PROVA D'ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR JUNY 2014 PART ESPECÍFICA OPCIÓ A HUMANITATS I
CIÈNCIES SOCIALS Matèria: ECONOMIA
Duració 1 hora 15 min.

Respon 5 de les 6 preguntes
1) Explica que diferències hi ha entre una fusió pura i la fusió per absorció.
2) Quines tècniques o ferramentes pot utilitzar la gestió dels recursos humans d'una empresa per a
motivar els seus treballadors? Identifica almenys 3.
3) En funció del nombre de comerços en que l'empresa decidix col·locar els seus productes,
quines estratègies de distribució es poden donar?
4) L'empresa Taulellets Ribes, S.L ha comprat taulellets per a la seua comercialització per valor de
15.000 euros, el transport ascendix a 600 euros i per al seu embalatge ha hagut de comprar 15
palets per valor de 12 euros cada u, si tots els gastos van a càrrec de dita empresa.
a) Com quedarà la factura que li emetrà el seu proveïdor?
b) L'empresa ven 3.000 euros i li repercutix al client el preu de 3 palets al seu preu de
cost.
Com quedarà la factura que emetrà per al client?
c) Si al llarg del trimestre no realitza cap operació més, què quantitat d'IVA haurà de declarar?
Serà este IVA a ingressar o a tornar a Hisenda?
5) Calcula el resultat de l'exercici d'una empresa que presenta la informació següent:
•

Vendes de mercaderies: 5000 euros

•

Compres de mercaderies: 1.500 euros

•

Servicis de professionals independents: 250 euros

•

Sous i salaris: 200 euros

•

Altres tributs: 20 euros

•

Amortització de l'immobilitzat: 110 euros

•

Seguretat social a càrrec de l'empresa: 50 euros

•

Subministraments: 30 euros

•

Variació d'existències: 325 (les existències finals són majors que les existències inicials )

6) L'empresa comercial Boxes, SL presenta el balanç següent:
PATRIMONI NET I PASSIU

ACTIU
Immobilitzat

1.000

Capital

1.100

Amortització Acumulada Immobilitzat

(110)

Reserves

170

Existències

410

Préstec a l/p

130

Clients

380

Proveïdors

185

Bancs i caixa

120

Efectes a pagar

215

1.800

1.800

Calcula i analitza el seu fons de maniobra.
CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
-Totes les preguntes puntuen igual.
- La qualificació d'esta Part o Apartat s'adaptarà a l’establit a la RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2014, de la Direcció General de
Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de
Formació Professional (DOCV 09-04-2014).

PROVA D'ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR JUNY 2014
PART ESPECÍFICA OPCIÓ A HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Matèria: GEOGRAFIA
Duració 1 hora 15 min.

RESPON A 5 DE LES 6 SEGÜENTS PREGUNTES
1- Situa en el mapa de la Comunitat Valenciana les comarques següents: Els Ports (1), La Plana
Baixa(2), El Racó d'Ademuz (3), Els Serrans (4), El Camp del Túria (5), l'Horta Sud (6), la Ribera Alta
(7), La Xafor (8), la Marina Baixa (9) i' L'Alacant (10).

2- DEFINIX: Orogènesi, Zona humida, Efecte hivernacle, Sector Terciari, Èxode rural
3- Representa gràficament per mitjà d'un climograma de Gaussen les dades climàtiques que
apareixen a la següent taula. A continuació classifica el tipus de clima a què fan referència,
aventurant a dir la zona on pot trobar-se.
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4- Compara els rius pertanyents als vessants hidrogràfics atlàntica i mediterrània.
5- Assenyala els principals problemes a què s'enfronta l'estructura actual de la indústria espanyola.
6- Explica les conseqüències demogràfiques, econòmiques i socials que van tindre per a Espanya
les
migracions exteriors.
CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
-Totes les preguntes puntuen igual.
- La qualificació d'esta Part o Apartat s'adaptarà a l’establit a la RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2014, de la Direcció General de
Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de
Formació Professional (DOCV 09-04-2014).

PROVA D'ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR JUNY 2014
PART ESPECÍFICA OPCIÓ A HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Matèria: HISTÒRIA
Duració 1 hora 15 min.

Pregunta 1.
Llig el text i respon a les qüestions baix indicades.

“Quedarà per sempre com una taca indeleble en la història de la humanitat el mer fet de que el crim
d'apartheid tinguera lloc. Sens dubte les generacions futures preguntaran: Quin error es va cometre
perquè eixe sistema poguera assentar-se després d'haver-se aprovat una Declaració Universal de
Drets Humans? Quedarà per sempre com una acusació i un desafiament a tots els hòmens i dones
de consciència el fet de que tardàrem tant temps a posar-nos de peu per a dir ‘ja basta’”
(N.N.MANDELA. Discurs davant del Comité Especial de les Nacions Unides contra l'Apartheid,
22 de juny de 1990)

a. Situa el text en el seu context històric i di el que sàpies al respecte del seu autor.
b. Exposa la política de l'Apartheid: època, lloc, característiques, etc.

c. Què és la Declaració Universal dels Drets Humans a què al·ludix el N. Mandela? Subsistix hui
algun tipus de discriminació per raó de raça, cultura, religió o sexe en qualsevol part del món?

Pregunta 2.

Tria i desenvolupa una d'aquestes dos qüestions:

•

El Crack del 29 i la depressió dels anys trenta. Causes, desenvolupament i conseqüències.
Relaciona la mateixa amb l'ascens de Hitler al poder a Alemanya.

•

L'Imperialisme: concepte, motivacions, principals imperis i conseqüències.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
-Totes les preguntes puntuen igual.
- La qualificació d'esta Part o Apartat s'adaptarà a l’establit a la RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2014, de la Direcció General de
Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de
Formació Professional (DOCV 09-04-2014).

