PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
JUNY 2017
OPCIÓ A:HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA
Duració: 1h 15 minuts

Precipitacions

Temperatures (mitja

1. Climograma. Analitza el següent climograma. (2 punts)

2. Sector secundari. Factors de la Industrialització a Espanya. (2 punts)
2.1. On es localitzaven espacialment les indústries en els seus inicis?
2.2. Aquests factors canvien en els anys 70. Què canvia?
Desenvolupa breument els següents temes:
2.3. Àrees industrials desenvolupades (Madrid i Barcelona i les seues zones
metropolitanes)
2.4. Àrees i eixos en expansió, Eix de l'Ebre i del Mediterrani

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

La qualificació d'aquesta part o apartat s'adaptarà al que estableix la RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2017, de la
Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves
d'accés als cicles formatius de Formació Professional (DOGV 13-02-2017).

3. Fes l'anàlisi i comentari de la piràmide de població d'Espanya al 2010.
(2 punts)

Dones
Homes

4. Respon breument a les qüestions següents sobre la Unió Europea. (2 punts)
4.1. Què és la PAC?
4.2. Què és la PPC?
4.3. Què són els fons FEDER?
4.4. Assenyala alguns aspectes positius i negatius de la integració d'Espanya en la UE.
5. Què significa que Espanya és un país descentralitzat? (2 punts)

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

La qualificació d'aquesta part o apartat s'adaptarà al que estableix la RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2017, de la
Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves
d'accés als cicles formatius de Formació Professional (DOGV 13-02-2017).

PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
JUNY 2017
OPCIÓ A: HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS: HISTÒRIA
Duració: 1h 15 minuts

1. TEXT: Llig amb atenció el document i respon a les qüestions (5 punts)
“ La Carta de les Nacions Unides que acabeu de signar és una sòlida estructura sobre la
qual podrem edificar un món millor i la Història us honrarà per açò. Entre la victòria a
Europa i la victòria final sobre el Japó, en la més devastadora de les guerres, heu
aconseguit una victòria sobre la mateixa guerra. Va ser l'esperança d'aquesta Carta el que
va contribuir a sostenir el valor dels pobles afligits en el transcurs dels dies més difícils de
la guerra, perquè és una declaració de fe incommovible feta per les nacions de la terra: fe
en què la guerra no és inevitable i fe en què és possible mantenir la pau (…).”
Harry Truman en la conferència de San Francisco, 26 de juny de 1945.
1.1. Quin és el context històric en què es produeix aquest discurs?
1.2. Qui és l'autor del discurs? Quin era el seu càrrec?
1.3. Com es va fundar l'ONU, quins eren els seus objectius i la seua organització?
2. Desenvolupa un d'aquests dos temes.(5 punts)
2.1. La 1ª Revolució Industrial
2.2. La Globalització en el món actual

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

La qualificació d'aquesta part o apartat s'adaptarà al que estableix la RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2017, de la
Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves
d'accés als cicles formatius de Formació Professional (DOGV 13-02-2017).

PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
JUNY 2017
OPCIÓ A: HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS: ECONOMIA
Duració: 1h 15 minuts

Respon a 5 de les 6 preguntes següents:
Pregunta 1 (Puntuació total 2 punts)
Identifica i defineix els següents impostos:
a) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
b) Impost de Societats (IS)
c) Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
Pregunta 2 (Puntuació: 1 punt per apartat. Total 2 punts)
Explica breument els següents mètodes emprats per a valorar l'eixida de les
existències: Preu Mitjà Ponderat (PMP) i FIFO.
Pregunta 3 (Puntuació: 1 punt per apartat. Total 2 punts)
Calcula el Fons de Maniobra (FM) i explica’n el resultat en una empresa que
presenta un balanç de situació amb un import de:
Total actiu 420.000€, actiu no corrent 334.000€, actiu corrent 86.000€,
patrimoni net 216.000€, passiu no corrent 94.000€, passiu corrent 110.000€.
Càlcul del FM
Pregunta 4 (Puntuació: 1 punt per apartat. Total 2 punts)
Una empresa que fabrica taules ha comprat fusta per valor de 2.000€. El
transport que fa i cobra el proveïdor costa 250€ i l'embalatge 55€. L'operació
es paga al comptat. Es demana:
a) Elaborar la factura detallada de la compra al proveïdor.
b) Si l'empresa ha venut 4 taules per valor de 750€/unitat, calcula la
liquidació de l'IVA a Hisenda i si aquesta serà a ingressar o retornar.
Pregunta 5 (Puntuació 2 punts)
Elabora el compte de pèrdues i guanys d'una empresa que presenta les
següents dades d'ingressos i despeses en la comptabilitat a la finalització de
l'exercici. Tingues en compte que l'impost de societats és del 25%.
Sous i salaris 39.000€, quotes empresarials a la Seguretat Social 3.000€,
compra de mercaderies per 30.000€, venda de mercaderies per 90.000€,
amortització de l'immobilitzat material 1.400€, els consums de llum i aigua van
ascendir a 500€, el banc li va abonar 500€ en concepte d'interessos de compte
corrent, va pagar interessos de préstecs per 4.000€
CRITERIS D'AVALUACIÓ
La qualificació d'aquesta part o apartat s'adaptarà al que estableix la RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2017, de la
Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves
d'accés als cicles formatius de Formació Professional (DOGV 13-02-2017).

Pregunta 6 (Puntuació: 1 punt per apartat. Total 2 punts)
El director de producció d'una empresa dedicada a la fabricació de pastissos ha
de decidir entre fabricar o comprar la crema del farcit dels mateixos. L'empresa
fabrica 7.200 pastissos a l'any. El preu a què pot comprar la crema necessària
per farcir un pastís és 1,5€. En el cas de fabricar la crema l'empresa tindria els
següents costos anuals:
– Manteniment i reposició d'utensilis i eines de cuina: 250€
– Habilitació i neteja de l'espai per a l'elaboració de la crema: 400€
– Ingredients per elaborar la crema: 0,5€ per farcit d’un pastís.
– Mà d'obra dels cuiners: 0,85€ per farcit d’un pastís.
– Consum d'electricitat, gas i aigua: 0,10€ per farcit d’un pastís.
a) Calcula el cost anual de fabricar la crema dels pastissos, i indica’n quina part
és cost fix i quina és cost variable (quantifica’n els costos).
b) Calcula el cost anual de comprar la crema dels pastissos i indica si a
l'empresa li interessa més fabricar-la o comprar-la.

CRITERIS D'AVALUACIÓ
La qualificació d'aquesta part o apartat s'adaptarà al que estableix la RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2017, de la
Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves
d'accés als cicles formatius de Formació Professional (DOGV 13-02-2017).

