PROVA D’ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
JUNY 2010
PART ESPECÍFICA OPCIÓ A HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Matèria: HISTÒRIA
Duració: 1h15’

Pregunta 1.
•

Nosaltres, els pobles de les Nacions Unides, decidits
A preservar les generacions futures del flagell de la guerra, que dos vegades durant la nostra vida ha
infligit a la humanitat patiments indicibles;

•

A reafirmar la fe en els drets fonamentals de l'home, en la dignitat i valor de la persona humana, en la
igualtat de drets d'hòmens i dones i de les nacions grans i xicotetes

•

A crear condicions davall les quals puguen mantindre's la justícia i el respecte a les obligacions
emanades dels tractats i d'altres fonts del dret internacional;

•

A promoure el progrés social i a elevar el nivell de vida dins d'un concepte més ampli de la llibertat;

•

A practicar la tolerància i a conviure en pau, com a bons veïns;

•

A unir les nostres forces per al manteniment de la pau i la seguretat, per mitjà de l'acceptació de
principis i l'adopció de mètodes que no usaran les forces armades si no és en servici de l'interés comú, i
a utilitzar un aparell internacional per a promoure el progrés econòmic i social de tots els pobles,
Hem decidit unir els nostres esforços per a realitzar estos designis

Per tant, els nostres respectius governs, per mitjà dels seus representants a San Francisco, que han exhibit els
seus plens poders, trobats en adequada i bona forma , han convingut en la present Carta de les nacions Unides, i
per este acte establixen una organització internacional que es denominarà les Nacions Unides.

a)

En quin context històric es produïx la fundació de la O.N.U.? Explica’l.

b)

Organització de les Nacions Unides.

Pregunta 2.
Tria i desenvolupa una d’estes dos qüestions:
-

La independència dels EE.UU.

-

La primera Revolució Industrial: orígens, desenvolupament i conseqüències.
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PROVA D’ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
JUNY 2010
PART ESPECÍFICA OPCIÓ A HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Matèria: ECONOMIA
Duració: 1h15’

RESPON 5 DE LES 6 SEGÜENTS PREGUNTES
1. L'empresa Oscar López realitza un tipus de producte que ven en el mercat al preu unitari de 34'5 €. El
cost fix és de 7.975 €/any i el cost variable unitari és de 20 €. Obtindre el llindar de rendibilitat i el
benefici si la capacitat de la planta és de 1.500 unitats.

2. Confecciona el balanç de situació de l'empresa Eivissa S.L. Organitza'l en masses patrimonials i troba el
capital social.

Terrenys
Amortiz. acumulada
Mercaderies

4.500

Mobiliari

1.500

580

Vehicles

3.800

Proveïdors

2.400

2.000

Caixa

100

Deutes l/p

2.000

Deutors

400

Capital

¿

Bancs

950

Deutes c/p

1.500

Clients

2.800

3.- Tria el projecte d'inversió més rendible entre els següents, considerant una taxa d'actualització
del 6 %.

P.
A
P.
B

ANY 0
Des. inicial
2.500.000

ANY 1
Cobraments Pagaments
2.500.000
1.500.000

ANY 2
Cobraments Pagaments
1.500.000
1.000.000

ANY 3
Cobraments Pagaments
2.500.000
1.000.000

3.900.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

900.000

1.200.000

1.500.000

4.- Assenyala els principals impostos que graven l'activitat econòmica de les empreses, explicant
breument el seu objecte.

5.- Assenyala les fases d'una investigació de mercat i nomena els mètodes o tècniques d'investigació
de mercats que conegues.

6.- Escriu sobre la inflació. Explica en què consistix, com es mesura, quins tipus d'inflació ens podem
trobar i quines són les conseqüències de la mateixa.
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PROVA D’ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
JUNY 2010
PART ESPECÍFICA OPCIÓ A HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Matèria: GEOGRAFIA
Duració: 1h15’

RESPON 5 DE LES 6 SEGÜENTS PREGUNTES

1. Explica el concepte d'àrea metropolitana. Perquè les ciutats van iniciar fa dècades un procés de
suburbanització i expansió per la seua perifèria urbana? Definix els següents conceptes urbanístics: eixample,
reforma interior, casc antic.

2. Comenta la piràmide de població d'Espanya de 2008 que apareix en la següent imatge.

3. Explica què s'entén per línia fèrria d'alta velocitat i els seus avantatges i inconvenients comparada
amb altres mitjans de transport com la carretera i l'avió.

4. A la vista de la imatge de la Xarxa d'Alta Velocitat en servici i construcció, en el recorregut de la
línia Madrid – Gijón indique les unitats del relleu que travessaríem. Faça el mateix amb el recorregut
de la línia Madrid – Barcelona.

5.- Segons el mapa anterior, Què grans zones turístiques de sol i platja estan o estaran unides per
ferrocarril d'Alta Velocitat amb Madrid?. Enumera-les. D'on vénen majoritàriament els turistes
estrangers que arriben a elles?

6.- Quines províncies frontereres amb Portugal no apareixen en el mapa travessades per línies d'Alta
Velocitat? Escriu el nom de les mateixes en el mapa.
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