PROVA D'ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
JUNY 2011
PART ESPECÍFICA OPCIÓ A HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Matèria: HISTÒRIA
Duració: 1h 15minuts

Pregunta 1.

Llig el text i respon a les qüestions baix indicades.
«Senyor! Nosaltres, obrers de Sant Petersburg, les nostres dones, fills i ancians invàlids, arribem davant de tu
per a impetrar justícia i protecció. Estem en la Misèria, oprimits i carregats amb treball excessiu, tractats com a
esclaus que han de suportar pacientment la seua amarga sort i callar.
Creiem ser preferible morir que prolongar insuportables patiments. Hem abandonat el treball i declarat als
patrons nostre propòsit de no reintegrar-nos al mateix fins que satisfacen les nostres demandes. Demanem
poques coses. La nostra primera petició és que els patrons examinen amb nosaltres les Peticions. Açò ha sigut
rebutjat, així com el dret de parlar de les nostres necessitats (…)
També han considerat il·legal el nostre desig de disminuir l'horari de treball fins a les huit hores diàries, de
convindre el salari (…), que es milloren les condicions de treball. Segons els patrons, tot és il·legal; les nostres
demandes, un crim.
Senyor! Estem ací Més de 300.000 hòmens només per les seues aparences i aspecte. Qualsevol que entre
nosaltres intente elevar la seua veu per a defendre els interessos de la classe obrera serà agarrat i deportat (…)
Senyor!, Açò és conforme amb les lleis divines, en la virtut de les quals governeu? Per açò, ens hem congregat
prop dels murs del teu palau. És ací on busquem l'última salutació. No refuses protegir al teu poble. Trau-lo de la
tomba de l'arbitrarietat, de la misèria i de la ignorància.
Ordena immediatament convocar als “representants de totes les classes i ordes del poble rus. I per a açò, mana
que les eleccions a l'Assemblea Constituent es facen segons el sufragi universal, secret i igual. És la nostra
petició més important.»
Peticions dirigides al tsar pels manifestants del 9 de gener de 1905.
a) Reconeixes el text? Situa-lo en el context històric i sintetitza les idees principals.
b) Quina era la situació de la Rússia Imperial a principis del s.XX?
c) La Revolució Russa. Diu el que sàpies respecte d'això.

Pregunta 2.
Tria i desenvolupa una d'estes dos qüestions:
•

La Unió Europea: Concepte, antecedents, procés de construcció, principals institucions i
reptes de futur.

•

El Moviment Obrer: orígens, desenvolupament, principals corrents ideològiques i
conseqüències.

CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
- Totes les qüestions puntuen igual.
- La qualificació d'esta part s'adaptarà al que establix la RESOLUCIÓ de 17 de març del 2011, de la Direcció General d'Avaluació,
Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoquen proves d'accés als Cicles Formatius de
la Formació Professional. (DOCV 01.04.2011).

PROVA D'ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
JUNY 2011
PART ESPECÍFICA OPCIÓ A HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Matèria: ECONOMIA
Duració: 1h 15 minuts
RESPON A 5 DE LES 6 SEGÜENTS PREGUNTES

Pregunta 1.
L'empresa Fustes Carrión, SA. Ha comprat fusta per valor de 1000 €. El transport ascendix a 100 euros i
l'embalatge a 15 €. L'operació es realitza al comptat.
a) Com serà la factura detallada?
b) Si l'empresa fabrica taules per a menjador i, en esta ocasió, ven 3 per valor de 600 €/unitat.
Quin és l'IVA que ha d'ingressar en Hisenda?
Pregunta 2.
La companyia aèria SpainAir decidix entrar en el mercat de transport de viatgers entre València i Berlín amb una
política de preus baixos, oferint vols de cap de setmana, anada i tornada més allotjament, per un preu de 500 €.
Els costos fixos d'operar en esta línia ascendixen a 2 250 000 € i els costos variables unitaris ascendixen a
375 €.
a) Calcula el nombre mínim de passatgers que ha de transportar durant l'exercici per a no incórrer en
pèrdues. (Llindar de rendibilitat)
b) Tenint en compte que la capacitat màxima d'ocupació ascendix a 40 000 viatgers durant l'exercici, quin
benefici obtindria si la seua ocupació dels vols fora del 80 %?
c) Quin és el major valor possible de les pèrdues? En quina circumstància ocorreria?
Pregunta 3.
Una empresa de conserves ha tingut els ingressos i els gastos següents durant l'exercici econòmic:
• Venda de mercaderies: 95 000 €
• Compra de mercaderies (cost de les vendes): 38 000 €
• Sous i salaris: 22 500 €
• Gastos financers: 2 500 €
• Ingressos financers: 1 200 €
• Beneficis de l'immobilitzat material (venda d'un local): 10 000 €
Calcula:
a) Benefici de l'exercici (abans d'impostos)
b) Impost a pagar
c) Resultat net de l'exercici (després d'impostos)
Pregunta 4.
Explica què és el salari i de quins elements està compost. Pot haver-hi algun treballador que tinga un salari
inferior al salari mínim interprofessional? Explica la diferència entre salari brut i salari net.
Pregunta 5.
Quina diferència hi ha entre els impostos directes i els indirectes? Posa exemples de cada un d'ells. Quins són
els impostos que afecten les empreses per la seua activitat?
Pregunta 6.
Indica la diferència que hi ha entre una empresa individual i una societat mercantil. Raona per què una persona
optaria per crear una empresa amb la forma jurídica d'empresari individual.
CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
- Totes les qüestions puntuen igual.
- La qualificació d'esta part s'adaptarà al que establix la RESOLUCIÓ de 17 de març del 2011, de la Direcció General d'Avaluació,
Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoquen proves d'accés als Cicles Formatius de
la Formació Professional. (DOCV 01.04.2011).

PROVA D'ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
JUNY 2011
PART ESPECÍFICA OPCIÓ A HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Matèria: GEOGRAFIA
Duració: 1hora 15minuts

Doc 1. Percentatge de població estrangera amb papers sobre població total per províncies (2010)

Responga a 5 de les següents 6 preguntes.
Pregunta 1.
Comente el procés d'immigració recent a Espanya. Causes, diferents tipologies.
Pregunta 2.
Dels següents països referenciats, cite aquells que no formen part actualment de la Unió Europea.
Eslovènia Itàlia Luxemburg Andorra Estònia Albània Polònia Bulgària Suïssa Eslovàquia
Pregunta 3.
Segons el mapa de coropletes del Doc.1, on s'assenten preferentment els estrangers residents a
Espanya i perquè?
Pregunta 4.
En un recorregut a través de la línia A – B cite el nom de les províncies que travessaríem així com les
unitats del relleu que trobaríem.
Pregunta 5.
Descriga les característiques de la indústria del País Basc i d’Aragó.
Pregunta 6.
Explique breument en què consistix la PAC (Política Agrària Comuna).

CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
- Totes les qüestions puntuen igual.
- La qualificació d'esta part s'adaptarà al que establix la RESOLUCIÓ de 17 de març del 2011, de la Direcció General d'Avaluació,
Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoquen proves d'accés als Cicles Formatius de
la Formació Professional. (DOCV 01.04.2011).

