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Sèrie 1
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1.  Observeu el mapa polític d’Espanya, identifiqueu-hi les comunitats autònomes esmentades 
a la dreta i escriviu el número corresponent en la casella annexa.
[De 0 a 2 punts; es descomptaran 0,5 punts per cada resposta incorrecta]

1 Castella - la Manxa

3 Andalusia

5 Astúries

4 La Rioja

2 Múrcia

2.  Completeu les frases següents, que fan referència a la nova societat industrial europea del 
segle xix, fent servir els mots camperols, obrers, burgesia i societat estamental.
[De 0 a 2 punts; 0,5 punts per cada resposta correcta]

a) Les transformacions socials del segle xix representen el pas de la societat estamental 
de l’Antic Règim (on els nobles, els eclesiàstics i els militars tenien privilegis socials i 
econòmics) a la societat de classes.

b) Els industrials, els comerciants i els financers formaven part de la burgesia.

c) El grup social més nombrós eren els camperols, que vivien pràcticament en la misèria 
i l’extrema pobresa.

d) A la ciutat, va aparèixer una nova classe social, els obrers, que treballaven a les indús-
tries.
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3.  Relacioneu cadascun dels esdeveniments històrics contemporanis de la columna de la dreta 
amb la cronologia que li correspon de la columna de l’esquerra. Escriviu la lletra adequada 
(A, B, C o D) en el parèntesi buit de la dreta.
[De 0 a 2 punts; 0,5 punts per cada resposta correcta]

A) 2005 Es firma el Tractat de Maastricht sobre la Unió Europea (D)
B) 1973 Mao Zedong implanta la República Popular Xinesa (C)
C) 1949 Crisi econòmica del petroli (B)
D) 1992 Joseph Ratzinger accedeix al pontificat amb el nom de Benet XVI (A)

4.  Llegiu atentament les frases i col·loqueu el número de cadascuna en la columna corresponent 
del quadre, segons que es tracti de característiques pròpies d’un estat autoritari o d’un estat 
democràtic.
[De 0 a 2 punts; es descomptaran 0,5 punts per cada resposta incorrecta]

Autoritarisme (estat autoritari) Democràcia (estat democràtic)

3 1

4 2

6 5

1. Hi ha divisió de poders: poder executiu (hi ha un govern que mana i fa complir les 
lleis), poder legislatiu (els parlaments elaboren les lleis) i poder judicial (els tribunals 
de justícia controlen el compliment de les lleis i imposen sancions en cas que s’infrin-
geixin).

2. Hi ha eleccions lliures i tots els ciutadans amb dret a vot trien entre diverses opcions 
polítiques.

3. Es prohibeix la lliure expressió de les idees i les opinions que vagin en contra de les 
normes que marca el Govern.

4. Es persegueixen persones pel fet de pertànyer a una religió concreta o per qüestions 
de raça.

5. La constitució garanteix les normes de funcionament d’una societat o d’un estat, i 
recull els drets i deures dels ciutadans i ciutadanes.

6. No es respecten els drets humans.
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5.  Col·loqueu els conceptes següents, relacionats amb l’organització política a Catalunya i les 
seves institucions, al costat de la definició corresponent: president de la Generalitat, Síndic 
de Greuges, Consell Executiu o Govern i Parlament de Catalunya.
[De 0 a 2 punts; 0,5 punts per cada resposta correcta]

Concepte Definició

Parlament de Catalunya

Òrgan legislatiu que representa el poble de Catalunya  
i que està constituït per cent trenta-cinc diputats i diputa-
des elegits per sufragi universal. Elabora lleis (poder legis-
latiu) i aprova el pressupost de la Generalitat.

President de la Generalitat

És elegit pel Parlament de Catalunya i nomenat pel rei 
d’Espanya. Concentra dos tipus de funcions: representa-
tives i governatives, i és una institució pròpia del poder 
executiu.

Consell Executiu o 
Govern

És nomenat pel president, i té les funcions següents: di-
rigir l’Administració, proposar lleis al Parlament, elaborar  
i aplicar el pressupost i dirigir l’acció política del Govern. 
Està format per consellers i conselleres que tenen funcions 
executives i administratives. 

Síndic de Greuges
Recull i trasllada al Parlament les queixes dels ciutadans i 
ciutadanes sobre l’Administració o sobre el funcionament 
dels serveis.
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L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés


