
PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
MAIG 2021

PART SOCIAL
Durada: 1 hora

1) Observe la piràmide de la població espanyola en 2018 i responga les 
següents preguntes:

a) Què és la demografia? (0,5 punts)

b) Què és una piràmide de població? (0,5 punts)

c) Quina forma té i a quin grup
de països pertany?

    (0,5 punts)

d) Explique perquè és una població envellida i quines conseqüències té.   
(1 punt)
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Espanya: Piràmide de població



2) Assenyale en la graella el nom de cada Comunitat Autònoma amb 
nombre.    (2,5 punts) 
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3) Explique la diferència entre cada parella de conceptes: (2,5 punts)

- Liberalisme i Antic Règim:

- Imperialisme i descolonització:
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4) Indique quin dels dos articles (A o B) pertany a la Constitució de 1978. 
Comente els seus principis més importants. (2,5 punts)
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A  El cap d'Estat [...] 
encarna la sobirania 
nacional i exerceix el 

poder polític 
suprem.

B  La sobirania 
nacional resideix en el 

poble, del qual emanen 
els poders de l'Estat.


