CONVOCATÒRIA D’INCIDÈNCIES

Proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior
2001
Part específica

Geografia

Per accedir a cicles formatius de grau superior:
•
•
•
•
•

Serveis al consumidor.
Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques.
Agències de viatges.
Informació i comercialització turística.
Allotjament.
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d'Incidències. 2001.
Text 1 Els intercanvis desiguals
El mercat global és cada dia una realitat més ferma, cap país no en queda al
marge, però no tothom participa dels intercanvis de la mateixa manera i amb
les mateixes oportunitats.
Els productors del sud han de vendre les seves mercaderies als mercats del
nord sense poder exercir cap influència en els preus. Les desiguals
circumstàncies econòmiques, polítiques, geogràfiques i històriques provoquen
rols també desiguals dins del mercat global. Ni tothom ni tots els països treuen
el mateix profit dels intercanvis econòmics.
Jaume Busquets i altres. Geografia.
Text 2 El deute dels països del Tercer Món
Els 108 000 milions de dòlars de deute dels 45 països més pobres, el 1980,
han passat a 440 000 milions el 1993, un endeutament quatre vegades superior
en només tretze anys. Aquesta evolució s’explica per la impossibilitat de
complir tot el pagament del deute en el termini corresponent.
La situació financera d’aquests països del Tercer Món va provocar que aquests
multipliquessin les exportacions per aconseguir més diners i pagar el deute; així
complien els programes d’ajut del Fons Monetari Internacional i del banc
Mundial. Les exportacions van créixer […] i els preus van baixar gairebé en la
mateixa proporció a causa de l’abundància d’oferta de productes.
S. Martínez-Orozco
Comerç just, comerç responsable
1. Què s’entén per zones Centre i zones Perifèriques des del punt de vista
econòmic i assenyaleu alguns països. (1 punt)
2. Quines característiques distingeixen una zona Centre d’una zona Perifèrica
des del punt de vista dels intercanvis? (1,5 punts)
3. Què és el deute extern del Tercer Món? (0,5 punts)
4. Quin tipus d’activitat agrària desenvolupen aquests països per poder pagar
el deute? Com s’explica "Les exportacions van créixer […] els preus van
baixar gairebé en la mateixa proporció a causa de l’abundància d’oferta de
productes”? (1 punt)
5. Què s’entén per comerç just?. (0,5 punts)
6. Què s’entén per globalització de l’economia? (0,5 punts).
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Text 3: Dret a emigrar, Obligació d’escollir?
És legítim posar restriccions a l’entrada d’immigrants? Existeix un dret a la
immigració de la mateixa forma que existeix un dret a l’emigració? Haurien els
països desenvolupats d’obrir totalment les seves fronteres per acollir totes
aquelles persones que vulguin entrar i treballar en el nostre país? La situació
l’estem vivint a Espanya, un país tradicionalment d’emigrants, on a la vegada
que s’endureix la política immigratòria es repeteixen, cada cop amb més
freqüència, situacions d’explotació dels immigrants il·legals.
Sens dubte, existeix un dret a l’emigració basat en la llibertat que té tota
persona a sortir de qualsevol país, inclòs el propi, tal com recull l’article 13.2 de
la Declaració Universal de Drets Humans de 1948. Sols els règims autoritaris
neguen aquesta llibertat. Però enfront al dret d’emigrar no existeix, ni en la
Declaració Universal ni en la legislació de països de tradició immigratòria, com
USA o Europa, una obligació recíproca d’acollida.
[…] Hi ha doncs una asimetria entre el dret a sortir d’un país i l’absència d’un
dret equivalent a entrar en un altre. S’observa com avui dia els drets de refugi i
d’asil polític estan servint de via al més universal dels drets, després del de la
vida: el dret a escapar de la fam.
[…] A la vista del poc èxit de les mesures de control per frenar l’entrada
d’immigrants il·legals, crec que, alhora que es mantenen mecanismes
dissuasius a l’entrada, s’hauria d’optar per la liberalització de la política
d’immigració i no per endurir-la. Paral·lelament s’hauria de reforçar les
polítiques d’ajuda al desenvolupament dels països emissors, de tal manera que
el progrés econòmic acabi reduint l’emigració i alliberi la pressió migratòria.
El País. Antón Costa.2001
Text 4:
"Espanya, el país que tindrà la mitjana d’edat més elevada del món l’any 2050,
haurà d’acollir quatre milions d’immigrants fins al 2020 si vol mantenir l’equilibri
entre ciutadans actius i jubilats. Això planteja la necessitat de 240.000 a
300.000 immigrants per any”.
CEAR. 2001
Comissió espanyola d’ajuda als refugiats
1. Definiu immigració, emigració i saldo migratori. (1 punt)
2. Els desplaçaments al llarg de la història han constituït un fet. Quins han
estat els moments històrics de més migracions i quins han estat els llocs de
sortida i arribada? (1,5 punts)
3. Els textos núm. 3 i 4 exposen la situació actual. Realitzeu un comentari que
mostri els aspectes més destacats i les solucions que aporten. (1 punt)
4. Quines repercussions comporta en els països d’arribada aquests
desplaçaments? (1,5 punts)
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