Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduat/ada
en educació secundària obligatòria
Convocatòria 05/2014

Àmbit social

Pauta de correcció

PROVA LLIURE PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT/ADA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Activitat 1

(25 punts)

Llegiu el següent text i feu les activitats proposades.
La volta al món en 80 dies és una novel·la escrita per Jules Verne a finals del segle XIX (en
concret, en 1872). Explica el viatge que fa un anglès (Phileas Fogg) per tot el món en només
80 dies per tal de guanyar una aposta.
Phileas Fogg inicia la seva aventura a Londres. Fent servir els nous mitjans de transport de
l’època (vaixell de vapor, ferrocarril) i en direcció a l’est, aconsegueix tornar a la mateixa ciutat
en menys de 80 dies, guanyant així l’aposta.
El protagonista surt de Londres, passa per París, travessa Itàlia on s’embarca i creua la Mediterrània fins al canal de Suez (Egipte). D’allà passa a l’oceà Índic, des del qual arriba a
l’Índia, que travessa en tren i elefant, fins a les costes de Xina. Embarca cap al Japó i
d’allà, creuant l’oceà Pacífic, arriba a San Francisco. Travessa Estats Units en tren fins arribar
a Nova York, la costa oest, i des d’allí creuant l’Atlàntic en vaixell, arriba a les costes d’Irlanda
des d’on torna novament a Londres.

1. Escriviu en el mapa els noms geogràfics que teniu subratllats en el text anterior. En total són quinze noms; ja n’hi ha tres de posats. En el cas de les ciutats,
dibuixeu un punt en el lloc corresponent. (6 punts)

	
  

2. Feu una línea en el mapa amb el recorregut que va fer el protagonista de la
novel·la. Recordeu que el viatge comença a Londres. (2 punts)
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3. Amb quina etapa històrica cal relacionar directament la novel·la? (1 punt)
La Revolució Francesa
La revolució industrial
La descolonització
La Primera Guerra Mundial

4. El mitjà de transport més utilitzat pels viatgers de la novel·la és el vaixell de
vapor. Amb quina font energètica es movia? (1 punt)
carbó
petroli
electricitat
vent

5. Quin avantatge oferien els vapors respecte de la navegació a vela tradicional? (1 punt)
Anaven més ràpids i no depenien del vent.

6. La industrialització a Europa va canviar la societat del moment. La burgesia
i els proletaris van passar a ser els grups protagonistes de l’economia. Acabeu
les frases de manera que expliqueu qui formava part de cada grup. (2 punts)
• La burgesia estava formada per les persones que…
posseïen el capital per engegar una empresa o indústria / eren propietaris de
les fàbriques.
• Els proletaris eren antics camperols que…
anaven a les ciutats per treballar a les fàbriques.

7. Els treballadors industrials estaven sotmesos a condicions laborals molt dures i injustes. Esmenteu-ne almenys dues. (2 punts)
Es podrien esmentar: jornades laborals molt llargues (12-14 hores), cap cobertura
per malaltia o jubilació, sous molt baixos, condicions d’insalubritat a les fàbriques, treball infantil, temperatures extremes a les fàbriques, etc.
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8. Creieu que en alguns països del món es donen avui en dia condicions com
les del segle XIX? Esmenteu-hi exemples concrets. (2 punts)
Sí.
Resposta oberta.
Exemples: Xina, la Índia, alguns països del sud-est asiàtic (Vietnam, Birmània,
Tailàndia, Bangla Desh, etc.).

9. Digueu com es podria acabar amb situacions injustes d’aquest tipus. Argumenteu les vostres idees. (2 punts)
Resposta oberta.
Encara que la resposta sigui utòpica es considerarà com a bona si està ben
estructurada i mostra una certa reflexió.

