PROVA PER A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE
GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

1r COGNOM ___________________________________________________________________

2n COGNOM _____________________________________________________________________

NOM _____________________________________________

EDAT ________

HOME

DONA

DATA DE NAIXEMENT _________________________________________

LOCALITAT ____________________________ PROVÍNCIA ______________________________

LLOC D’ EXAMEN ________________________________________________________________

DATA _____________________________

SEGONA PART

JUNY 2015

Observació: Esta part de la prova es presenta en castellà i en valencià. Has de
triar només una de les opcions.

CIÈNCIES SOCIALS:

- Mòdul: El món del treball

- Mòdul: Societats, territori i processos historicoculturals
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EL MÓN DEL TREBALL
A) PROVA OBJECTIVA. Encercla la resposta correcta. (Puntuació: 1,25 punts)
1.- El dret laboral s'aplica a les relacions laborals de:
a) Els estudiants i jubilats.
b) Els treballadors per compte d'altri.
c) Els treballadors per compte propi.
d) Els funcionaris i forces de seguretat de l'Estat.
2.- El període de prova d'un contracte laboral requerix al finalitzar:
a) Una explicació i una indemnització per part de l'empresari.
b) La liquidació de la relació laboral.
c) No requerix cap indemnització per part de l'empresari.
d) Genera una sèrie de drets com les vacances.
3.- Un conveni col·lectiu és:
a) Una legislació que establix el govern de la nació.
b) Un contracte de treball o conveni entre l'empresari i el treballador.
c) Un acord entre dos col·lectius per a la millora de la sanitat.
d) El resultat de la negociació col·lectiva, és una font de dret.
4.- Les habilitats socials són les conductes que es manifesten en situacions de relació:
a) Són importants en l'entorn de treball i per a la busca d'ocupació.
b) Són importants només en l'àmbit de les relacions personals.
c) Ens permeten aconseguir un millor salari.
d) No tenen res a veure amb el món laboral.
5.- L'organisme públic valencià encarregat de l'orientació, formació i busca d'ocupació
dels treballadors es denomina:
a) Institut Nacional d'Ocupació.
b) Servici Valencià d'Ocupació i Formació.
c) Empreses de Treball Temporal.
d) Agència Autònoma d'Ocupació i Formació.
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B) QÜESTIONS:

1.- A Lluïsa, una jove de 17 anys que viu a València, li han oferit un lloc de
treball de venedora en un comerç. Explica si pot firmar el contracte i si es
requerix alguna condició. (Puntuació: 1,25 punts)

2.- Els accidents laborals són una de les principals causes de perjuí de la salut
i d'influència en les bones o males condicions del treball. Hi ha factors de risc
materials, ambientals, humans i organitzatius. Enumera algunes mesures per a
evitar eixos accidents. (Puntuació: 1,25 punts)

3.- Un conflicte col·lectiu és una situació de falta d'acord sobre la interpretació
d'un conveni col·lectiu. Esmenta, almenys, dos dels continguts principals d'un
conveni. (Puntuació: 1,25 punts)
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4.- Detalla algunes accions que faciliten la incorporació de la dona al mercat
laboral. (Puntuació: 1,25 punts)

5.- Quan una relació laboral finalitza sol haver-hi una quitança (en castellà,
finiquito) i una liquidació d'havers. Indica les parts de què consta esta última.
(Puntuació: 1,25 punts)
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6.- Explica què és una nòmina i les parts de què consta. (Puntuació: 1,25 punts)

7.- El sector primari està relacionat amb l'extracció de les matèries primeres.
Comenta a quin sector econòmic pertany el turisme i quins tipus de turisme
existixen. (Puntuació: 1,25 punts)

PUNTUACIÓ: EL MÓN DEL TREBALL
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SOCIETATS, TERRITORI I PROCESSOS HISTORICOCULTURALS
1.- Col·loca al costat dels següents topònims el número que li correspon en el
mapa adjunt, segons l'exemple: (Puntuació: 1 punt)

Aitana
Altiplà de RequenaUtiel
Cap de Cullera
Turó Calderón
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L'Albufera
Massís del Caroig
Riu Millars
Riu Segura
Serra de Calderona
Serra del Maestrat
Serra Mariola

