CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
Proves d'accés a Cicles Formatius de Grau
Superior 2004
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

Proves d’accés a CFGS.
Convocatòria Ordinària. 2004.

Part

Específica:

Geografia.

Exercici 1
Llegiu el text següent i responeu les qüestions.
“Al Senegal, la metròpoli colonial imposa el conreu gairebé exclusiu de
cacauets. És una terrible desgràcia! Fins ara, el Senegal encara no s’ha
deslliurat del garrot del monocultiu destinat a l’exportació. Els pagesos
produeixen centenar de milers de tones de cacauets. El govern els les compra i
les exporta a Europa.
El pagès, en general, rep pel seu producte un preu molt inferior al que el govern
guanya quan l’exporta. (...) Gràcies a la diferència el règim finança, entre altres
coses, la seva burocràcia parasitària i el luxe inaudit en què viuen la majoria
dels seus dirigents.(...)
Amb una part dels ingressos guanyats en l’exportació de cacauets, el govern
senegalès compra arròs a Tailàndia, a Cambotja i a d’altres llocs. L’arròs és el
principal aliment al Senegal (...) Per importar 400.000 tones anuals, el Senegal
ha de pagar uns 85.000 milions de francs. El 1997, l’economia de Dakar va
destinar el 17,4 % a la compra d’aquest cereal, l’11,8 % a la de pa i el 10,9 % a
la de verdures (...)
El Senegal es va fent cada vegada més depenent de l’estranger, tot i que
disposa d’una classe pagesa enèrgica i competent que podria, sense
problemes irresolubles, produir tots els aliments que el país necessita.
Jean Ziegler. La fam al món explicada al meu fill. Barcelona: Empúries, 2000.
1. Resumiu les idees principals del text. (1 punt).
2. Expliqueu els conceptes centre i perifèria referits als intercanvis desiguals
(2 punts).
3. 3.1 Raoneu el problema del deute extern en els països subdesenvolupats.
(1 punt).
3.2 Exposeu en què consisteix el comerç just. (1 punt).
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Exercici 2
Brussel·les adverteix que la Unió Europea no assolirà la meta del Protocol de
Kyoto
“Les previsions que disposa la Comissió Europea indiquen que en el 2010 la
UE actual haurà reduït les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle però
tan sols un 0,5% respecte l’enregistrat en 1990 i no en un 8% com s’havia
imposat en el Protocol de Kyoto (...)
Entretant, a nivell internacional, els 188 països membres de la Convenció Marc
de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic es troben a Milà amb la
preocupació per la posició de Rússia, un país que es mostrà favorable al
Protocol de Kyoto i que, no obstant, no l’ha ratificat (...) La Comissió Europea
segueix creient possible atreure cap al Protocol de Kyoto als Estat Units, el
gran absent d’aquests acords internacionals i responsable del 20% de les
emissions mundials”
Emissió total de CO2 en % sobre el nivell mundial
EUA
Xina
Unió Europea
Rússia
Índia
Japó
Brasil
Resta del món

20
14,32
11,59
5,96
5,23
3,85
3,23
35,83

El País 3 de desembre 2003

1. Resumiu les idees principals del text tot relacionant-les amb la lectura de la
taula. (1 punt).
2. Exposeu les conseqüències ambientals de la producció industrial. (2 punts).
3. (2 punts).
3.1 Relacioneu les emissions de CO2 amb “l’efecte hivernacle”. (1 punto).
3.2 Avalueu les diverses alternatives i polítiques mediambientals que poden
evitar, o si més no, reduir l’esmentat efecte. (1 punt).
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