BAREM DE L'EXAMEN:
Pregunta la-2,5 punts; pregunta 2a-2,5 punts; pregunta 3a-2,5 punts; pregunta 4ª-2,5 punts
BAREMO DEL EXAMEN:
Pregunta 1 ª-2,5 puntos; pregunta 2a-2,5 puntos; pregunta 3ª-2,5 puntos; pregunta 4ª-2,5 puntos

EJERCICIO 2
1. Con los datos del Documento 1, realice un mapa de coropletas.
2. De acuerdo con el mapa elaborado, analice la desigual distribución del turismo exterior en nuestro
territorio e indique los principales factores que la explican.
3. En el Documento 2 se indica la distribución por comunidades autónomas de los viajeros residentes en
España alojados en hoteles. Explique las diferencias respecto al turismo extranjero.
4. Explique las principales repercusiones económicas, socioculturales y ambientales del turismo en
España.

EXERCICI 2
1. Amb les dades del Document 1, realitzeu un mapa de coropletes.
2. D'acord amb el mapa elaborat, analitzeu la desigual distribució del turisme exterior al nostre territori i
indiqueu els principals factors que 1'expliquen.
3. En el Document 2 s'indica la distribució per comunitats autònomes deis viatgers residents a Espanya
allotjats en hotels. Expliqueu les diferencies respecte del turisme estranger.
4. Expliqueu les principals repercussions econòmiques, socioculturals i ambientals del turisme a
Espanya.

DOCUMENT 1 /DOCUMENTO 1
Percentatge de turistes que arriben de l'estranger per comunitats autónomas (2009)
Porcentaje de turistas llegados del extranjero por Comunidades Autónomas (2009)

Comunidades
Autónomas
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
Com. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja, La
España

Porcentaje
14,1
0,7
0,3
17,3
15,7
0,6
1,9
0,4
24,4
9,8
0,4
1,5
9,4
1,6
0,4
1,5
0,1
100,0

Font/Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (IET). Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

DOCUMENT 2 / DOCUMENTO 2
Distribució percentual per comunitats autónomes deis viatges de residents a Espanya allotjats en hotels (2009)
Distribución porcentual por comunidades autónomas de los viajes de residentes en España alojados en hoteles (2009)

Porcentaje de residentes en España alojados en hoteles por CC.AA. (2009)

% residentes en España alojados en hoteles

Font/Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (IET).
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

A l'hora de comentar el mapa resultant l'alumne ha d'indicar i raonar com els valors màxims es
concentren ais territoris de sol i platja (arxipèlags, Catalunya, Valencia, Andalusia) (fins a 1 punt).
Destacarà també el pes del turisme urbá i cultural (reflectit en el predomini de Catalunya, que
supera en arribades les illes perquè afig la influència de Barcelona, i de Madrid entre les àrees
interiors) (fins a 0,75 punts).
Indicar finalment altres factors, la claredat expositiva i la referència fonamentada a casos
concrets s'ha de tindre en compte com a factor positiu.
A

Qüestió 3a (2,5 punts).
L'alumne ha de mencionar un repartiment molt mes equitatiu deis viatges interiors respecte a les
arribades internacionals i indicar algunes causes (proximitat a les zones emissores, visites
culturals pel propi país, tornada ais llocs d'origen...) (1 punt).
Explicarà especialment el menor atractiu de les illes (basat en el cost del viatge, en el fet que ni
ha zones de sol i platja mes pròximes a la demanda...), enfront del manteniment d'altres zones
litorals (0,75 punts).
També explicarà l'atractiu de zones de turisme natural (p. ex., Galicia), de neu (p. ex., Aragó) o
urbana (Madrid) per ais residents a Espanya (0,75 punts).
La claredat expositiva i el llenguatge precís han de valorar-s'hi per matisar les puntuacions.
Aportar altres factors de manera fundada també s'ha de valorar positivament.
Qüestió 4a (2,5 punts).
Es valorarà que l'alumne aporte repercussions en tots els aspectes indicats. Quant als de
caràcter econòmic ha de destacar l'efecte en la balança de pagaments, la incidència en la creació
d'ocupació directa, el foment d'activitat i d'ocupació en altres sectors (com ara construcció,
comer9...), el desenvolupament dels transports... (fins a 1 punt).
En les repercussions socioculturals destacarà l'actitud de la població local, les repercussions en
la vida quotidiana, l’arribada de noves modes i costums, el contacte amb altres gents, les
inversions en patrimoni... (fins a 0,75 punts).
En el pla ambiental, s'hauria de citar el deteriorament d'ecosistemes, els canvis en el paisatge
(sobretot litoral i de muntanya), la construcció excessiva, els conflictes per l'ús dels recursos (com ara
l'aigua), la recuperació de centres histories... (fins a 0,75 punts).
Es valorarà l'exposició ordenada i estructurada i la fonamentació de les respostes.