2.- Escriu el concepte que definix cada una de les frases següents: (Puntuació:
1 punt)
a) Moviment de la Terra sobre el seu propi eix: ______________________________
b) Embolcall gasós que envolta la Terra: __________________________________
c) Agrupació de gran tamany formada per estreles, nebulosa, gas i pols: __________
d) Riu secundari que desemboca en un riu principal: __________________________
e) Conjunt d'aigües superficials de la capa terrestre: __________________________
f) Línies que unixen punts que tenen la mateixa temperatura: ___________________
g) Cercle màxim sobre l'esfera terrestre que passa pels pols: ___________________
h) Astre que gira entorn d'un planeta: ______________________________________
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i) Línies que unixen punts que tenen la mateixa pressió atmosfèrica: _____________
j) Distància en graus entre un lloc determinat i l'equador: ______________________

3.- Escriu el número de cada topònim en el seu lloc del mapa. (Punt.: 1 punt)
PROVÍNCIES
1

Valladolid

2

Ciudad Real

3

Múrcia

4

Saragossa

5

Càceres
CAPITALS

6

Còrdova

7

La Corunya

8

Oviedo

9

Bilbao

10

Santa Cruz de
Tenerife

4.- A partir d'estes dades respon a les preguntes següents: (Puntuació: 2 punts)
L'1 de gener del 2013, la Comunitat Valenciana tenia 4.987.017 habitants. En eixe
any hi va haver 44.185 naixements i 40.519 defuncions. Les migracions exteriors van
ser de 36.474 immigrants i 71.087 emigrants. El saldo de les migracions interiors va
ser de 35.363 persones.
(Dades: www.ine.es)

a) Troba la taxa de natalitat, de mortalitat i de creixement natural de la població
de la Comunitat Valenciana per a l'any 2103. Explica com es calcula cada una
d'estes taxes.
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b) En funció de les xifres anteriors, comenta les conclusions demogràfiques,
socials i econòmiques per a la Comunitat Valenciana.

5.- Quines són les principals diferències entre el Paleolític i el Neolític?
Explica en què va consistir l'anomenada “Revolució Neolítica”. (Punt.: 2 punts)
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6.- Explica la importància que ha tingut l'article 143 de la Constitució de 1978
per a la història recent del nostre país. Comenta, a més, quines són actualment
les Administracions públiques de l'Estat espanyol. (Puntuació: 1 punt)
Article 143
1. En l'exercici del dret a l'autonomia reconegut en l'article 2 de la Constitució, les
províncies limítrofes amb característiques històriques, culturals i econòmiques comunes, els territoris insulars i les províncies amb entitat regional històrica podran
accedir al seu autogovern i constituir-se en comunitats autònomes d'acord amb el
que preveu este títol i en els respectius Estatuts.
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7.- Compara els dos escrits següents situant-los en el seu context històric. Tin
en compte els aspectes econòmics, socials, polítics, etc. (Puntuació: 2 punts)
Text 1:
“Ningú pot ser teixidor de llana si abans no ha complit l'ofici del rei (1) [...]. Cadascú
pot tindre en la seua mansió dos telers, i cada fill de mestre teixidor en pot tindre
dos en la casa dels seus pares mentres siga fadrí, i si sap treballar amb les seues
mans. Cada mestre pot tindre en sa casa un aprenent, no més. I ningú ha de
començar a treballar abans d'eixir el sol, sota pena d'una multa de dotze diners per
al mestre i sis per a l'oficial […]. Els oficials han de cessar el treball des que el
primer toc de vespres(2) haja sonat, però han d'arreglar les seues coses després
d'estes vespres.”
E. Boileau, Le livre des métiers (c. 1268)
(1) Obtindre el permís per a exercir la professió
(2) Després de la posta del sol

Text 2:
“Tot home, sempre que no viole les lleis de la justícia, ha de ser perfectament lliure per a
abraçar el mitjà que li parega més adient per a buscar l'ideal de vida que vol, i els seus
interessos; i que puguen eixir les seues produccions a competir amb les de qualsevol altre
individu […]. Certament, només es pensa en els propis beneficis, però normalment estos
negocis comporten millores socials que l'individu no havia previst: així és conduït com per
una mà invisible cap a un fi, el bé públic, que no tenia en la seua intenció inicial.
Segons el sistema de la llibertat negociant, al sobirà només li queden tres obligacions
principals que atendre: protegir la societat de la violència i de la invasió d'un altre país,
protegir els seus ciutadans de la violència o injustícia per part d'altres ciutadans i crear
certes obres i establiments públics que els particulars no arriben a satisfer.”

A. Smith, Assaig sobre l'origen de la riquesa de les nacions (1776)
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PUNTUACIÓ: SOCIETATS, TERRITORI I PROCESSOS
HISTORICOCULTURALS
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