PROVA PER A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE
GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
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2n COGNOM _____________________________________________________________________
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EDAT ________
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LOCALITAT ____________________________ PROVÍNCIA ______________________________

LLOC D’ EXAMEN ________________________________________________________________

DATA _____________________________

SEGONA PART

JUNY 2016

Observació: Aquesta part de la prova es presenta en castellà i en valencià. Heu
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. Encercleu la resposta correcta. (Puntuació: 1,4 punts).
1. El text refós de l'Estatut dels Treballadors afecta:
a) Tots els funcionaris públics.
b) Els treballadors per compte propi.
c) Els treballadors per compte d'altri.
2. Un conveni col·lectiu és:
a) Una sèrie de normes no escrites que reflecteixen les quotes salarials dels
treballadors.
b) Un conjunt de normes negociades i escrites que regulen les condicions de treball
i ocupació en un sector.
c) És el document on s'arrepleguen els drets i deures dels treballadors d'una
empresa.
3. Les entrevistes de selecció busquen com a objectiu:
a) Reafirmar l'opinió que l'empresa té de l'aspirant i aclarir aquells punts del
currículum que es consideren convenients.
b) Conéixer les reaccions de l'aspirant davant de determinades situacions.
c) A i B són correctes.
4. Un empresari comunica a un treballador que dóna per finalitzat el contracte perquè
no ha superat satisfactòriament el període de prova. Aquest treballador té dret a una
indemnització?
a) Sí.
b) No.
5. El capitalisme és un sistema econòmic que se sustenta en la següent teoria
econòmica:
a) Marxisme.
b) Keynesianisme.
c) Liberalisme econòmic.
6. La població activa està formada per:
a) Les persones que treballen amb contracte laboral.
b) Les persones que treballen encara que no tinguen contracte laboral, com ara les
ames de casa.
c) Les persones que treballen i les que estan en disposició de fer-ho.
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7. Quina de les següents afirmacions és verdadera:
a) Una suspensió del contracte és el cessament, per part del treballador, de prestar
els seus serveis, i per part de l'empresari, de remunerar-los.
b) Una vaga, una incapacitat temporal, un locaut o un exercici de càrrec públic són
motiu de suspensió de contracte.
c) A i B són verdaderes.

B) QÜESTIONS:
1. Quin tipus de majoria es necessita per a aprovar una llei orgànica? I una llei
ordinària? (Puntuació: 0,75 punts)

2. Què ha d'entregar un empresari al treballador quan el despedeix? (Puntuació:
0,75 punts)

3. Definiu el concepte de discriminació positiva o inversa. (Punt.: 0,75 punts)

4. Què són els ritmes circadiaris? (Puntuació: 0,75 punts)

5. A un treballador li resulten aplicables dos convenis col·lectius diferents. En
el conveni A té dret a un sou mensual de 760 € i quatre pagues extraordinàries
a l'any de 760 €. En el conveni B té dret a un sou mensual de 800 € i dos
pagues extraordinàries a l'any de 800 €. Quin conveni cal aplicar-li? Justifiqueu
la resposta explicant els principis normatius utilitzats. (Puntuació: 1,6 punts)
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6.- Expliqueu quin és l'objectiu de la Seguretat Social, com es finança i quins
tipus de règims té. (Puntuació: 2 punts)

7.- Vinculeu les següents situacions a la relació laboral que corresponga.
Justifiqueu la resposta en cada cas: (Puntuació: 2 punts)
Obrer contractat per una empresa constructora; actor de cine;
llanterner per compte propi; professor d'universitat; voluntari en una ONG.
a) Relacions laborals:

b) Relacions laborals especials:

c) Relacions no laborals o excloses:

PUNTUACIÓ: EL MÓN DEL TREBALL
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SOCIETATS, TERRITORI I PROCESSOS HISTORICOCULTURALS
1. Escriviu en la columna de la dreta el número que li corresponga a cada
comunitat o ciutat autònoma: (Puntuació: 1 punt)

