PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
JUNY 2018
PART ESPECÍFICA OPCIÓ A: HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Matèria: ECONOMIA
Duració : 1 hora 15 minuts
Respon a 5 preguntes de les 6 següents
1. Anomena tres característiques semblants i tres diferents de les
societats limitades respecte a les societats anònimes. (2 punts)
2. Defineix mercat i indica tres característiques principals del mercat de
competència perfecta (2 punts)
3. Realitza les factures detallades d'una empresa amb les operacions
següents: (Totes les dades estan sense IVA) (2 punts)
• Compra de matèries primeres 9.000€, transport 1.000€.
• Amb les matèries primeres realitza 20 unitats de producte que ven per
valor de 1.000€ la unitat.
• Calcula la liquidació de l'IVA, tenint en compte que el que cal aplicar és el
general.
4. Realitza el Balanç de situació d'una empresa que presenta els següents
comptes en finalitzar l'exercici econòmic. En euros (€) (2 punts)
Mercaderies

1.200

Maquinària

5.000

Caixa
Bancs c/c

6.000
10.000

Clients
Capital
social

400
21.100

Mobiliari

4.000

Reserves
estatutàries

1.400

Hisenda
700
pública
creditora per
conceptes
fiscals

A.A. de
maquinària
Proveïdors
Proveïdors
d'immobilitzat
curt termini
Amortització
acumulada
de mobiliari

700
900
1.200

500

Resultat de 100
l'exercici
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5. Realitza el compte de pèrdues i guanys d'una empresa que presenta els
següents comptes en finalitzar l'exercici. L'impost sobre el benefici és del
25%. (2 punts)
Compra de mercaderies

40.000

ingressos
per
serveis
diversos
subministraments
40.000 amortització d'immobilitzat
material
venda de mercaderies
600.000 ingressos financers
seguretat social a càrrec 25.000 sous i salaris
de l'empresa
descomptes sobre vendes 36.900
per pagament immediat

15.000
65.000
100.000
50.000

6. Una empresa ha de decidir entre comprar o fabricar un component per
al seu producte. El preu unitari del component és de 2€ i, si el fabrica
l'empresa el cost serà d'1,2€. Però, haurà de suportar uns costs fixos de
10.800 € anuals de subministrament elèctric, un cost de personal de 2.000€
a l'any i una amortització/despesa de maquinària de 500€. L'empresa
preveu una xifra de vendes del seu producte a l'any en què necessitaria
unes 14.500 unitats del component en el procés de producció. Quina seria
la millor decisió de l'empresa? Raona-la amb els càlculs adequats (2 punts)
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PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
JUNY 2018
PART ESPECÌFICA OPCIÓ A. HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS:
GEOGRAFIA
Duració: 1 h. 15 minuts
Respon a cinc preguntes de les sis proposades:
1. Localitza al mapa adjunt les serralades que emmarquen les conques de l’Ebre,
del Tajo, del Guadalquivir, del Xúquer i del Duero. (2 punts)

2. Reflexiona sobre les causes naturals i humanes del denominat “problema de
l'aigua” a Espanya. (2 punts)
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3) Utilitzant les dades de la següent taula (dades del 2016), elabore una síntesi
sobre les característiques de la població actual a Espanya. (2 punts)
Taxa bruta de natalitat

8,9%0

Taxa bruta de mortalitat

9,1%0

Taxa de mortalitat infantil

3,14%0

Esperança de vida

83 anys

Població estrangera sobre el total
de població

11,2%

Edat mitjana de les dones al primer
matrimoni (anys)

34 anys

Població major de 64 anys sobre el
total de població

18%

4) Defineix què és una àrea metropolitana.
a) Explica quins són els motius pels quals es produeix un increment de la
densitat de població a les àrees metropolitanes (1 punt)

b) Explica quins són els motius pels quals es produeix un increment de la
densitat de població a les àrees metropolitanes (1 punt)
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5) Els espais rurals:
a) característiques que els defineixen (1 punt)

b) Elements que el componen; hàbitat, parcel·les, sistemes de cultiu (1 punt)

6) El comerç exterior:
a) Què compra i què ven Espanya? (1 punt)

b) Explica quins són els nostres principals socis comercials (1 punt).
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PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
JUNY 2018
PART ESPECÍFICA OPCIÓ A. HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
HISTÒRIA
Duració: 1 hora 15 minuts
Pregunta 1. Text: Llegeix amb atenció i respon a les qüestions. (5 punts)
“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 naixen 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. Estos 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 emana expressament d'ella”.
Declaració de Drets de l'Home i del Ciutadà. Assemblea Nacional
Francesa, agost 1789.
1.1. Situa el text en el seu moment històric.
1.2. Assenyala les idees principals comparant-les amb l'Antic Règim anterior.
1.3. Explica els principals esdeveniments de la Revolució Francesa fins a la
proclamació de la Convenció republicana.

Pregunta 2. Tria i redacta un d’aquests temes. (5 punts)
2.1. El Moviment Obrer. Orígens, evolució i principals corrents ideològiques.
2.2. La Segona Guerra Mundial, causes, etapes i conseqüències.
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