C. SOCIALS

PROVES D’ACCÉS A GRAU MITJÀ
Convocatòria extraordinària setembre 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) Situau sobre l’esfera terrestre les paraules proposades: (0,4 punts)
a) septentrional

b) meridional

c) oriental

d) occidental

b) Dibuixau la línia de l’equador i escriviu-ne el nom sobre el globus terraqüi. (0,1
punts)
c) Quin nom rep el meridià principal o meridià 0 graus? (0,2 punts)
d) Per quin punt cardinal surt el Sol? (0,1 punts)
a) nord

b) sud

c) est

d) oest

e) Encerclau la resposta correcta. (0,1 punts) Els meridians ens donen la:
a) latitud

b) longitud

f) Encerclau la resposta correcta. (0,1 punts) Els paral·lels ens donen la:
a) latitud

b) longitud

2. a) Quins són els dos moviments de la Terra?
Rotació i ______________________ (0,2 punts)
b) Explicau el moviment de rotació. (0,4 punts)

c) Quina conseqüència té? (0,2 punts)
d) Quant de temps dura el moviment de rotació? (0,2 punts)
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3. Indicau, de cada un dels accidents geogràfics, si són rius o serralades (0,5 punts) i a
quin continent es troben. (0,5 punts)
Accident geogràfic

Riu / Serralada

Continent

Mississipi
Alps
Nil
Andes
Indus
4. Les activitats econòmiques es classifiquen en tres sectors:
a) Quins són els tres sectors econòmics? (0,2 punts)
___________________, ________________ i c) terciari.
b) Quin sector és el predominant a les Illes Balears? Quina funció té? (0,2 punts)

c) A l’estiu vénen molts turistes a les nostres costes. D’on provenen? (0,2 punts)

d) Per què vénen aquests turistes? Què els oferim? (0,2 punts)

e) Les activitats relacionades amb el turisme han tingut a les Illes Balears repercussions
positives i negatives. Indicau una conseqüència positiva i una de negativa del turisme a
les Illes. (0,2 punts)
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5. El clima de les Illes Balears és el clima mediterrani. Subratllau les característiques que li
corresponen:
a) clima temperat / clima fred (0,2 punts)
b) precipitacions a la tardor / precipitacions a l’estiu (0,2 punts)
c) hiverns freds / hiverns suaus (0,2 punts)
d) estius freds i humits / estius calorosos i secs (0,2 punts)
e) Posau un exemple de clima fred: ____________________ (0,1 punts); i un exemple
de clima tropical: _________________ (0,1 punts)
6. Relacionau cada poble o ciutat (número) amb l’illa de la nostra comunitat autònoma
on es troba (lletra). Escriviu la lletra corresponent dins dels parèntesis (0,2 punts cada
resposta).
1. Sant Josep de sa Talaia

a. Mallorca

(1,

)

2. Sant Francesc Xavier

b. Menorca

(2,

)

3. Es Mercadal

c. Eivissa

(3,

)

4. Inca

d. Formentera

(4,

)

(5,

)

5. Alaior

7. Completau el quadre següent sobre països i capitals de la Unió Europea. (0,2 punts
cada resposta)
Capital

País

Dublín
Alemanya
Hèlsinki
Polònia
Brussel·les
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8. Llegiu aquesta notícia i contestau les preguntes següents:
Balears perd població, per primer cop, després de 17 anys. Les dades oficials del padró
municipal publicades per l’INE (Institut Nacional Estadística) demostren que la baixada
es concentra a Palma
PALMA. La crisi, que ha tallat en sec la immigració i ha fet multiplicar l’emigració, i la
baixada de natalitat han acabat amb el cicle de creixement demogràfic espanyol. [...]
[...] A Balears el descens global ha estat de 7.765 habitants, però de fet es pot dir que la
minva s’ha concentrat només a Mallorca, i més concretament a Palma. La població
mallorquina ha baixat 11.384 persones, 9.486 de les quals vivien a la capital. A Eivissa, en
canvi, hi ha hagut un augment de població de 2.997 persones. Formentera també creix
(617 habitants) i Menorca es manté quasi igual, amb només 5 habitants empadronats
més. Palma ja havia tingut un desaccelerament important del creixement de la població
des de l’inici de la crisi, el 2007. [...]
Projecció de més descens
Des de 1996, el creixement a totes les Illes havia estat constant i la població havia crescut
de manera considerable des dels 760.379 habitants del 1996 al 1.119.439 del 2012. Tot i
això, la tendència per als propers anys, si es mantenen les tendències demogràfiques
actuals, serà de més baixada. [...]
A Balears, l’INE preveu un decreixement d’un 0,7 %, similar al d’enguany, per als propers
deu anys, ja que aquí es manté el balanç positiu entre naixements i morts.
Ara Balears, 31 de desembre de 2013 / 1 de gener de 2014. (Modificat)

a) Amb referència al text, què és un immigrant? (0,2 punts)

b) I què és un emigrant? (0,2 punts)

c) Quin creis que és el principal motiu que fa que les persones hagin de deixar les Illes
Balears per tornar al seu país? (0,3 punts)
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d) Quines conseqüències pot tenir l’envelliment de la població si el nombre de
defuncions és major que el de naixements i si continua la fugida d’emigrants? (0,3
punts)

9. Ordenau cronològicament (1-2-3-4-5), de més antic a més actual, els esdeveniments
històrics següents: (0,2 punts cadascuna)






(
(
(
(
(

) Revolució Francesa.
) Conquesta de Mallorca pel rei Jaume I el Conqueridor.
) Cultura talaiòtica.
) Descobriment d’Amèrica.
) Primera Guerra Mundial.

10. La Revolució Industrial va significar la substitució de l’energia humana i animal per la
de les màquines:
a) Quan es va produir la primera revolució industrial? (0,2 punts)

b) I on? (0,2 punts)

c) Quin va ser el primer motor que es va utilitzar? (0,2 punts)

d) Quin combustible utilitzava? (0,2 punts)

e) Com classificaríeu el gas natural: com a font d’energia renovable o no renovable? Per
què? (0,2 punts)
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