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Instruccions 
1. Triau una de les dues opcions que us proposam. Temps de la prova: una hora i mitja (90 

minuts). 

2. Responeu de manera específica les qüestions formulades en l’opció triada. Procurau ser 

precisos i RESPONDRE AMB MENYS DE SET (7) RATLLES CADA PREGUNTA.  

3. La puntuació màxima de la prova és de 10 punts. La qualificació obtinguda serà la suma de 

les qualificacions de l’opció triada. Les sis primeres qüestions seran qualificades de zero (0) 

a un (1) punt. La setena pregunta serà valorada fins a un màxim de quatre (4) punts, que 

sortiran de la suma de la valoració de les diferents qüestions associades a la pregunta amb 

valoració variable, tal com queda especificat en cada qüestió del bloc. 

4. Les respostes que no corresponguin a les qüestions formulades no es valoraran. 

5. Els aspectes formals relatius a la presentació global (estructuració de la qüestió, capacitat de 

síntesi, redacció i expressió) i l’ortografia són molt importants. 

 

OPCIÓ A 
 

1. (1 punt) Exposa breument en què consisteix la teledetecció, i digues almenys 

dues utilitats pràctiques en la recerca mediambiental. 

2. (1 punt) Parlant de contaminació química a l'atmosfera, indica les principals 

diferències entre contaminants primaris i secundaris. Posa un exemple. 

3. (1 punt) En relació amb les aigües subterrànies, indica les diferències bàsiques 

entre zona vadosa o d'aeració i la zona freàtica o saturada. Què és el nivell 

freàtic? 

4. (1 punt) Quina diferència hi ha entre els processos geològics interns i els 

externs? Comenta breument alguns processos i fenòmens característics de cada 

tipus. 

5. (1 punt) Comenta de forma breu algun impacte ambiental ocasionat per 

l'activitat turística al medi natural del litoral de la teva illa. Quin conjunt de 

mesures prendries per prevenir-lo i, si es dóna el cas, corregir-lo? 

6. (1 punt) Què és una avaluació d’impacte ambiental? Quina finalitat té? 

7. Observa detingudament la 

figura següent: 

 

A) (1,5 punts) Comenta breument la 

representació de la figura on es 

mostren les dades de pH de les 

precipitacions. Com es denomina el 

procés associat a aquesta dada de la 

precipitació? 

B) (1,5 punts) Quins són els agents 

causants? I quins són els seus 

efectes? 

C) (1 punt) Comenta alguna activitat 

humana a les Illes Balears que pugui 

tenir influència en aquest fenomen. 



 

 

OPCIÓ B 
 
 

1. (1 punt) Tenint present el medi ambient com a sistema, indica quins són 

els sistemes terrestres fonamentals. Descriu-los breument. 

2. (1 punt) Comenta breument quin és el paper de l'atmosfera com a 

reguladora del clima. 

3. (1 punt) Quines són les principals activitats antròpiques que es 

desenvolupen a la teva illa que poden donar lloc a la contaminació de les 

aigües subterrànies? 

4. (1 punt) Defineix i indica quina és la diferència entre recursos i reserves 

de la geosfera. Indica algun dels principals recursos que hi hagi a la teva 

illa.  

5. (1 punt) Explica què és el perfil del sòl i a què és deguda la seva variació 

en la vertical.  

6. (1 punt) Què és una cadena tròfica? Com s’acostuma a representar? 

7. Observa detingudament la figura següent, en la qual es representen de 

forma esquemàtica les plaques que configuren l’escorça terrestre: 

 
 

A) (1,0 punts) Comenta breument en què consisteix la teoria de la 

tectònica de plaques i quin tipus de processos geològics explica. 

B) (1,5 punts) Explica els diferents tipus de límit que hi ha entre les 

plaques tot posant exemples amb indicació geogràfica i amb els noms de 

les plaques implicades. 

C) (1,5 punts) Quina relació té la teoria de la tectònica de plaques amb la 

biodiversitat del planeta? 

 


