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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. 
• Animació turística 
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Document 1 Els dominis d’Internet 

 
 

 
 
 
Castells Manuel. La Galaxia Internet. Plaza Janés. 2001 
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1. A partir dels documents gràfics, comenteu la distribució dels noms de 
domini internet tot relacionant-la amb la distribució de la població i la riquesa 
en el món. A l’extrem orient, es pot apreciar alguna singularitat en la 
distribució de dominis?(1,5 punts) 

2. Quines àrees urbanes es poden distingir en aquests mapes. Creieu que hi 
ha relació entre concentració de població en àrees urbanes i internet? 
Argumenteu la resposta.(1,5 punts) 

3. Podríeu establir hipòtesis que expliquin la concentració territorial de 
població i activitats econòmiques en àrees urbanes? (1 punt) 

4. A partir del mapa d’Europa comenteu la distribució territorial dels noms de 
domini internet, tot diferenciant els països de la Unió Europea de la resta.(1 
punt) 

    
 
Document 2  La ramaderia i el medi ambient 
 
 
Els darrers anys a Europa s’ha produït la ruptura del model tradicional en el 
qual la ramaderia no implicava un ús intensiu del sòl, sinó extensiu. Aquests 
problemes apareixen principalment en àrees amb una elevada concentració de 
ramaderia porcina i, en menor grau, avícola. 
 
Geografia General dels Països Catalans. La indústria i l’agricultura. 
 
 
1. Distingiu ús intensiu i extensiu del sòl. (0,75 punts) 
 
2. Què són els purins? Quins problemes es deriven de l’abocament incontrolat 

en el medi? Què suggeriríeu per evitar-los o pal·liar-los? (1,5 punts) 
 
3. Assenyaleu en quines àrees de Catalunya hi ha una problemàtica més 

acusada. La concentració d’explotacions ramaderes dóna lloc a altres 
problemes. En podríeu assenyalar algun de prou conegut? (1,5 punts) 

 
4. Assenyaleu els tipus d’impactes més importants de l’activitat agrària en el 

medi natural.(1,25 punts) 
 
 
 
 
 
 
 
 


