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PROVA D’ACCÉS A GRAU MITJÀ 

 
Convocatòria de 2021 

 
VERSIÓ CATALANA_NOA 

  
INSTRUCCIONS DE LA PROVA 

 Disposau d’1 hora per fer la prova. 

 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. 

 Les errades ortogràfiques penalitzen fins a 2 punts. 

  
DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A 

Nom: ____________________________________________________________________________ 

Llinatges: _______________________________________________________________________ 

 

DNI / NIE:  

         

 
Qualificació:                Signatura de l’alumne/a:  
 

 

 
 

 

Bona sort! 
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1. Emplena la taula de coordenades geogràfiques següent amb el suport del 
mapa. (1 punt: 0’2 punts cada resposta) 

Ciutat Latitud Longitud 

Londres   

 15ºS 49ºO 

El Cairo   
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2. Respon les preguntes següents: (1 punt: 0,25 punts cada resposta) 
 
a) De quin tipus és cada escala? 

 

b) La figura de la imatge inferior s'anomena _______________________ i els 4 

punts principals que assenyala són els punts ____________. 

 
 

  
 
3. Assenyala al mapa 5 oceans i 5 continents. (1 punt: 0,1 punts cada resposta)  
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4. Digues el nom correcte de cada imatge. (1 punt: 0,25 punts cada resposta) 

  

a) ___________________________________      b) _____________________________________ 

 

c) ___________________________________________________________ 

 

d) On es troba aquesta última construcció?   
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5. Respon les preguntes següents emplenant els buits. (1 punt: 0,25 punts 
cada resposta) 

 
a) Les ciutat-estat de l'antiga Grècia rebien el nom de ________________. 

b) L'autor clàssic per excel·lència va ser _________________. 

c) Les seves obres més conegudes són la _________________, que tracta sobre 

la Guerra de Troia i la ________________, que parla de la tornada d’Odisseu 

a Ítaca. 

 
 
6. Llegeix el text següent i respon les preguntes plantejades. (1 punt: 0,25 

punts cada resposta) 
 

«Els representants del poble francès, constituïts en Assemblea Nacional, 
considerant que la ignorància, l'oblit o el menyspreu dels drets de l'home són 
les úniques causes de les desgràcies públiques i de la corrupció dels governs, 
han resolt exposar, en una declaració solemne, els drets naturals, inalienables 
i sagrats de l'home (...). 
 
Article 1. Els homes neixen i romanen lliures i iguals en drets, les distincions 
socials no poden fundar-se més que sobre la utilitat comuna. 
Article 2. L'objecte de tota associació política és la conservació dels drets 
naturals i imprescriptibles de l'home. Aquests drets són la llibertat, la 
propietat, la seguretat i la resistència a l'opressió. 
Article 3. El principi de tota sobirania resideix essencialment en la Nació. Cap 
cos ni individu pot exercir autoritat que no emani expressament d'ella.» 

 
La Declaració de Drets de l'Home i del Ciutadà. Agost de 1789. 

 
a) Quina revolució va motivar la redacció del text?  

 
 

b) Com anomenaren els revolucionaris el sistema anterior a la Revolució? 

 
c) Quin nom rebien els diferents grups socials? 

 
 

d) Creus que l’article 1 es pot aplicar al segle XXI? Raona la teva resposta. 
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7. Relaciona el contingut de la primera columna amb el període a què pertany 
de la segona columna. (1 punt: 0,2 punts cada resposta). 

Societat agrícola     Paleolític 

Societat caçadora-recol·lectora  

Primers objectes de metall   Neolític 

Nomadisme 

Sedentarisme     Edat dels metalls 

 
8. Identifica l'etapa artística a què pertany cada imatge. (1 punt: 0,25 punts 

cada resposta). 

Exemple:  

  Gòtic 

 

 

 

Estil: Estil: 
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Estil: Estil: 

 
 
 
 

9. Completa la cronologia del procés de construcció de la UE amb les paraules 
de la taula següent. (2 punts: 0,2 punts per resposta). 

 
Regne Unit Romania 
Euro ECU 
Espanya reunificada 
Grècia Roma 
Croàcia Schengen 
 
 

1957 

Comença el procés de la integració europea. Mitjançant els Tractats de 
__________, Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg i els Països Baixos 
funden la Comunitat Econòmica Europea (CEE). 

1973  

Ampliació de la CEE amb la incorporació d'Irlanda, Dinamarca i el ____________. 

1981 

________ ingressa en la CEE. Es crea el Sistema Monetari Europeu i l’______, 
primer intent de moneda única. 
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1986 

___________ i Portugal formalitzen el seu ingrés en la Comunitat. 

1990 

La República Democràtica Alemanya, ______________ amb l'Alemanya 
Occidental, passa a formar part de la CEE. 

1993 

La integració d'Europa es fa tangible per als ciutadans. Els acords de 
________________ suprimeixen els controls fronterers interns.  

2002 

Europa es dota d'una moneda única. En principi dotze països de la UE 
introdueixen l’__________________ com a moneda de curs legal. 

2004 

L'1 de maig ingressen a la UE Xipre, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, 
Malta, Letònia, Lituània, Polònia i la República Txeca. Tres anys després 
s'adhereixen Bulgària i ______________ i el 2013, __________________. 


