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

OCTUBRE 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: 1,5 punts)
1.- Es pot considerar com a treball objecte del dret laboral:
a)
b)
c)
d)

L'obligatori.
El que es fa per compte propi.
L'autònom.
L'humà, productiu, lliure i per compte d'altri.

2.- Els convenis col·lectius són normes negociades i escrites:
a)
b)
c)
d)

Entre l'empresari i el treballador.
Que es fixen per la Constitució espanyola.
Entre un grup d'empreses o un sector i els representants dels treballadors.
Pels tribunals de treball.

3.- La convocatòria de places de l'Administració es fa per mitjà:
a)
b)
c)
d)

D'anuncis en la premsa.
D'ofertes en taulers.
De borses de treball.
D'ofertes d'ocupació públic i oposicions.

4.- Els treballs qualificats com a economia submergida:
a)
b)
c)
d)

Tenen tots els avantatges laborals.
Tenen Seguretat Social.
No oferixen garanties laborals.
Estan sotmesos a la legislació laboral.

5.- Convé que, com a aspirant a un lloc de treball, tingues sempre preparats una sèrie de
documents:
a)
b)
c)
d)

Una carta de sol·licitud d'ocupació.
Una carta de presentació i un currículum.
Només un currículum.
Que et facilita l'empresa.

6.- A qui permet la llei finalitzar el contracte lliurement sense necessitat de tindre un motiu?
a) Al treballador.
b) A l'empresari.
c) Al treballador i a l'empresari.
7.- En el cas d'acomiadament improcedent, l'opció entre readmissió o indemnització la té:
a) El jutge.
b) L'empresari.
c) El treballador.
8.- La població activa es referix exclusivament a les persones que treballen:
a) SÍ.
b) NO.
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9.- Les ajudes dels ciutadans en cas d'incendis i grans catàstrofes queden excloses de
l'Estatut dels Treballadors perquè són:
a)
b)
c)
d)

D'amistat.
De benevolència.
Mercantils.
Obligatòries.

10.- Quina és la quantitat final que rebem i quina reflectix la nostra nòmina?
a) El salari brut.
b) Les meritacions menys els impostos.
c) Les meritacions menys l'IRPF i les cotitzacions.

B) QÜESTIONS:
1.- A causa de les tendències de la nostra actual piràmide demogràfica, cada vegada
s'escolta més la veu d'alarma que diu que, de seguir així, el sistema de pensions no
es podrà mantindre. Explica el significat d'esta afirmació. (Puntuació: 1,5 punts)

2.- Que és una ETT? Quin és el seu funcionament? (Puntuació: 1,5 punts)
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3.- Què és i per què sorgix el dret del treball? (Puntuació: 1,5 punts)

4.- La jubilació només poden percebre-la les persones que hagen treballat un temps
mínim i hagen cotitzat a la Seguretat Social. És certa esta afirmació? Raona la
resposta. (Puntuació: 1,5 punts)
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5.- Una gran superfície comercial necessita contractar deu treballadors per al mes de
setembre a causa de l'augment de treball que es produïx per la tornada a l'escola.
Quin tipus de contracte és el més apropiat? (Puntuació: 1 punt)

6.- El contracte de treball de Lluís li reconeix el dret a quatre pagues extraordinàries
que inclouen el salari base i l'antiguitat. No obstant això, el conveni col·lectiu que li és
aplicable només li reconeix el dret a tres pagues extraordinàries de la mateixa quantia.
L'Estatut dels Treballadors preveu el dret de tots els assalariats a un mínim de dos
pagues extraordinàries a l'any. Pere, company de Lluís i de la seua mateixa categoria
professional, té un contracte que no diu res de les pagues extraordinàries. A quantes
pagues tindrà dret? (Puntuació: 1,5 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: 1,5 punts)

Alcoi
Alacant
Alzira
Benidorm
Borriana
Castelló de la Plana
Dénia
Elx
Elda
Gandia
Ontinyent
Sant Vicent del
Raspeig
Sagunt
València
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Vila-real
Villena

2.- Definix els termes següents: (Puntuació: 1,5 punts)
a) Residus sòlids urbans:

b) Energia renovable:

7

c) Efecte hivernacle:

d) Desforestació:

e) Protocol de Kyoto:

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

1 Riu Guadiana
2 Massís Galaic
3 Estret de
Gibraltar
4 Mar Cantàbric
5 Serralada
Cantábrica
6 Sistema Ibèric
7 Riu Miño
8 Riu Duero
9 Riu
Guadalquivir
10 Riu Segura
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4.- Comenta la següent gràfica, analitzant les dades que revela i valorant les
línies que mostra, primer per separat i després de manera conjunta. Situa-la en
el seu context històric. (Puntuació: 2 punts)
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5.- Desenvolupa el tema: «Roma: societat, política i religió». (Punt.: 2 punts)
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6.- Llig estos textos i respon a les qüestions. (Puntuació: 2 punts)
Text 1)
“La majestat del rei és la imatge de la noblesa de Déu reflectida en la seua persona. El
poder reial té en les seues mans tot el regne, de la mateixa manera que Déu té entre les
seues el món sencer.
Considereu el príncep en el seu gabinet. D'allí partixen les ordes que fan anar
concertadament els magistrats i els capitans, els ciutadans i els soldats, a les províncies i
als exèrcits de mar i terra. És la imatge de Déu que, assentat en el seu tron en el més alt
dels cels, fa anar a tota la naturalesa.... En fi, reuniu les coses tan grans i augustes que
hem dit sobre l'autoritat reial. Vegeu un poble immens reunit en una sola persona: vegeu
este poder sagrat, paternal i absolut; vegeu la raó secreta que governa tot el cos de l'estat
tancada en un sol cap; esteu veient la imatge de Déu en els reis i teniu la idea de la
majestat reial.”
BOSSUET: “Política treta de les sagrades escriptures”. Llibre V. (1679)

Text 2)
“En cada estat hi ha tres classes de poders: el legislatiu, l'executiu de les coses
pertanyents al dret de gents, i l'executiu d'allò què pertany al civil. Pel primer, el príncep o
el magistrat fa les lleis per a un cert temps o per sempre, i corregix o deroga les que estan
fetes. Pel segon fa la pau o la guerra, envia o rep ambaixadors, establix la seguretat i
prevé les invasions; i pel tercer castiga els crims, o decidix les conteses dels particulars.
Este últim s'anomenarà poder judicial, i l'altre, simplement poder executiu de l'estat (...)
Quan els poders legislatiu i executiu es troben reunits en la mateixa persona o corporació,
llavors no hi ha llibertat, perquè és de témer que el monarca o el senat facen lleis
tiràniques per a executar-les tirànicament.”
MONTESQUIEU: “L'esperit de les lleis”. (1748 )

a) Extrau les idees principals d'ambdós textos.
b) Situa cada un en el seu context històric.
c) Compara'ls tenint en compte els aspectes socials, polítics, econòmics, etc.
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PUNTUACIÓ: SOCIETATS, TERRITORI I PROCESSOS
HISTORICOCULTURALS
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