La novel·la de Jules Verne feia referència a un accés més gran al coneixement
i més bones comunicacions en el món, això que ara en diem “globalització”. Llegiu aquesta definició de globalització:
Relació de totes les societats del món a través d’una xarxa d’interrelacions socials, polítiques, econòmiques i culturals que genera la interdependència de totes aquestes societats
en un únic sistema social mundial.

10. Esmenteu almenys tres exemples de la nostra vida quotidiana en què es noti
que estem en un món globalitzat. (3 punts)
Resposta oberta.
Exemples: connexió fàcil per Internet amb qualsevol part del món, més facilitats
per viatjar a altres continents, celebració de festes alienes a la nostra cultura
(com pot ser el Halloween), l’alt grau de pol·lució, disposar de fruites encara que
no en sigui la temporada, trobar un Mc Donald’s en qualsevol lloc del món, etc.
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11. Si escriviu la paraula “globalització” en un cercador d’Internet us apareixeran, entre d’altres, aquestes imatges. Per què creieu que són una bona mostra
del concepte “globalització”? A què fa referència cadascuna d’elles? (3 punts)

	
  

	
  

Primera imatge: perquè apareixen interrelacionats per tot el món els transports,
el capital, la tecnologia, l’alimentació, diferents mercaderies, malalties...

Segona imatge: perquè veiem els diferents continents connectats a través d’un
ordinador i probablement d’Internet, factors clau de la globalització.

Activitat 1
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Activitat 2

(25 punts)

Les dues fotografies ens presenten dos moments històrics d’una mateixa ciutat:
Berlín. La de l’esquerra és de l’any 1961 i la de la dreta, de 1989.

	
  

	
  

1. A quin esdeveniment fa referència la foto de l’esquerra? (1 punt)
A la construcció del mur de Berlín.

2. A quin esdeveniment fa referència la foto de la dreta? (1 punt)
A la caiguda del mur de Berlín.

3. El mur que dividia la ciutat de Berlín en dues meitats representava la divisió
del món en dos grans blocs polítics. Quins? (1 punt)
El bloc capitalista i el bloc comunista.

4. Entre una fotografia i l’altra van transcórrer 28 anys. Aquell període de
temps se’l va anomenar Guerra Freda. En què va consistir aquest enfrontament? (3 punts)
La resposta ha de ser similar a aquesta definició:
Enfrontament ideològic (mai no hi va haver enfrontament bèl·lic), que va tenir
lloc després de la Segona Guerra Mundial, entre els EUA (capitalista) i l’URSS
(comunista) per implantar el seu model social, econòmic i polític de govern
arreu del món.
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L’origen de la divisió del món en dos blocs polítics l’hem de situar l’any 1945.

5. Completeu el text. (6 punts)
La Segona Guerra Mundial (1939-1945) va ser el conflicte bèl·lic més cruel i destructiu del
segle XX. Les conseqüències del tractat de Versalles, signat al final de la Primera Guerra
Mundial (1914-1918), havien generat un sentiment de revenja entre la població alemanya
envers els seus enemics. El líder del partit nazi Adolf Hitler va aprofitar aquest ressentiment
per fer una política expansionista i agressiva des que va arribar al poder (1933). La invasió de
Polònia per part de l’Alemanya nazi va provocar que Gran Bretanya i França declaressin la
guerra a Alemanya.
Es van enfrontar dos grans blocs: els Aliats (integrat fonamentalment per França, Gran Bretanya, Estats Units i la Unió Soviètica) contra les Potències de l’Eix (Alemanya, Itàlia i Japó).
Els Estats Units van entrar a la guerra el 1941, després del bombardeig de la base naval
nord-americana de Pearl Harbour (Hawaii). Amb aquesta incorporació la guerra es decantà
a favor dels Aliats.
L’operació definitiva a Europa va ser el Desembarcament de Normandia, el juny de 1944.
Alemanya es va rendir a l’abril de 1945.
Al front del Pacífic, la guerra es va acabar quan l’exèrcit dels Estats Units va llençar dues
bombes atòmiques sobre les ciutats japoneses d’Hiroshima i Nagasaki.