Galícia
Regió de Múrcia
Castella i Lleó
Castella-La Manxa
País Basc
Comunitat de Madrid
Comunitat Foral de Navarra
Principat d'Astúries
Comunitat Valenciana
Ciutat Autònoma de Ceuta

2. Definiu els conceptes següents: (Puntuació: 1 punt)
Hominització:

Dictadura:

Edat Moderna:

Arxipèleg:
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3. Relacioneu cada fet amb l'època a què pertany. (Puntuació: 1 punt)
Revolució Francesa – art megalític – societat depredadora – primeres formes d'estat
– cerimònia del vassallatge – invenció de la impremta – romanització – nomadisme –
capitalisme – Guerra Freda
PREHISTÒRIA
EDAT ANTIGA
EDAT MITJANA
EDAT MODERNA
E. CONTEMPORÀNIA

4. Escriviu en la columna de la dreta la paraula que corresponga a cada
definició: (Puntuació: 1 punt)
Meridians, emigrants, densitat de població, longitud, moviments naturals, paral·lels,
demografia, moviments migratoris, latitud, esperança de vida.
A. Representa la quantitat de persones que hi ha en un
espai determinat.
B. És la mitjana d'anys que esperaria continuar vivint una
persona d'una determinada edat en cas de mantindre's el
patró de mortalitat per edat.
C. Són els moviments d'emigració i d'immigració.
D. Persones que abandonen el lloc on viuen per a establir-se
en un altre lloc.
E. Estudi estadístic d'una població humana, referit a un
determinat moment o a la seua evolució.
F. Són els naixements i defuncions que es produeixen en la
població d'un territori determinat, en un període de temps
concret.
G. Són cercles que tallen perpendicularment l'eix de la Terra.
H. És la distància angular d'un punt de la superfície de la
Terra a l'Equador, mesurat al llarg d'un meridià.
I. Són semicercles que van de Pol Nord a Pol Sud.
J. És la distància, expressada en graus, d'un punt de la
superfície terrestre al meridià de Greenwich.
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5. Llegiu el text i responeu les qüestions següents: (Puntuació: 2 punts)
I per això és evident que la monarquia absoluta, que alguns tenen com a únic
govern en el món, és, en realitat, incompatible amb la societat civil, i així no pot ser
una forma de govern civil [...].
Perquè si entenem que ell (el príncep) reuneix en si tots els poders, el
legislatiu i l'executiu, en la seua persona sola, no és possible trobar jutge, ni està
oberta l'apel·lació a cap altre que puga, justament, imparcialment i amb autoritat,
decidir, i de qui, alleugeriment i adreçament, puga resultar a qualsevol greuge o
inconveniència causada pel príncep, o per la seua ordre patida […].
Perquè onsevol que es veren dos homes sense llei permanent i jutge comú a
qui apel·lar en la Terra, per a la determinació de controvèrsies de dret entre ells, es
trobaran aquests encara en estat de naturalesa i davall tots els inconvenients d'ell.
John Locke: Assajos sobre el govern civil, c. 1690.

A) Quines circumstàncies històriques expliquen les opinions d'aquest autor?

B) Enumereu els desavantatges que observa Locke en un govern de tipus
absolutista.

C) Quins són els trets que caracteritzen l'Antic Règim?

D) A quins inconvenients es refereix en l'últim paràgraf?
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E) Digueu si l'afirmació següent és verdadera o falsa. Raoneu la resposta.
El document de John Locke és una font documental de tipus primari.

6. Analitzeu el següent climograma i expliqueu a quina zona climàtica
d'Espanya pertany. (Puntuació: 2 punts)
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7. Desenvolupeu el tema: Quina ha sigut la contribució del turisme als canvis
produïts a Espanya en els darrers 60 anys en el terreny ideològic, polític,
social, econòmic i religiós? (Puntuació: 2 punts)

PUNTUACIÓ: SOCIETATS, TERRITORI I PROCESSOS
HISTORICOCULTURALS
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