
Unitat 1.- APROXIMACIÓ AL CONEIXEMENT
GEOGRÀFIC. L’ESPAI GEOGRÀFIC.
1- El concepte de geografia. Les branques de
la geografia.
2- L’espai geogràfic.
3- Els procediments geogràfics: localització i
representació de l’EG.
4- L’evolució del pensament geogràfic.

Unitat 2. – EL RELLEU I LES COSTES
1.- El relleu de la PI: unitats morfoestructurals,
litologia, costes
2.- El relleu balear: unitats morfoestructurals,
relleu càrstic, modelat litoral
3.- El relleu de les illes Canàries

Unitat 3.- EL CLIMA I LA VEGETACIÓ
1- Els elements i els factors del clima
2- Tipus de temps atmosfèric a l’EE
3- Tipus de climes i paisatges a l’EE.

Unitat 4.- LES AIGÜES I ELS SÒLS
1-Els rius, segons el vessants hidrogràfics
peninsulars
2- Els llacs
3- Les zones humides
4- Els aqüífers
5- Els recursos hídrics a l’estat espanyol
6.- Els sòls

Unitat 5.- INTERACCIÓ NATURA SOCIETAT. ELS ESPAIS NATURALS A
L’ESTAT ESPANYOL.
1.- Introducció: la interacció natura – societat
2.- La influència del medi en les activitats
humanes
3.- La influència de les activitats humanes
sobre el medi: contaminació, sobreexplotació i
destrucció.
4.- Els principals problemes ambientals a
l’Estat espanyol i a les illes Balears.
5.- Els espais naturals a l’Estat espanyol

Unitat 6.- ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE
L’ESTAT ESPANYOL I DESEQUILIBRIS
TERRITORIALS
1-L’OT d’Espanya a la Constitució de 1978. La
creació de les CCAA.
2- Administració central.
3- Administració autonòmica.
4- Els desequilibris interterritorials.

Unitat 7. ELS ESPAIS DEL SECTOR
PRIMARI.
1. Els espais rurals i l’espai agrari.
2. Els usos de l’espai rural
3. Els paisatges agraris d’Espanya
4. Els problemes del món rural
5. L’activitat pesquera
6. El sector primari a les illes Balears

Unitat 8. ELS ESPAIS INDUSTRIALS.
1.- Matèries primeres i fonts d’energia
2.- Etapes de la industrialització espanyola
3.- Producció industrial i principals sectors
industrials
4.- Localització industrial
5.- Problemes de la indústria
6.- Política industrial.
7.- El sector secundari a les illes balears.

Unitat 9. ELS ESPAIS DE SERVEIS.
1. Introducció: el concepte de serveis i
terciarització econòmica.
2. El sistema de transports i comunicacions.
3. Els espais turístics.
4. El comerç interior i exterior.
5. Els serveis a les Illes Balears.

Unitat 10. LA POBLACIÓ ESPANYOLA.
1. Distribució de la població espanyola.
2. Evolució de la població espanyola.
3. Moviments migratoris de la població
espanyola.
4. Creixement real
5. Estructura de la població espanyola.
6. La població balear.
7. Previsions de futur.

Unitat 11. El SISTEMA URBÀ ESPANYOL.
1.- El concepte de ciutat.
2.- El procés d’urbanització a Espanya.
3.- La morfologia urbana.
4.- L’estructura urbana.
5.- Les aglomeracions urbanes.
6.- Problemes urbans
7.- El sistema urbà espanyol.
8.- El sistema urbà balear.

Unitat 12.- LA UE. ESPANYA A LA UE I AL
MÓN
- Introducció
1.- El procés de creació de la UE
2.- Els estats membres
3.- Les institucions de la UE
4.- Polítiques principals de la UE
5.- Espanya a la UE
6.- Espanya a escala mundial
7.- Les IB a la UE
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CRITERIS D’AVALUACIÓ
1.

Interpretar i redactar amb correcció diversos tipus de gràfics,
mapes, taules de dades i textos referents a informacions
geogràfiques.

2.

Definir breument els conceptes geogràfics necessaris per
comunicar adequadament la informació assolida a cada tema.

3.

Localitzar a un mapa i explicar diferents trets del territori
espanyol, integrats a cada unitat didàctica

4.

Reconèixer els diversos medis ecogeogràfics d’Espanya,
explicar els seus elements, dinàmica i interaccions, així com
l’acció humana i les seves repercussions.

5.

Realitzar un balanç dels principals problemes medi ambientals a
Espanya i al món, veure’n les conseqüències i les possibles
alternatives o accions.