6. Relacioneu el nom del país amb els líders i banderes de la Segona Guerra
Mundial escrivint el número que correspongui a sota de cada imatge. (5 punts)
Alemanya = 1

Roosevelt

Estats Units = 2

Hitler

Itàlia = 3

Stalin

Gran Bretanya = 4

Mussolini

Unió Soviètica = 5

Churchill

Núm. 2

Núm. 1

Núm. 5

Núm. 3

Núm. 4

Núm. 4

Núm. 2

Núm. 3

Núm. 5

Núm. 1
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Resulta impossible referir-se a la història de la Segona Guerra Mundial sense
esmentar un dels seus episodis més sinistres: els camps d’extermini. Neus Català va ser una de les poques supervivents catalanes d’un camp de concentració nazi. Aquí teniu uns fragments de la seva experiència viscuda:
“Ravensbrück va ser el més terrible camp de concentració dissenyat per a dones i criatures i al
qual van anar a parar alguns homes. En els seus anys d’existència van estar-hi recloses unes
133.000 persones del voltant de 40 nacions.
Les SS van idear tot tipus de refinades maneres d’assassinar. Milers de dones van morir a les
cambres de gas, centenars afusellades i diversos milers van ser exterminades per la gana i les
epidèmies. D’altres van perdre la vida a conseqüència dels experiments mèdics realitzats per
metges de les SS.
A Ravensbrück s’hi moria de mil maneres: ofegades en les latrines, a bastonades o cremades
vives en el forn crematori, com el cas de la jove mare Sofia Liman. Algunes, vençudes pel sofriment, morien electrocutades llançant-se contra els filats elèctrics. Més de 92.000 d’aquelles
persones van trobar allí la mort més atroç.
Malgrat això, les dones no van perdre mai el seu esperit de resistència. La solidaritat i la
cultura van ser les nostres principals armes. El desig de viure era també un acte de resistència contra els nazis, perquè allí s’hi entrava per morir.”
Neus Català i Pallejà

7. Resumiu breument les idees que exposa el text. (2 punts)
Les idees més importants:
- La Neus Català explica les condicions infrahumanes en què vivien i morien les
persones destinades als camps de concentració alemanys. Concretament ens
parla de Ravensbruck, on ella va ser deportada.
- Malgrat això hi havia un esperit de lluita per la vida; les armes per lluitar eren la
cultura i la solidaritat.
8. De les proposicions següents, digueu quines són falses (F) i quines vertaderes (V) quan parlem dels camps de concentració nazis. (3 punts)
V

8

S’hi tancaven persones per la seva pertinença a un col·lectiu genèric
(jueus, homosexuals, gitanos, etc).

V

S’utilitzaven per a l’empresonament de persones no combatents, és a dir, civils.

V

F

S’hi tancaven persones pels seus delictes estrictament individuals.

F

Només hi anaven a parar els adults.

F

Auschwitz, Ravensbrück i Matthausen van ser alguns dels camps
d’extermini més sagnants.

V

A Sibèria, durant el mandat de Stalin, hi van haver també camps
de concentració.

V
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9. Neus Català, igual que moltes altres persones, es va exiliar de l’Espanya
franquista per motius polítics. Altres persones surten del seu país per diferents
motius. Llegiu les frases següents i relacioneu amb fletxes cada situació amb la
causa corresponent. (1 punt)
“Sóc la Fàtima i me’n vaig a buscar feina a França.”
“L’integrisme islàmic ofega la nostra societat; per això he hagut de fugir.”
“Sóc el Gerard i me’n vaig als EUA dos mesos per estudiar anglès.”
“Me’n vaig de vacances tot un mes a les illes Seychelles.”

religiosa
econòmica
cultural
recreativa

0,25 punts per cada relació correcta.

