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PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Convocatòria setembre de 2011
Part social: Ciències socials, geografia i història
Instruccions
- Llegeix atentament cada una de les preguntes abans de contestar.
- Cada pregunta val 1 punt.
1. Completa el text següent amb les paraules proposades.
septentrional – meridional – oriental – occidental
La ciutat de Sevilla es troba a la part _______________ d’Espanya; València a la part
_______________ i Bilbao a la part _______________. Lisboa es troba a la part
_______________ de la península Ibèrica.
2. La Terra té diversos moviments. Explica què és el moviment de rotació i quina és
la seva conseqüència.
3. Indica a quin oceà o mar desemboquen els següents rius espanyols:
a. Ebre
b. Tajo
c. Duero
d. Guadalquivir
4. Com classificaries el gas natural: com a font d’energia renovable o no renovable?
Per què ?
5. Podem afirmar que les activitats relacionades amb el turisme han tengut a les Illes
Balears repercussions positives i negatives. Indica una conseqüència positiva i una de
negativa del turisme a les nostres illes.
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6. Relaciona cada poble o ciutat amb l’illa de la nostra Comunitat Autònoma on es
troba. Escriu la lletra corresponent al parèntesi. (1 punt)
( ) Sant Antoni de Portmany

a. Mallorca

( ) Alaior

b. Menorca

( ) Alcúdia

c. Eivissa

( ) Manacor

d. Formentera

( ) Sant Francesc Xavier
7. Completa el text amb alguna de les paraules que s’ofereixen. (1 punt)
ramaderia – romans – taula – fenicis – talaiòtica – fona
“En el II mil·lenni aC es va desenvolupar a Mallorca i a Menorca la cultura
_______________. Una de les seves construccions més característiques és el
talaiot, torre que dóna nom a aquesta cultura. A l’illa de Menorca es
construïren, a més, _______________ i navetes. Les comunitats talaiòtiques
vivien fonamentalment de la _______________ i els seus homes eren famosos
per la seva habilitat amb la _______________. Eivissa, en canvi, va ser
colonitzada pels _______________, que convertiren l’illa en un gran centre
d’intercanvi comercial i de distribució de mercaderies. A finals del segle II aC les
nostres illes varen ser conquerides pels _______________”.
8. Espanya és una monarquia constitucional. No obstant això, els espanyols no són
súbdits, sinó ciutadans. Explica què significa ser ciutadà en una democràcia ?
9. Espanya forma part de la Unió Europea juntament amb altres 26 estats. Subratlla
els quatre països que també pertanyen a la Unió Europea entre els proposats:
Alemanya – Japó – Suècia – Regne Unit – Marroc – França – Rússia – Suïssa
10. Espanya està constituïda per 17 comunitats autònomes. Escriu el nom de tres
comunitats autònomes que tenguin costa al mar Mediterrani i el de dues interiors
que no tenguin costa.
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