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A totes les opcions:

a) Es valorarà positivament l’ordre de l’exposició, la precisió i l’adequació del llenguatge
utilitzat en la redacció de la prova.

b) Es tindrà en compte i es valorarà més allò que l’alumnat aporti que no pas allò que deixa de
dir si no és que es demana una resposta concreta a la pregunta.

c) Es valorarà positivament l’aplicació del vocabulari geogràfic correcte i precís així com la
claredat en l’exposició.

SERIE 1

OPCIÓ A  

A l’opció A es proposa la verificació dels objectius terminals 2, 3,  6, 10, 17, 20, 28, 31 i 36 que
es corresponen amb els blocs de continguts conceptuals 1.2, 1.4, 4.1 i 4.4; els blocs de continguts
procedimentals  1.4, 2.6 i 1.7, i el bloc de continguts actitudinals 1.3, 3.2 i 3.3

Exercici 1

1) 1 punt

L’alumnat ha de resumir les dues visions contraposades. Si alguna és parcial o confosa, cal
restar-ne 0’5 punts.

2) 1 punt

La resposta a aquesta pregunta és, en certa manera, oberta. En tot cas l’alumne ha de veure que la
primera posició donarà lloc, probablement, a un paisatge industrial amb important alteració dels
ecosistemes naturals, mentre que la segona probablement mantindrà el paisatge natural amb
escassa pressió humana i el manteniment de l’equilibri ecològic. Cal puntuar amb 0’5 punts la
descripció correcta de cada un dels tipus de paisatge.

3) 1 punt

La resposta hauria de d’incloure països on el procés de destrucció del medi natural per la
imposició del sistema econòmic capitalista sigui important: Brasil, Indonèsia, Nepal, Xina són
respostes possibles.
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4) 2 punts

Per la definició correcta de recurs cal puntuar 1 punt i un altre punt si l’alumne sap raonar i
justificar la relativitat del concepte de recurs a partir del que diu el text.

Exercici 2

1) 1 punt

La mortalitat materna és el nombre anual de morts de dones per causes relacionades amb
l’embaràs per cada 100.000 nascuts vius (la desena classificació internacional de malalties en fa
una definició que no utilitzem aquí perquè l’OMS i la UNICEF la tenen en revisió). La
informació del mapa es refereix a la mortalitat materna de l’any 1990 i està classificada en tres
intervals, cada un dels quals es distingeix amb un tramat diferent. Cal donar 0’5 punts per la
definició correcta i 0’5 més per la descripció completa del mapa.

2) 1 punt

Les zones del món amb una mortalitat materna més elevada són l’Àfrica subsahariana, excepte
els estats de l’extrem sud del continent, i el sud i sud-est asiàtic. La situació més greu es
produeix a la primera d’aquestes zones.

3) 1 punt

Els països que poden esmentar, fàcilment identificables segons l’escala del mapa, són Costa
Rica, Panamà, Uruguai, Xile, Cuba, Sri Lanka, Xina i Mongòlia. Es valorarà al màxim l'esment
de 3 o 4 de correctes i amb la meitat si només se'n citen 1 o 2.

4) 2 punts

Com a causes d’una elevada mortalitat materna han d’esmentar, bàsicament, les següents:

A/ Socials: Situació d’inferioritat de la dona respecte a l’home
Capacitat de decisió de la dona sobre els embarassos

B/ Econòmiques Alimentació escassa
Assistència sanitària deficient

Als països del Tercer Món on hi ha un bon repartiment dels recursos, igualtat social entre homes
i dones aquesta mortalitat és baixa.
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OPCIÓ B

A l’opció B es proposa la verificació dels objectius terminals 18, 26, 28, 29 i 36, que es
corresponen amb els blocs de continguts conceptuals 3.3, 4.1 i 4.2; els blocs de continguts
procedimentals 1.6, 1.7 i 2.2 i el bloc de continguts actitudinals 3.1

Exercici 1

1) 1 punt
 

 Una minoria és un sector de la població d’un estat o nació que difereix del sector numèricament
majoritari o dominant pel que fa a la llengua, la religió o a la cultura en general. Els exemples
que se’n poden donar són múltiples: noms de pobles indis de Nord-Amèrica o bé de  minories
nacionals dels estats europeus, per exemple. Han de citar noms concrets.
 

 2) 1 punt
 

 Una diàspora és la dispersió d’un grup ètnic, religiós o cultural fora del seu lloc originari. Els
exemples que poden donar més fàcilment són els jueus, els palestins, els armenis o els gitanos.
 

 3) 1 punt
 

 Aquesta pregunta és de resposta oberta. L’alumnat hauria d’indicar que si la instal∙lació dels
refugiats a causa d’aquestes guerres és permanent al país d’acollida, sí que poden constituir una
minoria, com està passant a Alemanya amb els refugiats bosnians.
 

 4) 2 punts
 

 Aquesta pregunta és de resposta oberta i cal valorar-ne l’argumentació. Poden citar, com a
exemples prou coneguts, el cas dels algerians a França o dels turcs i els kurds a Alemanya.
 

 

 Exercici 2
 

 1) 1 punt
 

 Han de contestar  1980. Si responen el 1979 es pot donar la resposta per bona (0,5 punts). Han de
respondre que ho saben perquè la població de menor edat (0 anys) ha nascut al 1979 (0,5 punts).
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 2) 1 punt
 
 La 1 correspon a un país caracteritzat per una alta natalitat i una alta mortalitat (Mèxic); la 2 i la
3 corresponen a països de baixa natalitat i baixa mortalitat (Estats Units i Alemanya
respectivament).  (0,5 punts). La 1 es correspon a països subdesenvolupats i la 2 i la 3 es
corresponen a països desenvolupats o de primer món. (0,5 punts).  Es valorarà especialment
l’esment la utilització del concepte d’esperança de vida.
 

 

 3) 1 punt
 

 Taxa bruta de natalitat és el nombre total de nascuts vius en un any sobre el total de la població
d’aquell any (0,5 punts). Taxa de fecunditat són els naixements totals en un any sobre el total de
la població femenina en edat fèrtil (també sobre el total de la població femenina) d’aquell any
(0,5 punts).
 

 4) 2 punts
 

 Envelliment de les poblacions de països desenvolupats, i població molt jove en el cas de Mèxic
(1 punt). Sobre les conseqüències socials han de diferenciar-les entre països desenvolupats i del
tercer món o pel cas concret de Mèxic. En el primer cas poden fer esment de problemes
d’atenció per a la població vella, sobreproporcionalitat de gent jubilada sobre l’activa, etc. En el
segon cas poden esmentar des de la delinqüència juvenil, fins l’atur o manca de preparació
professional, manca d’escoles, manca de llocs de treball, d’habitatge...(1 punt). Es valorarà
l’explicació raonada de cada part.


