
Prova d’accés a CFGS. Part específica: Geografia. Convocatòria d’incidències.2003 1/3 

CONVOCATÒRIA D’INCIDÈNCIES 
 
 

 
                                  

Proves d'accés a Cicles Formatius de Grau 
Superior 2003 

                            
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. 
• Animació turística 
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Prova d’accés a CFGS. Part específica. Geografia. Convocatòria 
d’incidències. 2003 

 
Nom i cognoms……………………………………………………………….. 
 
1.- Observeu el gràfic sobre els projectes per a l’àrea metropolitana de Barcelona i 
llegiu la clau de la taula que l’acompanya. 
 

 
 

Infrastructures de 
comunicació 

Projectes de medi 
ambient 

Projectes urbanístics i de promoció econòmica Projectes d’investigació i 
tecnologia 

1.Ampliació port 9.Depuradora Llobreg. 18.Fórum 2004 27.D. econòmic L’Hospitalet 36.Campus de llevant 
2.Aeroport 10.Depuradora Besòs 19.ZAL 28.Fira 2000 37.Parc científic UB 
3.Trambaix-trambesòs 11.Parc fluvial Besòs 20.Parc logístic Z Franca 29. Sagrera 38.Parc biomèdic 
4.Papiol-Mollet Renfe 12.Parc fluvial Llobreg 21.Plà ponent de Gavà 30.Plà integral La Mina 39.Biocampus 
5. Línia 9 del Metro 13.Desviació Llobregat 22.P. negocis Viladecans 31.C.direccional Cerdanyola 40.Ampliac. P. Tecno. Vallès 
6. Línia 12 14.Parc agrari 23.Parc logístic St Boi 32.F. marítim Badalona 41.Sincotró 
7.AVE 15.Ecoparc 24.Colònia Güell 33.Ciutat aeroportuària 42.City Lab Cornellà 
8. Variant N-340 16.Passeig marítim 25. 22@ 34.Eixample Prat-nord 43.Campus mediterrani  
 17.Parc natural litoral 26.WTC Cornellà 35.Port esportiu St Adrià  

 
1.1.- L’espai urbà representat al mapa és el de la Conurbació barcelonina, les unitats 
municipals de la qual pertanyen fins a quatre comarques catalanes. (1 punt) 

a) indiqueu quines són aquestes comarques 
b) doneu una definició d’àrea metropolitana.  

 
1.2.- S’han utilitzat diferents criteris per descriure un espai urbà. Doneu la vostra versió 
dels conceptes següents, relacionats amb la definició d’espai urbà:  (1 punt) 

a) dimensió i densitat 
b) cultura urbana.  

 
1.3.- Una de les claus de les formacions que anomenem “àrees metropolitanes” és 
l’accessibilitat. (1 punt) 

a) Indiqueu què s’entén per moviment pendular 
b) Senyaleu quins projectes influiran pròximament en la mobilitat ciutadana 
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1.4.- Entre els projectes recollits a la taula, hi ha exemples d’alguns dels diferents usos 
del sòl urbà: centre de negocis, espai d’esbarjo, residencial i cultural. Descriviu aquestes 
quatre funcions i citeu un projecte que exemplifiqui cadascuna d’elles. (2 punts) 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Llegiu el text següent  i contesteu les qüestions que l’acompanyen: 
 
“El repte del futur és produir i distribuir equitativament una dieta alimentària adequada 
per a un planeta superpoblat. Hem trigat quasi 10.000 anys  per ampliar la producció 
d’aliments al nivell actual de prop de 5.000 milions de tones l’any. Pel 2025 hauríem de 
quasi duplicar aquesta quantitat, i no es podrà fer si els pagesos de tot el món no tenen 
accés als continus avenços de la biotecnologia”  
                  Norman Borlaug, 2000 
 
2.1.- Indiqueu quines són les limitacions en la producció de queviures pels països menys 
desenvolupats, en comparació amb els més rics. (1’5 punts) 
 
2.2.- L’autor proposa l’accés universal als continus avenços de la biotecnologia per 
evitar la fam. Indiqueu què són els GMO (organismes genèticament modificats) i quin 
seria, per l’autor, el seu paper en la lluita contra la fam. (1 punt) 
 
2.3.- Els països de la Unió Europea comparteixen una Política agrària comuna (PAC). 
Citeu i comenteu tres dels seus objectius. (1’5 punts) 
 
2.4.- Indiqueu quins són els principis que inspiren l’Administració europea respecte: 

a) la seguretat alimentària 
b) el volum de producció agropecuari a l’espai europeu (1 punt) 

 


