CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

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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La Unió Europea
Text 1.
La Unió Europea (UE) és el resultat d’un procés de cooperació i integració que
va iniciar-se l’any 1951 entre sis països.
Cinquanta anys després i en quatre tandes d’adhesió, la Unió Europea actual
està composta per quinze estats membres i es prepara per una nova adhesió,
aquesta vegada cap a l’Europa Oriental i del Sud.
Text 2.
"Es crea una ciutadania de la Unió. Serà Ciutadà de la Unió tota persona que
tingui la nacionalitat d’un Estat membre. La ciutadania de la Unió serà
complementària i no substitutiva de la ciutadania nacional".
(Article 17 del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea)
1. Quins països són membres actualment la Unió Europea? I ¿quins van ser
els sis primers estats? (1 punt).
2. Què vol dir segons el text 2 que la ciutadania és complementària i no
substitutiva?. (0,5 punts).
3. Quins són els objectius de la Unió Europea? I Anomeneu alguna de les
seves Institucions. (1,5 punts).
4. En la trobada de Niça del 2000 els Caps d’Estat i de Govern dels països
membres es plantejaren una qüestió de poder dins de les Institucions. Tots
els Estats de la Unió tenen el mateix pes? Quins aspectes creu que
marquen les diferències? (1 punt).
5. Quins són els reptes de futur de la Unió Europea? (1 punt).

L’aigua de la discòrdia
Aquest segle s’han generat guerres al voltant del petroli; les del segle vinent
probablement es desencadenaran per l’aigua. El preat líquid (...) serà la riquesa
que dividirà el món (...). La guerra de l’aigua ja no és una amenaça, és una
realitat, ja que almenys 80 països pateixen actualment de manca d’aigua. (...).
Al ritme actual, la demanda d’aigua es duplica cada 20 anys. L’aigua s’ha
convertit en una matèria primera cada vegada més important per a les nostres
economies, en un factor determinant per a l’agricultura i l’alimentació (...).
Desigualment repartida, esdevindrà un element estratègic.
El Banc Mundial proposa una mobilització general, l’ajut massiu dels països
desenvolupats i una millor gestió dels recursos (...). El preu de l’aigua ha de
reflectir l’oferta i la demanda i afavorir un consum limitat. L’aigua ha de ser cara
(...). Però en un camp on les inversions són enormes i difícilment rendibles a
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curt termini, la intervenció dels estats o de la comunitat d’estats sembla
inevitable, i es preveu que serà així durant molt temps.
Le Monde, març 1998
1. Doneu raons, segons el text, per les quals l’aigua adquireix cada vegada
més rellevància en les societats humanes i enumereu les propostes que fa el
Banc Mundial tot exposant la vostra opinió. (1,5 punt)
2. De quines maneres un territori mancat d’aigua pot augmentar els seus
recursos hídrics o fer-ne un millor ús? (1,5 punts).
3. Té coneixement de si a l’Estat Espanyol l’aigua és un problema? I a
Catalunya? Expliqueu de forma raonada la problemàtica existent i les
alternatives plantejades. (1,5 punts).
4. Majoritàriament i en temes de localització geogràfica, indiqueu on estan
situats els països que pateixen o poden patir manca d’aigua? Raoneu la
resposta. (0,5 punts).
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