10. Quina de les causes esmentades anteriorment és la que provoca més casos
d’emigració? Justifiqueu la vostra resposta. (2 punts)
L’econòmica. Històricament, la cerca d’un treball, el desig de millorar les condicions econòmiques és la causa que provoca més emigració.

Activitat 2
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Activitat 3

(25 punts)

1. Observeu el gràfic i contesteu:

	
  

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ MUNDIAL
En milers de milions

----- Projecció

a) Quin tema representa? (0,5 punts)
L’evolució de la població mundial en els últims dos-cents anys.

b) Quins valors presenten els eixos d’ordenades i abscisses del gràfic? (1 punt)
Els anys i la població.

c) Descriviu la informació que ens proporciona. (2 punts)
S’hi pot veure com la població mundial ha augmentat espectacularment a
partir de mitjan del segle XX i hi és previst que continuï augmentant en els
propers anys.

d) A principis del segle XIX, quants habitants tenia el planeta? (0,5 punts)
Mil milions.

10
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e) Quants habitants, aproximadament, hi ha actualment en el planeta? (0,5 punts)
Uns set mil milions.

f) Quants habitants es calcula que hi haurà a mitjan segle XXI? (0,5 punts)
Uns nou mil milions.

2. Escolliu d’entre tots aquests factors els quatre que estan incidint directament en el creixement de la població mundial en l’actualitat: (2 punts)
Reducció de les taxes de natalitat en els països desenvolupats
Disminució de les taxes de mortalitat
Manteniment de les taxes altes de natalitat en països no desenvolupats
Disminució de l’índex de fecunditat
Arribada d’immigració
Reducció de la mortalitat infantil
Augment de l’esperança de vida
Disminució de l’esperança de vida
Augment del celibat (solteria)

El corrector decideix la puntuació entre 0 i 2 punts segons el nombre de respostes donades i l’encert de les respostes.
Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística de l’any 2009, la població
espanyola és de 47 milions d’habitants, aproximadament. En el quadre de l’esquerra podeu veure les deu províncies de l’Estat amb més població (en nombres absoluts) i en el quadre de la dreta, les províncies amb més densitat de població.
Població absoluta
(Nombre d’habitants)

Densitat de població
(hab./km2)

Madrid

6.489.680

Madrid

809

Barcelona

5.529.099

Barcelona

715

València

2.578.719

Biscaia

521,32

Alacant

1.934.127

Guipúscoa

370,5

Sevilla

1.928.962

Alacant

332,55

Màlaga

1.625.827

Santa Cruz de Tenerife

304

Múrcia

1.470.069

Las Palmas

269,73

Cadis

1.243.519

València

239,59

Biscaia

1.155.772

Balears

222,97

La Corunya

1.147.124

Màlaga

222,53
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3. Quin factor es té en compte per obtenir la densitat de població? (1 punt)
La relació entre la població i la superfície.

4. Per què creieu que una província com Sevilla, que apareix a la columna de l’esquerra, no apareix a la columna de la dreta? (1 punt)
Perquè encara que tingui molta població, la província de Sevilla és molt gran i,
per això, disminueix bastant la densitat.

5. En el quadre de la dreta hi ha una comunitat autònoma en lloc d’una província. Quina és? (1 punt)
Balears.

6. Assenyaleu en el mapa les sis províncies que apareixen en totes dues columnes (tant en població absoluta com en densitat de població). (3 punts)

Biscaia

Barcelona

Madrid
València

Alacant

Màlaga
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7. Indiqueu la comunitat autònoma a la qual pertanyen les províncies següents.
(3 punts)
Província

Comunitat autònoma

Barcelona

Catalunya

Madrid

Comunitat de Madrid

València

Comunitat Valenciana

Màlaga

Andalusia

Alacant

Comunitat Valenciana

Biscaia

País Basc (Euskadi)

8. Encercleu la resposta correcta (de les dues o tres opcions) per completar el
text següent. (2 punts)
La major part de la població espanyola se situa en la zona costanera / interior, i
més aviat al nord / sud de la Península. Els seus habitants es dediquen sobretot al
sector primari / secundari / terciari. Actualment és la zona més poblada de l’Estat
a causa del creixement vegetatiu / creixement migratori.

