Llinatges:
Nom:
Document d’identificació:

Qualificació
PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Convocatòria setembre de 2009
Part social: Ciències socials, geografia i història
Llegeix aquesta notícia i contesta les 10 preguntes
(escriu entre 3 i 6 línees a cada resposta)
El drama de la immigració va causar ahir la mort d’almenys set estrangers al naufragar la seva pastera
davant la costa de Barbate (Cadis).(...) Des que l’embarcació va ser descoberta ahir a primera hora
del matí, s’han trobat 10 supervivents –tots marroquins i entre ells quatre menors.
(...) A l’estiu i amb l’arribada del bon temps en les últimes setmanes, han augmentat els intents
d’arribar a les costes espanyoles des del Magrib i l’Àfrica subsahariana.
Per eludir els controls cada vegada més intensos a l’estret de Gibraltar i en aigües de les Canàries, els
patrons d’algunes pasteres escullen un camí menys habitual, però molt més llarg. Així, ahir la Guàrdia
Civil va detenir 11 immigrants sense papers arribats a Mallorca la nit anterior. Es van trobar dues
pasteres a la zona de Llombards, a la costa de Santanyí.
30/6/2009
http://www.elperiodico.cat

1- Explica el que diu el text. On passa? (màxim 2 línees) (1p)
2- Què opines del que diu el text? (1p)
3- Què són immigrants ? I emigrants? (explica-ho posant un exemple). (1p)
4- Quins creus són els motius o causes que fan que les persones hagin de deixar el seu
país i anar-se’n a un altre? (1p)
5- Espanya té un paisatge de clima temperat .
Explica com és, tenint en compte les temperatures d’estius i hiverns; si plou molt o
poc; com és la seva vegetació. (1p)
6- El subsàhara té un clima càlid.
Com són les zones de clima càlid ? (com són les temperatures a l’estiu i hivern, les
pluges, la vegetació) (1p)
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7- A l’Àfrica subsahariana els països són pobres, subdesenvolupats
Explica com són en general els països subdesenvolupats. (1p)
Digués com és la sanitat (si tenen molts hospitals, molts metges...); com és
l’educació (si tenen moltes escoles, com són...); com és el transport (si tenen bones
carreteres...); etc.
8- Quines característiques tenen els països desenvolupats (com és el cas d’Espanya)?
(1p)
Digués com és la sanitat (si tenen molts hospitals, molts metges...); com és
l’educació (si tenen moltes escoles...); com és el transport (si tenen bones
carreteres...); etc.
9- Mallorca forma part de la Comunitat de les Illes Balears.
Escriu el nom de les Comunitats Autònomes d’Espanya (1p)
10- Quines són les unitats de relleu de les nostres Illes.
Escriu els noms de les que coneguis (muntanyes...) (1p)
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