C. SOCIALS

PROVA D’ACCÉS A GRAU MITJÀ
Convocatòria de maig de 2017
VERSIÓ EN CATALÀ
INSTRUCCIONS DE LA PROVA
Disposau d’1
1 hora 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
alumne/a:

Bona Sort!

Prova d’accés
accés a grau mitjà (ciències socials, geografia i història)
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1. Quins són els dos moviments de la Terra? Translació i _______________
(0,2 punts)
a) Explicau el moviment de translació. (0,4 punts)
b) Quant de temps dura el moviment de translació? (0,2 punts)
c) Quina és la seva conseqüència? (0,2 punts)
2. Localitzau i escriviu sobre el mapa les dades següents:
a) Els punts cardinals. (0,4 punts)
b) La mar que banya la costa oriental de la península Ibèrica (0,2 punts) i la mar
que banya la costa septentrional. (0,2 punts)
c) El sistema muntanyós que separa la península Ibèrica de França. (0,2 punts)

3. Les activitats econòmiques es classifiquen en tres sectors: primari, secundari i
terciari.
a) Quina és la funció del sector primari? (0,4 punts)
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b) Enumerau, juntament amb la pesca, les altres activitats econòmiques que
integren el sector primari. (0,4 punts)
c) Quin sector és el predominant a les Illes Balears? (0,2 punts)
4. Indicau si els accidents geogràfics següents són rius o serralades: (cada resposta
puntua 0,1 punts)
Accident geogràfic

Riu / serralada

Accident geogràfic

Danubi

Rocalloses

Atles

Pirineus

Mississippí

Indus

Congo

Sena

Nil

Carpats

Riu / serralada

5. La Revolució Industrial va significar la substitució de la força humana i animal per
la de les màquines. Redactau la resposta a les preguntes següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Definiu Revolució Industrial. (0,3 punts)
Quan i on es va produir la primera revolució industrial? (0,2 punts)
Com s’anomena el primer motor que es va utilitzar? (0,2 punts)
Quin combustible utilitzava? (0,1 punts)
Esmentau-ne algunes conseqüències. (0,2 punts)

6. La Terra té tres zones climàtiques.
a) Ubicau-les sobre el globus terraqüi. (0,3 punts)
b) En quina zona climàtica es troben les Illes Balears? (0,2 punts)
__________________.
c) Heu sentit parlar del canvi climàtic? Què és? Esmentau-ne algunes causes.
(0,5 punts)
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7. Les activitats relacionades amb el turisme han tingut, a les Illes Balears,
repercussions positives i negatives per a la nostra societat i per al medi ambient:
(redactau almenys un paràgraf de cinc o sis línies a cada resposta)
a) Indicau algunes conseqüències positives i algunes de negatives del turisme
a les Illes Balears. (0,5 punts)
b) Quines mesures proposaríeu per resoldre’n els problemes, si n’heu
detectats, o per millorar el que considereu positiu? (0,5 punts)
8. Redactau, sobre el tema de la conquesta de Mallorca, a partir de les preguntes
següents: (podeu afegir més informació)
a)
b)
c)
d)
e)

Quin rei conquerí l’illa de Mallorca als musulmans? (0,2 punts)
Quin any va tenir lloc aquesta conquesta? (0,1 punts)
D’on venia aquest rei? (0,2 punts)
Quin nom donaren els musulmans a Palma? (0,2 punts)
Explicau algunes conseqüències d’aquesta conquesta o alguns dels vestigis
actuals. (0,3 punts)

9. Explicau què és l’ozó, on es troba i per a què serveix. (1 punts)

10. Responeu:
a) L’Estat espanyol té separació dels tres poders: ____________________,
____________________ i ____________________. (0,3 punts)
b) Definició de constitució; per exemple, la nostra, de 1978 (0,3 punts)
c) Encerclau el sistema polític que tenim a l’Estat espanyol: (0,1 punts)
monarquia absoluta / monarquia parlamentària / monarquia autoritària
d) Els ciutadans espanyols som súbdits o ciutadans? ____________________
(0,1 punts)
e) Qui és l’actual rei d’Espanya? Indicau el número d’ordre que li correspon:
____________________. (0,2 punts)
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