9. La màxima autoritat d’un estat és el cap de l’estat. Qui és el cap de l’Estat
espanyol? (1 punt)
El rei Joan Carles I.

10. El cap de l’Estat espanyol és elegit pels ciutadans? Argumenteu la vostra
resposta. (1 punt)
No és escollit. En les monarquies, el càrrec de rei és hereditari.

ÀMBIT SOCIAL
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11. Els estats democràtics es fonamenten en la divisió de poders. Quins són?
Quin és l’objectiu d’aquesta divisió? (3 punts)
Poder legislatiu, poder executiu i poder judicial.
L’objectiu és que siguin independents.

12. Classifica els enunciats següents segons corresponguin a un estat democràtic o a un estat totalitari. (1 punt)
Democràtic

X

Els ciutadans no tenen dret a votar.
Una persona, un vot.

X

Una elit determinada té la sobirania política
en exclusiva.
Els governants són escollits per a un període
de temps concret.

Totalitari

X
X

0,25 punts per resposta correcta.

13. Encercleu la paraula correcta de cada frase. (1 punt)
a) El nostre sistema electoral funciona per llistes obertes / tancades.
b) En el nostre sistema electoral poden votar els ciutadans més grans
de 16 anys / 18 anys.

Activitat 3
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Activitat 4

(25 punts)

1. Observeu aquestes imatges que corresponen a diversos habitatges al llarg
de la història (des de la prehistòria fins a l’actual edat contemporània). Escriviu
a la taula inferior esquerra a quina etapa de la història creieu que correspon
cada imatge. A la taula de la dreta ordeneu les etapes, cronològicament, de més
antiga (1) a més actual (5). (5 punts)

A

	
  

D

	
  

B

E

	
  

	
  

C

Ordre cronològic

	
  

Imatge

Etapa de la història

A

Edat contemporània

1

Prehistòria

B

Edat mitjana

2

Edat antiga

C

Prehistòria

3

Edat mitjana

D

Edat moderna

4

Edat moderna

E

Edat antiga

5

Edat contemporània

0,5 punts per cada correlació correcta entre imatge i etapa històrica.
L’apartat de l’ordre cronològic només es puntua (2,5 punts) si l’ordre és correcte.
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2. El castell de la foto B és del segle XII. En aquell temps la societat la podríem
dividir en tres grans grups: els que treballaven, els que resaven i els que lluitaven. Escriviu el número corresponent a la columna de la dreta tot seguint
l’exemple marcat. (3 punts)
1

2

3

Treballaven

Resaven

Lluitaven

1

camperol

1

serf

3

senyor feudal

2

bisbe

2

monja

3

rei

3

cavaller

1

fuster

1

ramader

2

abadessa

3

comte

3

mercenari

1

ferrer

0,25 punts per resposta correcta.

3. On s’acostumaven a construir els castells? Raoneu la vostra resposta. (2 punts)
A dalt dels turons o muntanyes.
Així facilitaven la vigilància i la defensa del territori.

4. En aquest segle, el coneixement i la cultura estava en mans de l’Església. Per
què creieu que era així? (2 punts)
La majoria de persones eren analfabetes i només en els monestirs s’ensenyava
i es transmetia la cultura (clàssica).
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5. Els camperols no eren lliures perquè estaven sotmesos per les relacions de
servitud amb el senyor feudal, que era la persona que dominava una regió. Expliqueu en què consistia aquest lligam entre pagesos i senyors. (3 punts)
El pagès jurava fidelitat al senyor i treballava les terres de l’amo (o li donava
part de la seva collita). A canvi, el senyor li oferia protecció en cas d’atac.
El corrector decidirà la puntuació entre 0 i 3 punts segons que la resposta sigui
més o menys correcta.

