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Nom i Cognoms: ...................................................................

PREGUNTES:
[01] (a) Explica les polítiques demogràfiques i enumera, almenys, 5 factors que
influeixen directament en la fecunditat. (1 punt).
(b) Projeccions per al S. XXI (utilitat, elements que utilitza i perspectives de futur,
etc.). (1 punt)

TRIA UNA DE LES DUES OPCIONS SEGÜENTS: OPCIÓ A o OPCIÓ B:
OPCIÓ A:

Llegiu el text següent i responeu les qüestions plantejades.
A Catalunya, la qüestió de l’organització territorial de les Administracions
Públiques ha generat nombroses controvèrsies. L’inici d’aquesta discussió,
que encara segueix en l’actualitat, es remunta a finals del segle XIX amb el
naixement del catalanisme polític i el seu rebuig a la divisió provincial
establerta el 1833. Els episodis més coneguts d’aquesta polèmica territorial
arrenquen amb el debat sobre la comarca, en el primer terç del segle XX,
que va culminar el 1936 (en plena guerra civil) amb l’establiment de la
divisió comarcal, suprimida a continuació per la dictadura franquista. La
discussió posterior es va centrar en la vigència i la idoneïtat de la comarca
com a àmbit de l’organització territorial de la Catalunya democràtica, durant
els anys de la transició política. Posteriorment, el 1987, la Generalitat va
optar per restablir, amb algunes modificacions, la divisió comarcal de l’època
republicana [...].
L’últim episodi d’aquesta polèmica territorial ha estat l’elaboració de
l’Informe sobre la revisió del model d’organització territorial de Catalunya
(2000), portat a terme per una Comissió d’Experts nomenada pel Parlament
de Catalunya. En aquest informe es proposa la reorganització del conjunt de
les divisions territorials catalanes, des de les províncies fins a les comarques
i els municipis, amb la finalitat de racionalitzar el conjunt de l’Administració
Pública i fer més eficaç la prestació de serveis públics a la població.
R. MAJORAL.

Cataluña: un análisis territorial. Barcelona: Ariel, 2000

[01] Resumiu les idees principals del text. (1 punt)
[02] Indiqueu quines van ser les modificacions introduïdes en la divisió comarcal de
Catalunya l’any 1987. Digueu també quina institució és responsable de la gestió
de cada comarca i exposeu breument quina és la seva composició i quines són
les seves competències. (1 punt)
[03] Redacteu una breu exposició sobre les divisions territorials que existeixen a l’Estat
espanyol, d’acord amb l’esquema següent: tipus de divisió, institució responsable
de la seva gestió i competències que li corresponen. (1,5 punts)
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OPCIÓ B:

[01] Descriviu la informació que proporciona aquest quadre estadístic i indiqueu quines
són les causes dels incendis que tenen relació amb l’activitat humana i quin
percentatge aproximat sumen sobre el total. (1 punt)
[02] Indiqueu quins factors naturals i humans afavoreixen l’increment d’incendis
forestals a Catalunya. (1 punt)
[03] Expliqueu l’impacte ambiental dels assentaments humans i les seves activitats
econòmiques en el paisatge actual de Catalunya. (1,5 punts)
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Nom i Cognoms: ...................................................................

Preguntes: ( TRIA UNA DE LES DUES OPCIONS SEGÜENTS: OPCIÓ C

o OPCIÓ D )

OPCIÓ C:

Llegiu el text següent i responeu a les qüestions.
Les funcions que cada Estat ha de desenvolupar en el seu àmbit de sobirania
–proporcionar serveis, regular, controlar– s’organitzen a través d’unitats
territorials estructurades i jerarquitzades amb molta cura. A cada nivell li
corresponen competències diferents. La forma i la grandària d’aquestes
unitats depenen del projecte polític i social de cada Estat, una prova d’això
són les modificacions que es produeixen en l’estructura de l’Estat cada
vegada que hi ha canvis polítics importants. [...] Uns altres factors que
influeixen en el desenvolupament de les funcions de l’Estat són, d’una
banda, la situació tècnica dels transports i les comunicacions i, d’altra
banda, les característiques físiques del territori com, per exemple, el relleu.
La tendència a la centralització, pròpia de les societats industrials, es
reflecteix en el funcionament de l’Estat, ja que es produeix una acumulació
de funcions en el govern central.
Però com que aquesta centralització sol produir efectes negatius, sovint es
dóna un corrent d’opinió favorable a la descentralització, especialment si hi
ha reivindicacions de caràcter nacionalista.
Segons la forma en què el poder es distribueix pel territori, els Estats es
classifiquen en federals, unitaris i de tipus mixt.

Font: reelaborat a partir de: Geografía, Crítica, 1988

[01] Resumiu les idees principals del text. (1 punt)
[02] Defineix Estat i enumera els diferents tipus de fronteres que podem trobar. (1 punt)
[03] Exposeu les principals característiques dels estats federals, unitaris i de tipus
mixt. Citeu algun exemple de cada tipus. (1 punt)
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OPCIÓ D:

Observeu el mapa següent i responeu a les qüestions.
OCUPACIÓ LABORAL DE LA DONA

[01] Descriviu la informació que proporciona aquest mapa. (1 punt)
[02] Indiqueu si és possible deduir del mapa una relació directa entre àrees culturals i
participació de la mà d’obra femenina en el mercat laboral i digueu quines són les
causes d’aquesta relació. (1 punt)
[03] Exposeu les semblances i les diferències que caracteritzen l’economia dels països
desenvolupats i la dels països en vies de desenvolupament, així com la
participació de la dona en els uns i en els altres. (1 punt)

