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CIÈNCIES SOCIALS – Mòdul: El món del treball
1.

Encercleu la resposta correcta
(Puntuació: 3 punts)

•

Abans d'acudir a una entrevista de treball...
a) No és necessari conéixer la política d'una empresa perquè ja la coneixerem durant el procés de
formació.
b) Hem d'estudiar i repassar les dates i el contingut del nostre currículum.
c) Hem de practicar entrevistes simulades per a no deixar espai a la naturalitat.

•

Es pot afirmar del SERVEF que:
a) És un organisme autònom econòmicament i administrativa.
b) És un organisme, que encara que té personalitat jurídica pròpia, no té capacitat per a gestionar
el seu patrimoni.
c) És un organisme que depén jurídicament de l'INEM.

•

Els convenis col·lectius són normes:
a) Recollides en el Dret Laboral.
b) Negociades i escrites entre l'empresari i el treballador.
c) Negociades i escrites entre un grup d'empreses o un sector i els representants dels treballadors.

•

El socialisme és un sistema econòmic que se sustenta en la següent teoria econòmica:
a) Marxisme.
b) Keynesianisme.
c) Liberalisme econòmic.

•

Per a aprovar una llei ordinària fa falta:
a) Majoria absoluta.
b) Majoria simple.
c) a i b són falses.

•

Un centre comercial contracta per a la campanya de Nadal a 50 treballadors. Per tant, quin tipus de
contracte formalitzarà?:
a) Indefinit.
b) Temporal.
c) En pràctiques.

•

La mobilitat ascendent i descendent consisteix a:
a) Pujar i baixar de categoria laboral.
b) Que et destinen a un altre centre de treball dins de la teua localitat.
c) Que et destinen a un altre centre de treball fora de la teua localitat.

•

Els òrgans de representació dels treballadors en centres de treball que tinguen més de 50
treballadors es realitza per mitjà de:
a) Delegats de personal.
b) Comités d'empresa.
c) Delegat de secció.
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•

A Espanya, quan es treballa per compte d'altri, es considera accident de treball, tota lesió que es
produeix.
a)
b)
c)

•

in situ
in itinere
in situ e in itinere

En quines constitucions espanyoles es va reconéixer el vot a la dona?
a) 1812 i 1931.
b) 1931 i 1978.
c) 1812, 1931 i 1978.

2.

Contesteu les següents qüestions
(Puntuació: 5 punts)

a) Què estableix el principi de jerarquia normativa?

b) En què es diferencia una suspensió de contracte d'una extinció de contracte.

c) Definiu el concepte de discriminació indirecta i poseu-ne un exemple.

d) Quin és el principal problema per a mantenir la protecció social que dóna la Seguretat Social?

e) En què consisteix la síndrome del cremat o “burn-out”?

3.

Resoleu els supòsits següents:
(Puntuació: 2 punts)

I. De les següents relacions de treball:
a) Informàtic contractat per empresa informàtica.
b) El servei de la llar familiar.
c) Caixer d'una gran superfície.
d) Esportista professional.
e) Electricista per compte propi.
estableix, justificant la teua resposta, quines són:
1. Relacions laborals.
2. Relacions laborals especials.
3. Relacions no laborals o excloses.
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II. L'Estatut dels Treballadors contempla que tots els treballadors tenen dret a un mínim de dues pagues
extraordinàries a l'any, però el contracte de treball de Pedro Pérez no especifica res sobre pagues
extraordinàries. Per açò, Pedro s'ha informat i ha descobert que el conveni col·lectiu que li és aplicable
reconeix el dret a tres pagues extraordinàries.
A quantes pagues extraordinàries tindrà dret Pedro Pérez? Justifiqueu-ne la resposta tot explicant els
principis normatius que heu utilitzat.

PUNTUACIÓ: EL MÓN DEL TREBALL
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CIÈNCIES SOCIALS – Mòdul: Societats, territori i processos històricoculturals
1.

Realitzeu aquest exercici:
(Puntuació: 2'5 punts)

Definiu breument els conceptes següents:
•

Romanització

•

Decrets de Nova Planta

•

Sindicats

•

Vall

•

Pluralisme polític

•

Canvi climàtic

•

Divisió de poders

Ordeneu cronològicament.
Imperi Romà, Guerra Civil Espanyola, Feudalisme, Segona Guerra Mundial, Paleolític, Revolució Neolítica,
Primeres civilitzacions urbanes
1
2
3
4
5
6
7
8
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2.

3.

Assenyaleu les característiques més importants d'aquests grups socials de
l'Espanya del segle XVIII.
•

Noblesa

•

Burgesia

•

Camperols

Llegiu el text i responeu les qüestions:
(Puntuació: 2'5 punts)

EL MOVIMENT LUDISTA
“En la vesprada del divendres, al voltant de les quatre, un nombrós grup de revoltosos va atacar la
fàbrica de teixits pertanyents als senyors Wroe i Duncroft, a West Houghton, i trobant-la
desprotegida, prompte se'n van apoderar.
Immediatament la van incendiar i tot l'edifici, amb la seua valuosa maquinària, teixits, etc., va
quedar completament destruït. Els danys ocasionats són immensos, havent costat la fàbrica 6.000
lliures. La raó adduïda per a justificar aquest acte horrible és, com a Middlenton, el “teixit a vapor”.
A causa d'aquest espantós esdeveniment, dues respectables famílies han patit un dany greu i
irreparable i un gran nombre de pobres han quedat sense ocupació. Els revoltosos semblen dirigir
la seua venjança contra tota classe d'avançaments en les maquinàries. Si estan errats! Què hauria
sigut d'aquest país sense aquests avanços?”
Annual Registrer, 26 d'abril de 1812.

Contesteu Vertader o Fals. En cas de ser falses, corregiu i escriviu les frases de
forma correcta.
•

El ludisme va ser un moviment polític que defensava l'ús de les lleis laborals:

•

El nom Ludisme ve de Ned Lud, líder del moviment obrer:
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Quina és la idea principal del document?

Escriviu dos arguments a favor del ludisme i altres dos en contra.

4.

Interpreteu les imatges següents:
(Puntuació: 2'5 punts)

a) Situeu en el mapa:
Cap de Finisterra, Cap de la Nau i Cap de Gata, l'estret de Gibraltar, els noms dels Estats
amb els quals limita Espanya, el nom dels dos arxipèlags, els mars o oceans que banyen
les costes peninsulars, el Sistema Ibèric, els Pirineus i la Serralada Cantàbrica.
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b) Completeu el següent quadre amb les característiques de cada paisatge.
PAISATGE OCEÀNIC

PAISATGE SUBTROPICAL

LOCALITZACIÓ

RELLEU

RIUS

CLIMA

VEGETACIÓ
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c) Analitzeu i comenteu el següent gràfic del saldo migratori d'Espanya 19502010.

Saldo migratori Espanya 1950- 2010
(Font: ONU -2013a- Dades en milers)
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5.

Expliqueu com ha canviat el paper de la dona en la societat espanyola en els
últims 100 anys i quines han sigut, al vostre parer, les fites més importants.
Comenteu les causes d'aquests canvis i les conseqüències que ha tingut per
a la societat espanyola en el seu conjunt.
(Puntuació: 2'5 punts)
(Almenys 200 paraules per part de l'alumne/a) Resposta oberta.

PUNTUACIÓ; SOCIETATS, TERRITORI I PROCESSOS HISTÒRICOCULTURALS
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