6. Els treballadors actuals s’han de regir per un calendari laboral que els marca
quins dies tenen festa i quins són laborables. Observeu el calendari següent, que
correspon a l’any 2014 a Catalunya.

ÀMBIT SOCIAL

17

	
  

PROVA LLIURE PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT/ADA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Observeu les festes assenyalades en el calendari i el possible caràcter o origen
que tenen en la taula següent:
Festes

Caràcter/origen

Diada Nacional de Catalunya

Politicohistòric

Sant Jordi

Religiós

Festa del Treball

Sindical

Dia de la Constitució

Cívic

Dia de Reis
Immaculada Concepció
Dia de Nadal
Dia de Tots Sants
Dia de la Hispanitat
Dia de Sant Esteve
Primer dia de l’any

Indiqueu quina festa se celebra o commemora en cada data i quin origen o caràcter té, tot seguint l’exemple marcat. (5 punts)
Data

Festa

Caràcter/origen

1 de gener

Primer dia de l’any

Cívic

6 de gener

Dia de Reis

Religiós

23 d’abril

Sant Jordi

Cívic

1 de maig

Festa del Treball

Sindical

11 de setembre

Diada Nacional de Catalunya

Politicohistòric

12 d’octubre

Dia de la Hispanitat

Politicohistòric

1 de novembre

Dia de Tots Sants

Religiós

6 de desembre

Dia de la Constitució

Politicohistòric

8 de desembre

Immaculada concepció

Religiós

25 de desembre

Dia de Nadal

Religiós

26 de desembre

Dia de Sant Esteve

Religiós

0,25 punts per resposta correcta.
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7. Una de les dates més significatives a Catalunya és la de l’11 de setembre.
Llegiu aquest text i contesteu les preguntes.
L’11 de setembre de 1714 les tropes de Felip V de Borbó van entrar a Barcelona. Van derrotar els últims resistents catalans i van ocupar la ciutat, posant punt i final a un conflicte polític
i militar que s’arrossegava des de l’any 1700, quan el rei d’Espanya, Carles II, va morir sense
deixar descendència.
El nou rei, Felip V, va castigar els catalans per haver-se posat del costat del seu rival, l’arxiduc Carles d’Àustria. Va promulgar el Decret de Nova Planta, implantant l’absolutisme a la
monarquia espanyola i abolint els furs, les lleis i les institucions catalanes; la Generalitat de
Catalunya com a òrgan de govern va ser substituïda per una autoritat militar.

a) En quin segle s’ha de situar el contingut del text? (0,5 punts)
XVIII.

b) Qui va ser l’últim monarca espanyol abans del conflicte successori? (0,5 punts)
Carles II.

c) Què significa el número V que segueix el nom del rei Felip? (0,5 punts)
Perquè ja hi havia hagut quatre reis amb el nom de Felip.

d) Quines conseqüències va tenir la promulgació del Decret de Nova Planta? (0,5 punts)
L’abolició dels furs, les lleis i de les institucions catalanes.

ÀMBIT SOCIAL
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8. Contesteu aquestes preguntes referides a la Generalitat de Catalunya.
(3 punts)
a) L’any 1714 va ser suprimida per Felip V, i va ser novament instaurada...
durant la restauració espanyola.
durant la Segona República.
durant el franquisme.
b) El president català que va morir afusellat per la dictadura franquista va ser...
Francesc Macià.
Lluís Companys.
García Lorca.
c) Amb el retorn de la democràcia, qui va ocupar primerament el càrrec de president
va ser...
Josep Tarradellas.
Jordi Pujol.
Pasqual Maragall.
1 punt per resposta correcta.

Activitat 4

PUNTUACIÓ TOTAL
Puntuació màxima: 100 punts
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