6.

Descriure l’organització política i administrativa que es dóna
entre els diferents territoris de l’Estat espanyol, i els
desequilibris interterritorials que, entre aquests, es produeixen.

7.

Identificar Espanya com a realitat geogràfica plural, entendre la
seva diversitat, explicant els desequilibris territorials existents.

8.

Conèixer la situació actual dels sectors de l’economia, la seva
distribució geogràfica, la problemàtica actual (adaptació de
l’agricultura i la pesca a partir de l’ingrés en la Unió Europea,
reconversió industrial, conjuntura econòmica mundial, nova
divisió internacional del treball…) També la importància dels
serveis en l’economia actual.

9.

Analitzar el creixement demogràfic espanyol i la seva
estructura, reconèixer les desigualtats en la distribució territorial
de la renda, veure els problemes que comportarà l’envelliment
de la població. Cal que l’alumne aprengui a analitzar una
piràmide de població i entengui conceptes com fecunditat,
natalitat, mortalitat

10. Identificar la morfologia d’una ciutat, veure el seu impacte sobre
l’home i el medi. Veure la importància de certes decisions, com
la planificació urbanística.
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CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

10 % activitats i participació:
- Activitats, recerca de conceptes, comentaris de text, de taules, de
gràfics, elaboració de mapes, correcció activitats, treballs, quadern,
treballs,…
- Aquestes activitats són obligatòries i només es podran lliurar el dia
previst.

90 % proves escrites :
- Es realitzaran un mínim de dues proves escrites per trimestre.
- Es valoraran negativament les faltes d’expressió i ortografia, del
tal manera que pot arribar a modificar la nota final de l’avaluació. Es
descomptarà fins a un màxim d’1 punt per faltes.
- El model d’examen serà el mateix que el de les PAAU, que es
basa en 4 preguntes, que es poden incloure en tres parts: conceptes,
mapes i comentaris (explicades al dors).
- Els exàmens s’hauran de realitzar en les dates fixades, així:
· Si un alumne/a sap amb antelació que no pot assistir a un examen
(o activitat complementària) per una causa justificada, que
no pot ajornar, ho comunicarà amb temps al professor, a fi
de fixar una altra hora o data.
· Si un alumne/a falta a un examen per causa mèdica o major, no
prevista, sols podrà fer la prova un altre dia si presenta
justificació mèdica o legal (no serà suficient amb la
justificació familiar).
Criteris per a superar l´àrea de Geografia.

-

L’avaluació s’aprova amb una mitjana aritmètica dels
exàmens igual o superior a 5. Una qualificació mitjana de les
proves escrites inferior a 5 significa un insuficient, malgrat els
treballs i les activitats estiguin aprovats.

-

D’acord amb la normativa general del centre, en cap cas podrà
ser avaluat positivament aquell alumne/a que, malgrat tenir una
mitjana d’exàmens i treballs igual o superior a 5, presenti
problemes seriosos d’assistència i/o disciplina. Arribar tard de
manera reiterada, faltar sense justificació, molestar dins l’aula, no
respectar als companys i/o professora, mostrar una actitud
negativa envers la matèria, no realitzar amb regularitat els deures,
portarà a una avaluació negativa.

-

Al final de curs tot l’alumnat realitzarà un examen global, que
es podrà dividir en dues parts (Ga Física i Ga Humana).
La finalitat d’aquest examen és reparar la selectivitat i
permetre als alumnes suspesos recuperar l’àrea al mes de juny.
Als alumnes que han aprovat totes les avaluacions, l’examen
global els permetrà pujar o baixar la nota final del curs, però no
suspendre l’àrea.

-

Recuperacions: l’alumnat que no hagi superat l’àrea al juny,
al setembre haurà de recuperar tot el curs.

11. Assenyalar les característiques del territori de les Illes Balears
com a resultat de l’ocupació territorial i el seu impacte
mediambiental.
12.

Reconèixer les etapes en la construcció de la Unió Europea,
les seves principals institucions i valorar la incidència de la seva
política econòmica i social. Entendre la desigualtat entre
l’Europa del Nord i la del Sud.

