Temaris de les assignatures de les Proves d’Accés a la Universitat per als Majors de 25 i 45 anys.
GEOGRAFIA
1. OBJECTIUS
. Identificar i comprendre els elements bàsics de l’organització territorial d’Espanya,
utilitzant conceptes, procediments, destreses específicament geogràfiques, per a
explicar l’espai com una realitat dinàmica, diversa i complexa, en la qual intervenen
múltiples factors.
. Conéixer el marc físic general d’Espanya.
. Comprendre la composició social d’Espanya a partir de l’estudi de la seua dinàmica
demogràfica i analitzar l’estructura territorial dels diferents sectors econòmics i les
seues conseqüències sobre la societat i el medi ambient.
. Entendre els desequilibris regionals i el paper d’Espanya en la Unió Europea.
. Relacionar tots estos components amb les variables espai i temps.
2. TEMARI
1. Identificació i contextualització del territori espanyol
L’espai geogràfic espanyol. L’organització políticoadministrativa d’Espanya. Espanya en
el context europeu i mundial.
2. El relleu espanyol
Les roques. Grans unitats morfoestructurals del relleu espanyol.
3. La varietat climàtica
Factors i elements del clima. Tipus de clima a Espanya.
4. L’aigua
Les conques hidrogràfiques. Característiques de la xarxa fluvial. Utilització i gestió dels
recursos hídrics.
5. Els paisatges vegetals.
Factors condicionants de la vegetació: clima i sòl (litologia). Els paisatges vegetals
oceànics. Els paisatges vegetals mediterranis. Els paisatges vegetals de les Illes
Canàries i zones d’alta muntanya.
6. La població espanyola
Evolució recent de la població espanyola. Moviment natural i moviments migratoris.
Estructura de la població. La distribució de la població i desequilibris espacials.
7. El poblament
Tipus de poblament: concentrat i dispers. El procés d’urbanització i la seua incidència
en l’estructura urbana. Les aglomeracions urbanes. El sistema de ciutats espanyol.
8. Les activitats del sector primari
L’activitat agrària. Factors físics i humans que la condicionen. La producció agrícola,
ramadera i forestal. Problemes de l’activitat agrària. El paper de la Unió Europea en
l’ordenació de l’espai rural. L’activitat pesquera.
9. L’activitat industrial
Les matèries primeres i les fonts d’energia. Etapes recents de la industrialització
espanyola. Distribució regional dels principals sectors industrials. Problemes de la
indústria i polítiques industrials.
10. Les activitats terciàries
Activitats i importància del sector terciari. El transport i la vertebració territorial. El
turisme. La repercussió socioeconòmica i ambiental. L’activitat comercial
11. La interacció entre el medi físic i la societat: el repte del desenvolupament
sostenible a Espanya. Els problemes medioambientals (contaminació, erosió,
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sobreexplotació de recursos, acumulació de residus...). Riscos naturals. Polítiques
mediambientals.
12. Els desequilibris territorials a Espanya i al conjunt de la Unió Europea.
Els desequilibris entre les distintes regions espanyoles. Politiquees de reequilibri
regional. Els desequilibris territorials a Europa. El repte d’una Europa unida.
3. AVALUACIÓ
L’avaluació es realitzarà per mitjà d’un examen en què s’ha de contestar correctament,
a partir del material subministrat (textos, mapes o gràfics), a quatre preguntes o
qüestions relacionades amb este material i relatives als continguts del temari oficial.
Cada pregunta tindrà un valor de 2,5 punts.

