
 

Prova d’accés a grau mitjà — Ciències Socials, Geografia i Història Pàgina 1 de 6 

 
PROVA D’ACCÉS A GRAU MITJÀ 

Convocatòria de 2022 
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 descomptaran 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. Respon les preguntes següents: (1 punt: 0,2 punts cada resposta) 
 
a) El moviment de translació de la Terra dura ____________________________. 

b) I el de rotació, ___________________________. 

c) El meridià 0 s'anomena _______________________________________. 

d) I el paral·lel 0 es coneix com ______________________________________. 

e) Per què cada 4 anys tenim un any de traspàs (bixest)?  

 
 
 

 
 

2. Indica al mapa el nom de les dues serralades i els dos rius assenyalats. 
(1 punt: 0,25 punts cada resposta)  
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3. Llegeix el text i respon les preguntes plantejades. (1 punt: 0,25 punts 
cada resposta) 

 
El Regne Unit viu el seu primer dia sense carbó des de la Revolució 
Industrial 
 
www.elpais.es 
Pablo Guimón. Londres, 26 d’abril de 2017  
 
Va ser el primer país que va utilitzar el carbó per generar electricitat i és la 
primera de les grans economies a eliminar-lo gradualment. Divendres 
passat, per primera vegada des de la Revolució Industrial, el Regne Unit va 
viure un dia sencer sense cremar carbó per generar electricitat. No és el 
final d'aquesta font d'energia, que contribueix fortament al canvi climàtic, 
però activistes en favor del medi ambient coincideixen a celebrar-ho com un 
moment històric.  

La central elèctrica W. Burton 1, l'única planta tèrmica de carbó operativa, 
va deixar de subministrar electricitat a la xarxa nacional divendres passat 
durant tot el dia; les plantes de gas van subministrar el 47 % de l'electricitat 
del país; les centrals nuclears i les turbines eòliques, el 18 % cadascuna; els 
panells solars, el 10 %, i el 6 % restant procedia de la biomassa. L'any 2016 
el carbó va aportar el 9 % de l'energia elèctrica generada al país, enfront 
d'un 23 % el 2015 i un 40 % el 2012. Els plans del Govern passen per tancar 
l'última planta de carbó el 2025. Les centrals de carbó han anat tancant 
mentre l'energia solar i eòlica creixia per tot el país, impulsades per uns 
subsidis introduïts pel Govern per aconseguir els seus compromisos de 
reducció de gasos d'efecte d'hivernacle.  

El carbó va ser el motor de l'era industrial del Regne Unit, on es va 
inaugurar la primera planta el 1882. Va ser la base de l'economia de 
centenars de pobles miners, però aviat serà cosa del passat, com ja ho és a 
països com Suïssa, Bèlgica o Noruega.  

 
a) A quin segle es va construir la primera central tèrmica de carbó? (0,25 

punts)  
 
a. Segle XVIII 
b. Segle XIX 
c. Segle XX 

 
b) Quin va ser el primer país en experimentar la Revolució Industrial? (0,25 

punts)  
 
a. Alemanya 
b. Gran Bretanya 
c. Estats Units 

http://www.elpais.es/
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c) En el text s'assenyalen tres països on ja no es fa servir el carbó per 

produir electricitat. Quin d'ells pertany a la UE? (0,25 punts)  
 
 
 
 

d) Assenyala dues avantatges de les energies alternatives per un 
desenvolupament sostenible. (0,25 punts) 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Respon les preguntes següents: (1 punt: 0,25 punts cada resposta)  
 

a) Les activitats econòmiques del sector primari són l' __________________ , la 

___________________ i la _________________________. 

b) La principal activitat econòmica a les Illes Balears és el 

____________________________. 

 
5. Respon les preguntes següents emplenant els buits. (1 punt: 0,2 punts 

cada resposta) 
 
a) Les _________________ rupestres es realitzaven en coves. 

b) Una de les més famoses és el __________ d'Altamira. 

c) Un altre exemple d'art prehistòric són petites estàtues femenines 

anomenades _____________. 

d) A les Illes Balears, la principal civilització prehistòrica s'anomena cultura 

______________.  

e) Es considera que la Història comença amb l'aparició de _________________.  
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6. Relaciona els déus grecs de la primera columna amb el seu equivalent 
romà de la segona. (2 punts: 0,2 punts cada resposta) 

 
Déus grecs  Déus romans 

Zeus 

Hera 

Atenea 

Artemisa 

Apol·lo 

Hermes 

Ares 

Hades 

Afrodita 

Posidó 

 Minerva 

Mercuri 

Mart 

Neptú 

Diana 

Febus 

Venus 

Plutó 

Juno 

Júpiter 

 
7. Completa la llista de les autonomies d’Espanya. (1 punt: 0,2 punts cada 

resposta) 
 

Andalusia Extremadura 
 Galicia 

Astúries Madrid 
Illes Balears  

 Navarra 
 País Basc 

Castella la Manxa  
Castella i Lleó La Rioja 

Catalunya Ciutats autònomes de Ceuta i 
Melilla 

 
8. Respon les preguntes següents sobre els conflictes del segle XX. 

Encercla V si són vertaderes o F si són falses. (1 punt: 0,2 punts cada 
resposta) 
 
a) A la I Guerra Mundial s’enfronten l’eix i els aliats. V / F 

b) La II Guerra Mundial comença amb la invasió soviètica de 
Polònia. 

V / F 

c) La batalla més sagnant de la I Guerra Mundial va ser a 
Verdún. 

V / F 

d) Alemanya i Itàlia van col·laborar a la Guerra Civil espanyola. V / F 
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e) El fi de la Guerra Civil permet instaurar la democràcia a 
Espanya. 

V / F 

 
9. Emplena la piràmide següent amb els estaments que formen la 

societat de l’Antic Règim. (1 punt: 0,25 punts cada resposta) 
 

 
 