13. Saber cercar informació en una sortida de camp, preparar el

material, plantejar qüestions, elaborar i presentar un informe
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ESTRUCTURA DELS EXÀMENS
1/Conceptes.
3p

2/- Mapes.
3p

- Definició clara i concisa. L’espai és reduït i acotat del qual no es pot sortir (preferentment 4-5 línies)
- També s’ha de completar amb un exemple aplicat a la geografia d´Espanya o específicament de les Illes Balears.
- S'han de triar-ne cinc de vuit proposats.
- Els conceptes són acumulatius, és a dir, a cada examen entren tots els que s’han vist als temes anteriors.
- L’alumnat haurà de localitzar sobre un mapa mut algun aspecte característic de la Geografia espanyola, indicar un nombre concret
de localitzacions (normalment 6) i realitzar un breu comentari del mapa.
- Hi ha un llistat de referència, però qualsevol informació de l’àrea pot esser demanada mitjançant un mapa.
- Es treballaran tots aquells que es considerin susceptibles de poder ser demanats per la seva importància i a cada examen podran
entrar mapes dels temes anteriors.
- En la correcció d’aquests exercicis es valorarà la claredat i exactitud de l’aspecte representat, la utilització de llegenda, les
localitzacions geogràfiques que s’hi han d’incloure, així com una breu explicació, del fenomen representat.
- El llistat de referència dels mapes que poden demanar a selectivitat és el següent:
1. Mapa físic del la Península Ibèrica, les Illes Canàries i les Illes Balears
U2
2. Àrees amb predomini de materials silicis
3. Àrees on és present el modelat volcànic / material volcànic
4. Àrees on predominen materials calcaris / àrees afectades per processos de modelat càrstic
5. Àrees on predominen materials argilosos
6. Àrees afectades per processos de modelat glacial i periglacial
7. Serralades formades durant l’orogènia alpina
8. Serralades formades durant l’orogènia herciniana
9. Principals planes litorals
10. Conques i planes interiors
1. Els CLIMES: 1a/- mediterrani litoral
1b/- mediterrani continentalitzat
U3
1c/- oceànic
1d/- d’alta muntanya
1e/-- subtropical
1f/- semiàrid
2. Àrees de major aridesa (climàticament més àrides),
3. Àrees de major/menor precipitació (major pluviometria mitjana anual),
4. Àrees amb una continentalitat climàtica més acusada (major amplitud tèrmica)
5. Vegetació mediterrània
6. Vegetació macaronèsica
7. Vegetació eurosiberiana (Àrees que pertanyen a la Ibèria verda).
1. Vessants hidrogràfiques de la Península Ibèrica
U4
2. Conques / vessants més afectats per estiatges
3. Conques / vessants més regulars
4. Principals àrees humides / llacunes
1. Parcs Nacionals
U5
2. Zones de major risc de desertització.
1. Àrees amb una especialització ramadera intensiva / extensiva
U7
2. Ports o litorals amb major producció pesquera / conservera
3. Àrees amb una major presència de l’agricultura de regadiu
4. Àrees on l'activitat agrària és més intensa
5. Localització de conreus subtropicals
6. Localització de conreus mediterranis
7. Sectors amb predomini de la gran propietat / petita propietat agrària
1. Àrees de producció minera important
U8
2. Àrees on s’han dut a terme accions de reconversió industrial i/o plans de reindustrialització
3. Principals àrees industrials (àrees amb major desenvolupament del sector secundari)
4. Indrets amb indústries madures
5. Indrets amb indústries punteres
1. Principals centres aeroportuaris
U9
2. Ports amb major trànsit de passatges
3. Ports amb major trànsit de mercaderies
4. Principals eixos de comunicació de ferrocarril d’alta velocitat
5. Xarxa ferroviària radial
6. Vies de comunicació d’alta capacitat
7. Sectors amb major desenvolupament del turisme de sol i platja
8. Sectors amb major desenvolupament del turisme d’hivern / turisme alternatiu/ turisme cultural (modalitats
turístiques que no siguin de sol i platja),
9. Sectors amb major o menor estacionalitat turística,
10. Àrees en les quals l’activitat turística està més desenvolupada,
1. Comunitats/ províncies amb un major/menor pes de la població immigrada,
U10
2. Comunitats amb un major envelliment demogràfic,
3. Comunitats amb un major creixement/ decrement demogràfic(recessives),
4. Províncies amb una major/menor densitat de població
1. Majors conurbacions/aglomeracions urbanes.
U11
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3/Comentaris.
4p
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- A les proves escrites hi haurà 2 preguntes de comentaris, de qualsevol aspecte vist al llarg de les unitats: climogrames, comentari
text, taules estadístiques, mapes, clisèries,...
- En la correcció es valorarà la claredat expositiva, l’ús correcte del vocabulari específic de la matèria, la capacitat de determinar
causes i conseqüències dels fets geogràfics.
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