C. SOCIALS

PROVES D’ACCÉS A GRAU MITJÀ
Convocatòria maig 2014
VERSIÓ EN CATALÀ
INSTRUCCIONS DE LA PROVA
Disposau d’1 hora per fer la prova.
Heu de contestar al mateix full a l’espai per a cada pregunta.
L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta blava o negra, no a llapis.
No es poden usar telèfons mòbils ni aparells electrònics.
No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits.
DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A
Nom:
____________________________________________________________________
Llinatges:
_________________________________________________________________
DNI / NIE:

Qualificació:

Signatura de l’alumne/a:

Bona Sort!
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1.- Punts cardinals:
a) Completau el text següent amb les paraules proposades: (0,8
(
punts)
septentrional

meridional

oriental

occidental

Les Illes Balears es troben a la part __________________
____ ___________ d’Espanya, Cadis
a la part ________________
_____ __________ i Astúries a la part _______________. Portugal
es troba a la part ____________________
________
_______ de la península Ibèrica i
d’Espanya.
b) Quin mar o oceà banya la costa occidental de la península Ibèrica?
Ibèri
(0,2 punts)
2.- Localitzau (0,5 punts)
punts i escriviu (0,5 punts) sobre el planisferi els oceans del
nostre planeta.

3.- Indicau a quin oceà o mar desemboquen els següents rius espanyols.
espanyols
(0,2 punts cada resposta,
a, especificau si és mar o oceà)
oceà
Riu

Mar / Oceà

Ebre
Guadiana
Miño
Bidasoa
Xúquer
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4.- A quin sector econòmic pertanyen les activitats econòmiques següents?
Sanitat, educació, agricultura, fabricació de mobles, pesca, construcció, hoteleria, comerç,
ramaderia i explotació forestal.
(Classificau-los seguint l’exemple de transports; 0,1 punts cada resposta)
Sector primari

Sector secundari

Sector terciari

transports

5.- Relacionau cada instrument de mesurar (lletra) amb l’element del clima que
mesura (número). (0,2 punts cada resposta)
a. baròmetre

1. temperatura

(a,

)

b. pluviòmetre

2. vent

(b,

)

c. termòmetre

3. precipitació

(c,

)

d. higròmetre

4. pressió atmosfèrica

(d,

)

e. anemòmetre

5. humitat

(e,

)

6.- Espanya està constituïda per 17 comunitats autònomes i 2 ciutats
autònomes:
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a) Escriviu el nom de dues comunitats autònomes banyades pel mar
Mediterrani i localitzau-les sobre el mapa: _____________________ i
___________________. (0,2 punts per resposta)
b) Escriviu el nom de dues comunitats autònomes banyades pel mar
Cantàbric i localitzau-les sobre el mapa ____________________ i
____________________. (0,2 punts per resposta)
c) Escriviu el nom d’una comunitat autònoma banyada per l’oceà Atlàntic i
localitzau-la sobre el mapa: ________________________. (0,1 punts)
7.- Indicau si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions sobre les
característiques dels països pobres, per exemple de l’Àfrica subsahariana, en
comparació amb les dels països desenvolupats, com és el cas d’Espanya.
(0,2 punts cadascuna)
V

F

Els països desenvolupats i rics es dediquen a una agricultura molt
endarrerida.
Els mitjans de comunicació i les infraestructures estan
desenvolupats a l’Àfrica.
La societat del benestar és característica dels països del Primer
Món.
Les noves tecnologies caracteritzen els països pobres.
Els països desenvolupats presenten un considerable grau de serveis
sanitaris, educatius i culturals.
8.- Quina és la capital de cadascuna de les nostres illes? Encerclau la resposta
correcta i responeu les preguntes.
a) Mallorca: Inca / Palma (0,1 punts)
b) Eivissa: Sant Antoni de Portmany / Eivissa (0,1 punts)
c) Menorca: Maó / Ferreries (0,1 punts)
d) Formentera: ses Salines / Sant Francesc (0,1 punts)
e) Citau com a mínim cinc municipis de les Illes Balears que no siguin els
anteriors. (0,5 punts)
f) Citau una unitat de relleu de l’illa de Mallorca? (0,1 punts).
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9.- Estat espanyol:
a) Què és una constitució? (0,4 punts)
b) De quin any és l’actual Constitució espanyola? (0,1 punts)
c) Quin sistema polític estableix la nostra constitució? (0,2 punts)
d) Les institucions bàsiques de la democràcia espanyola preveuen la
separació dels tres poders, aquests són:
_________________, ________________ i ________________ (0,3 punts)
10.- L’acció de l’ésser humà té conseqüències negatives per al medi ambient,
escriviu almenys un paràgraf de cinc o sis línies en cada resposta:
a) Citau alguns dels problemes mediambientals que afecten les Illes Balears.
(0,5 punts)
b) Quines mesures proposaríeu per resoldre els problemes mediambientals
que heu indicat en l’apartat anterior? (0,5 punts)
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