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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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Exercici 1.
1. El text exposa la dependència alimentària del Senegal deguda a la imposició
colonial del monocultiu del cacauet. Senegal és un país que podria produir tots
els elements alimentaris que necessita. (1 punt).
2. No obstant de la globalitat del mercat mundial, degut a la desigual distribució
dels mitjans de producció i de tecnologia, uns països controlen el mercat
mundial: l’anomenat centre (EUA, Canadà, UE, Japó...). Els països que tenen
mitjans de producció de baixa qualitat i que no exerceixen cap control sobre el
mercat formen la perifèria (Àfrica subsahariana, àmplies zones d’Amèrica del
Sud, d’Àsia). Els intercanvis desiguals entre el centre i la perifèria augmenten
amb el pas del temps. Hom parla de l’existència de semiperifèries o països on
es desplacen funcions i activitats del centre i que poden generar iniciatives
pròpies (països del sud-est-asiàtic) . (2 punts)
3. El deute extern ha augmentat a partir dels anys 80 en els països
subdesenvolupats pels següents factors: les condicions dels préstecs que es
van passar a contractar amb interessos variables segons la inflació, la
imposició de pràctiques agrícoles com el monocultiu que ha deixat als països
en situacions precàries per manca de cultius alternatius que puguin esmorteir
una caiguda de preus en el mercat mundial, o una baixada de la demanda, o
una catàstrofe natural (sequera, inundació,...) i la mala gestió o corrupció dels
països deutors. (1 punt).
Per comerç just s’entén aquell que vol garantir als països de la perifèria una
compensació justa pels seus productes. S’aconsegueix mitjançant la compra
directa als camperols i artesans, sovint organitzats en cooperatives i limitant els
intermediaris locals o internacionals, així com les multinacionals de
l’alimentació i de la manufactura. (1 punt).
Exercici 2
1. El text fa referència a les dificultats de la Unió Europea per reduir l’emissió
de gasos d’efecte hivernacle al 8% previst pel 2010. També tracta de les
dificultats per que Rússia ratifiqui el tractat de Kyoto i la possibilitat d’atraure els
EUA. La taula mostra que EUA és el major responsable de les emissions de
CO2, seguit de Xina, UE i Rússia. Cal veure que els països de la taula sumen
un 64,17% del total mundial i que representen majoritàriament als països
desenvolupats. (1punt).
2. El procés de transformació industrial causa impacte ambiental i origina
residus de producció. Aquests residus de producció es poden presentar en
forma de contaminació atmosfèrica o emissió a l’atmosfera de substàncies
perjudicials al medi ambient, per la salut de la població o la conservació dels
edificis. Destaquen les emissions de SO2, òxids de nitrogen, CO, CFC i metalls
pesants. Aquests gasos són entre d’altres responsables de la pluja àcida i de la
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disminució de la capa d’ozó. La contaminació de residus sòlids i líquids, que
per la seva naturalesa no s’integren en el cicle biològic, en les aigües
continentals i marines, així com la seva incidència en les cadenes alimentàries i
la perillositat dels residus radioactius també s’ha de tenir present. (2 punts).
3. Les emissions de CO2, que provenen en la seva majoria de l’ús industrial de
combustibles fòssils, i els grans incendis forestals, així com les matèries en
suspensió, semblen ser les responsables d’un escalfament de la Terra, un
canvi climàtic produït per la dificultat de dispersió de les radiacions solars. No
obstant cal dir que fenòmens naturals com les erupcions volcàniques també
aboquen grans quantitats de cendres i gasos a l’atmosfera. És l’anomenat
efecte hivernacle. Cal plantejar un canvi cap a una indústria sostenible
eliminant les activitats més perjudicials (per exemple els CFC), reutilitzar i
reciclar les substàncies químiques i els materials que utilitza la indústria així
com potenciar les tecnologies que poden proporcionar energia sense emissions
de gasos a l’atmosfera. Són importants el compliment dels acords
internacionals sobre medi ambient i desenvolupament entre d’altres citem La
Carta Mundial de la Natura de les Nacions Unides (1982), La Conferència de
Rio de Janeiro sobre Medi Ambient i Desenvolupament (1992) i el Acords de
Kyoto (1998). (2 punts).
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