PROVA LLIURE PER OBTENIR EL TÍTOL DE
GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
Durada: 1 hora
Àmbit de coneixement: social

DNI: _________________________________

Llinatges: __________________________________________

Nom: ________________________________

EXERCICI D’ÀMBIT SOCIAL

1. Observa les següents piràmides de població i contesta les preguntes.
(4 punts)
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a) Quines diferències podem observar entre les dues piràmides de
població?
b) Defineix el concepte d’esperança de vida.
c) El 2018 el nombre mig de fills per dona va ser d’1,33, la xifra més baixa
registrada en la història del país.
- Quines conseqüències té aquesta dada per a la societat?
- Quines possibles solucions hi podria haver per augmentar la natalitat a
l’estat?
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2. Llegeix el text i contesta les següents preguntes. (3 punts)
Fragment de “Civilización y barbarie en la Europa del siglo XX” de G.
Jackson, editorial Planeta.

La "solució final", discutida l'estiu de 1941, i implementada des de llavors fins
poques setmanes abans del col·lapse total d’Alemanya el maig de 1945, va
significar, en primer lloc, l'aniquilació dels jueus, però també la dels gitanos i la
dels incapacitats físics o mentals de totes les "races". Grups de soldats de la
Wehrmacht i de les SS van executar els jueus capturats als pobles de la Rússia
i Ucraïna ocupada. Així mateix, van enverinament i executar amb monòxid de
carboni grups de jueus davant les tombes que, moments abans, els mateixos
jueus havien estat convidats a cavar.
Aquests mètodes i altres de semblants, eren massa lents i també massa obvis
per a les escandalitzades poblacions locals. La solució metodològica, posada
en pràctica a principis de 1942, va ser la construcció de fàbriques de la mort en
camps específics de Polònia, on es va començar a utilitzar el Cyclon B, un gas
que es produïa com a insecticida. Els sistemes ferroviaris de tots els països
ocupats van subministrar els vagons de càrrega, el carbó i la tripulació dels
trens. Empreses químiques alemanyes van subministrar el gas, els forns d'altes
temperatures i els mitjans per reconvertir, en productes d'ús industrial, les
robes, les dents postisses, la joieria i els articles de cuir, confiscats
sistemàticament a les víctimes. "

a) Com s'anomenen les instal·lacions (fàbriques de la mort) on es va
executar la “solució final”?
b) Quin règim de govern va implantar la “solució final”? Quines eren les
seves principals característiques?
c) Descriu algunes actituds o actes de caràcter racista que es puguin
observar avui dia. Com es poden evitar? (Màxim 12 línies).

C. del Ter, 16
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacioiuniversitat.caib.es

3

3. Observa el següent mapa i contesta les preguntes. (3 punts)

a) Si haguessis d’anar en cotxe des de Bilbao fins a Sevilla, per quines
CCAA passaries?
b) Indica els països amb els quals Espanya comparteix frontera.
c) Quines CCAA comparteixen frontera amb Portugal?

C. del Ter, 16
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacioiuniversitat.caib.es

4

