PROVA D’ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
JUNY 2013
PART ESPECÍFICA OPCIÓ A HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Matèria: ECONOMIA
Duració: 1h15minuts

RESPON A 5 DE LES 6 SEGÜENTS PREGUNTES

1) Explica les característiques bàsiques de les pimes, tant positives com negatives.
2) La Societat Anònima LYC necessita finançament addicional, per la qual cosa decidix ampliar el seu
capital per mitjà de l’emissió d’accions. El capital constituït és de 180.310,13 € distribuït en 30.000
accions, les quals cotitzen en Borsa a raó de 8,71 €. S’emetran 1.000 accions més, amb un preu
d’emissió de 6,01 €. El Sr. Cano, antic accionista, titular de 600 accions, desitja acudir a l’ampliació de
capital. Quantes accions noves podrà subscriure a partir de les antigues?
3) Una empresa mostra com a resum dels gastos i els ingressos de l’exercici econòmic la informació
següent:
• Vendes de mercaderies: 4.000 €
• Interessos de deutes: 50 €
• Compres de mercaderies: 1.500 €
• Altres ingressos financers: 25 €
• Sous i salaris: 200 €
• Altres tributs: 20 €
• Amortització de l’immobilitzat: 110 €
• Seguretat Social a càrrec de l’empresa: 50 €
• Subministraments: 30 €
• Variació d’existències: 300 € ( suposem que les existències inicials són inferiors a les finals,
per tant, en este cas, la variació d’existències es considera com un ingrés).
Amb esta informació confecciona el compte de pèrdues i guanys. Quins són els guanys de l’empresa?
4) Un centre d’atenció telefònica va atendre l’any passat 60.000 consultes. Té una plantilla de 20
teleoperadors que treballen 250 hores a l’any. Si es pretén augmentar la productivitat de la mà d’obra
en un 5%, quantes consultes hauran d’atendre l’any que ve els mateixos teleoperadors, durant les
mateixes hores?
5) Explica què és l’Impost sobre la Renda de les persones físiques (IRPF). Com pots explicar que un
empresari haja de tributar per l’IRPF?
6) Una empresa produïx 7.500 unitats d’un producte al mes, amb 20 treballadors i 7 màquines.
Calcula la productivitat del treball i del capital

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
- Totes les preguntes puntuen igual.
- La qualificació d'esta Part o Apartat s'adaptarà al que establix la RESOLUCIÓ de 26 de març de 2013, de la Direcció General
de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de
Formació Professional (DOCV 05-04-2013).

PROVA D’ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
JUNY 2013
PART ESPECÍFICA OPCIÓ A HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Matèria: GEOGRAFIA
Duració: 1 hora 15 minuts

RESPON A 5 DE LES 6 SEGÜENTS PREGUNTES

1) Comenta el mapa del temps.

2) Explica els termes següents: guaret, transhumància, societat pesquera mixta, font d’energia,
sistema de transport.
3) Compara les característiques de l’activitat ramadera tradicional i de l’actual.
4) Sintetitza les causes i les conseqüències de les migracions exteriors.
5) Elabora una definició de ciutat a partir dels criteris quantitatius i qualitatius.
6) Anomena les principals actuacions humanes que alteren el relleu i indica les solucions a este
problema.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
- Totes les preguntes puntuen igual.
- La qualificació d'esta Part o Apartat s'adaptarà al que establix la RESOLUCIÓ de 26 de març de 2013, de la Direcció General
de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de
Formació Professional (DOCV 05-04-2013).

PROVA D’ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
JUNY 2013
PART ESPECÍFICA OPCIÓ A HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Matèria: HISTÒRIA
Duració: 1h15minuts

Pregunta 1.
Llig el text i respon a les qüestions baix indicades.
Considerem evidents per si mateixes les veritats següents: tots els hòmens han sigut creats iguals; el
creador els ha concedit certs drets inalienables; entre eixos drets es compten: la vida, la llibertat i la
busca de la felicitat. Els governs són establits entre els hòmens per a garantir eixos drets i el seu just
poder emana del consentiment dels governats. Cada vegada que una forma de govern es convertix
en destructora d’eixe fi, el poble té dret a canviar-la o suprimir-la, i a triar un nou govern que es
fonamente en els dits principis, i organitzar els seus poders en la forma que al seu parer siga la més
adequada per a aconseguir la seguretat i la felicitat. (...).
Quan una llarga sèrie d’abusos i usurpacions , dirigida invariablement al mateix objectiu, demostra el
designi de sotmetre al poble a un despotisme absolut, té el poble el dret, té el deure de derrocar eixe
govern i establir noves garanties per a la seua futura seguretat (...).
Nosaltres, els representants dels Estats Units d’Amèrica, reunits en Congrés general (...) en el nom i
per autoritat del poble, solemnement publiquem i declarem que estes colònies són i de dret han de
ser Estats Lliures i Independents; que es consideren lliures de tota unió amb la Corona britànica.”
Declaració d’Independència dels Estats Units d’Amèrica. Jefferson, 1776.

a) Reconeixes este document? Situa-ho en el context històric.
b) Assenyala les idees principals i la seua relació amb les idees de la Il·lustració.
c) Quin procés va desencadenar el dit document? Quina va ser la seua transcendència
posterior?

Pregunta 2.
Tria i desenrotlla una d’estes dos qüestions:
•

La Revolució Russa constituïx un dels esdeveniments de més transcendència de la història
contemporània. Exposa de forma ordenada el que sàpies respecte al tema.

•

La Guerra Freda i la política de blocs.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
- Totes les preguntes puntuen igual.
- La qualificació d'esta Part o Apartat s'adaptarà al que establix la RESOLUCIÓ de 26 de març de 2013, de la Direcció General
de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de
Formació Professional (DOCV 05-04-2013).

