PROVA GENERAL D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ D’APD
EXERCICI ÀMBIT SOCIOCULTURAL

CONVOCATÒRIA

15 de maig 2019

LLINATGES I NOM DE L’ASPIRANT
SIGNATURA

DNI

VOCAL

Vidal Jordi, Neus

QUALIFICACIÓ

SIGNATURA

Cada pregunta val un punt
1-Escriviu al requadre el nom d’aquests 4 rius. (0,25 punts cada resposta)

2-Uniu amb una fletxa els déus romans i grecs que representen la mateixa divinitat. (0,2 punts
cada resposta)
Zeus
Afrodita

Mart
Neptú

Atenea

Minerva

Posidó
Ares

Venus
Júpiter

3-Escriviu al mapa 1 província de la comunitat autònoma de Castella i Lleó, 2 províncies de
Catalunya i 2 d’Andalusia. (0,2 punts cada resposta)

4-Situau els conceptes a la graella d’acord amb el període a què pertanyin. (0,2 punts cada
resposta)
caça i recol·lecció/ nomadisme/ ramaderia/ agricultura/ sedentarisme
Paleolític

Neolític

5-Contesta:
Els dos moviments de la Terra són__________i translació. (0,2 punts)
Explicau el moviment de translació. (0,4 punts)

Quina conseqüència té? (0,2 punts)

Quant de temps dura el moviment de translació? (0,2 punts)

6-Completau el quadre següent amb algunes de les característiques de la prehistòria i de la
història. (0,2 punts cada resposta ben col·locada)
Pintures rupestres de les coves d’Altamira / Documents escrits/ Economia industrial/
Invenció del foc/ Grècia i Roma.
Prehistòria

Història

7-Contestau:
-L’Estat espanyol té separació dels tres poders
. (0,3 punts)

,

i

-Definició de constitució; per exemple, la nostra, de 1978 (0,3 punts)

-Encerclau el sistema polític que tenim a l’Estat espanyol: (0,1 punts)
monarquia absoluta / monarquia parlamentària / monarquia autoritària
-Els ciutadans espanyols som súbdits o ciutadans? _________

(0,1 punts)

-Qui és l’actual rei d’Espanya? Indicau el número d’ordre que li correspon:

8-Contesta:
-Que significa arquitectura megalítica? (0,2 punts)
-Explica la diferència entre un talaiot i una naveta (0,4 punts)
-Esmenta 2 monuments megalítics més que coneguis (0,2 punts)
-Esmenta les zones d’Europa on estan situats principalment (0,2 punts)

. (0,2 punts)

9- Ordenau cronològicament (1-2-3-4-5), de més antic a més actual, els fets següents: (1 punt:
cada apartat 0,2 punts)
Franquisme
Descobriment d’Amèrica.
Segona Guerra Mundial.
Regnat Reis Catòlics.
Revolució industrial.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

10- Encerclau els noms que corresponguin a artistes (0,2 cada resposta correcta)
Leonardo Da Vinci, Einstein, Fleming, Monet, Edison, Aníbal, Miguel Angel Bounarroti,
Picasso, Newton, Goya, Hitler, Gioconda

