CTMA

PROVA D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR
Convocatòria de maig de 2016
VERSIÓ EN CATALÀ
INSTRUCCIONS DE LA PROVA
Disposau d’1
1 hora i 30 minuts per fer la prova.
L’examen s’ha
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
l
amb textos o documents escrits.
escrits
DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A
L
Nom:
____________________________________________________________________
Llinatges:
____________________________________________________ _____________
____________________________________________________________________
DNI / NIE:

Qualificació:

Signatura de l’alumne/a:
alumne/a:

Bona Sort!

Prova d’accés a grau superior (ciències de la Terra i medi ambient)
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1. Definiu breument:
a) sòl:
b) gradient geotèrmic:
c) petjada ecològica:
d) medi ambient:
e) terratrèmol:
2. La desfiguració del paisatge és un exemple d’impacte ambiental. Responeu:
a) Què és paisatge?
b) Enumerau exemples d’agressions al paisatge costaner de les Illes
Balears.
3. Contestau:
a) Quina diferència hi ha entre contaminant químic i contaminant físic? Citau
dos exemples de cada cas.
b) Per què l’ozó troposfèric es considera molt contaminant?
4. La Llista Vermella d’Espècies Amenaçades de la Unió Internacional per a la
Conservació de la Naturalesa (UICN), creada el 1963, és l’inventari més
complet de l’estat de conservació d’espècies d’animals i plantes d’àmbit
mundial. La llista l’elabora la UICN, la principal autoritat mundial en la
matèria. Molts de governs i organitzacions creen les pròpies llistes vermelles
regionals basades generalment en l’elaborada per la UICN, en el qual
classifiquen les espècies de la seva regió que es troben sota amenaça.
L’objectiu és portar al públic la urgència dels problemes de conservació, així
com ajudar la comunitat internacional a reduir l’extinció.
a) Per què l’ésser humà es considera l’espècie més destructiva per a les
altres espècies?
b) Per què és tan important la conservació de la biodiversitat? Es podria
relacionar el creixement demogràfic del planeta amb la desaparició
d’espècies, o es tracta d’alguna cosa natural? Raonau la resposta.
5. Enumerau eines per a la protecció del medi ambient.

Criteris de qualificació: cada pregunta val 2 punts
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