PROVA D'ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
JUNY 2012
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.
Molt prompte, un negoci molt més atractiu que el teatral va atraure la meua atenció i la del meu país. Era
un assumptet anomenat mercat de valors (...). Si un comprava huitanta mil dòlars d'accions, només havia
de pagar en efectiu vint mil, la resta se li deixava a deure a l'agent (...). El mercat continuava pujant i
pujant (...). El més sorprenent del mercat en 1929 era que ningú venia una sola acció. La gent comprava
sense parar (...). El llanterner, el carnisser, l'home del gel, tots anhelant fer-se rics tiraven els seus
mesquins salaris –I en molts casos els estalvis de tota la vida– En Wall Street (...). Un bon dia el mercat va
començar a vacil·lar. Alguns dels clients més nerviosos van ser presa del pànic i van començar a vendre
(...); al principi les vendes es feien ordenadament, però prompte el pànic va tirar a un costat el bon juí i tots
van començar a llançar a l'arena els seus valors (...) i els agents van començar a vendre accions a
qualsevol preu (...). Després, un dia, Wall Street va tirar la tovalla i es va afonar. Això de la tovalla és una
frase adequada perquè per a llavors tot el país estava plorant.”
Groucho Marx. Groucho i jo, 1981.

a) Reconeixes el text? Situa-lo en el context històric i exposa el que sàpies respecte
d'això.
b) La Depressió dels anys trenta. Causes, conseqüències i paral·lelisme amb la crisi
actual.
c) Què repercussió va tindre eixa gran depressió a Alemanya?

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

L'Imperialisme: concepte, causes, principals imperis i conseqüències. Quina relació
hi ha entre les conseqüències del mateix i les característiques dels països del Tercer
món?

•

L'apartheid: En què va consistir? Quals van ser els aspectes més cridaners del
mateix? Subsistix hui algun tipus de discriminació per raó de raça, cultura, religió o
sexe en qualsevol part del món?

CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
- Totes les preguntes puntuen igual.
- La qualificació d'esta part o apartat s'adaptarà al que establix la RESOLUCIÓ de 3 d’abril del 2012, de la Direcció General de Formació
i Qualificació Professional, per la qual es convoquen proves d'accés als Cicles Formatius de Formació Professional.
(DOCV
27.04.2012).

PROVA D'ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
JUNY 2012
PART ESPECÍFICA OPCIÓ A HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Matèria: ECONOMIA
Duració: 1h 15 minuts

Responga a 5 de les 6 següents preguntes.

1r) Una empresa ha fet dos importants compres de mercaderies en l'últim mes. Pel lot A de
mercaderies ha pagat 253.700 €, IVA inclòs, i pel lot B ha pagat 114.696 €, IVA inclòs. El pagament
el va efectuar al comptat i el tipus impositiu és del 18%. Calcula l'import de l'IVA suportat per
l'empresa.
2n) L'empresa Zumol SA té un capital social de 300.000 € repartit en accions de 6 € de valor nominal i
que cotitzen a 8,2 €. Realitzarà una ampliació de capital de 5.000 accions el preu d'emissió de la qual
és el nominal.
El Sr. García López posseïx 1.000 accions i desitja acudir a l'ampliació de capital.
Quantes accions noves podrà comprar?
Si desitjara vendre el seu dret de subscripció, quants diners obtindria?
El Sr. García va comprar les accions fa 4 anys i des de llavors ha tingut uns dividends nets de 1.400
€. Quina ha sigut la rendibilitat anual que ha obtingut per esta inversió?
3r) Tecnitec fabrica memòries USB de 4GB amb un preu de venda per unitat de 6 €. El cost fix de
producció és de 15.840 € i el cost variable unitari de 2,4 €. Determine:
• Llindar de rendibilitat
• Si les vendes totals foren de 15.000 unitats, l'empresa tindria guanys o pèrdues?. Quantifique
la xifra corresponent.
• Unitats que l'empresa haurà de vendre perquè el benefici siga de 8.640 €
4t) A continuació es faciliten les dades de l'empresa GlobalWire SA en l'últim exercici expressat en
euros: Compra de matèries primeres 120.100, salaris i Seguretat Social 86.000, subministraments
3.900, transports 5.600, amortitzacions 1.750, vendes 237.600, interessos de deutes 3.900
Confeccione el compte de resultats de l'empresa, indicant el BAII, el BAI i el Benefici Net final (BN)
Calcule l'impost de societats a pagar (tipus del 30%)
Calcule el cash flow de l'exercici.
5t) Una empresa que fabrica rellotges de paret presenta les següents dades patrimonials i d'activitat
durant l'últim exercici expressats en euros. Amb ells haurà de confeccionar:
• El compte de pèrdues i guanys de l'empresa.
• El Balanç
Maquinària 40.000, mercaderies 22.000, bancs 22.670, proveïdors 8.800, AAIM 3.800, vendes
29.000, reserves legals 13.000, mobiliari 7.200, caixa 3.600, capital social 65.000, sous i salaris
12.000, préstec a llarg termini 12.000, interessos préstec 1.000, amortització immobilitzat material
450, clients 7.200, compres de mercaderies 15.450
6t) Explique què és el Fons de Maniobra i com es pot calcular. Qual és el significat d'un fons de
maniobra positiu? I d'un negatiu?

CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
- Totes les preguntes puntuen igual.
- La qualificació d'esta part o apartat s'adaptarà al que establix la RESOLUCIÓ de 3 d’abril del 2012, de la Direcció General de Formació
i Qualificació Professional, per la qual es convoquen proves d'accés als Cicles Formatius de Formació Professional.
(DOCV
27.04.2012).
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Doc. 1

Mapa d’àrees de regadiu en l’Espanya peninsular

Responga a 5 de les següents 6 preguntes.
1.- Explique la importància de les àrees de regadiu en la producció agrícola espanyola.
2.- Diga de l'1 al 7 el nom de les conques hidrogràfiques i comunitats autònomes assenyalades, afectades pel
màxim regadiu.
3.- Quins cultius principals sobreïxen en les àrees de regadiu de la Comunitat Valenciana? I en les àrees de
regadiu de la conca del Duero?
4.- Quina unitat del relleu separa la conca del Duero de la conca del Tajo? Quina unitat del relleu separa la
conca del Tajo de la del Guadiana?
Quina unitat del relleu separa la conca del Duero de la de l'Ebre?
Finalment, quina unitat del relleu separa la conca del Guadiana de la conca del Guadalquivir?
5.- Explique la relació que existix entre immigració estrangera i les principals àrees de regadiu.
6.- Per què la regió sud-est peninsular (Almeria, Múrcia, sud d'Alacant) té un clima tan sec? Quins factors ho
provoquen?

CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
- Totes les preguntes puntuen igual.
- La qualificació d'esta part o apartat s'adaptarà al que establix la RESOLUCIÓ de 3 d’abril del 2012, de la Direcció General de Formació
i Qualificació Professional, per la qua l es convoquen proves d'accés als Cicles Formatius de Formació Professional.
(DOCV
27.04.2012).

