PROVA D’ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2010
ORIENTACIONS SOBRE EXAMEN PART ESPECÍFICA
OPCIÓ A HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS matèria: HISTÒRIA

El currículum d’esta matèria ha d’aportar a l’alumnat una formació científica bàsica, fonamental i
imprescindible per a facilitar-los l’accés a aquells cicles formatius de grau superior de l’opció A: Humanitats i
Ciències socials, que correspon a les famílies professionals de:
•

Administració i Gestió

•

Comerç i Màrqueting

•

Hostaleria i turisme

•

Servicis Socioculturals a la comunitat

Es tracta d’una prova de maduresa que té com a objecte saber si estan preparades/vos a nivell intel·lectual
per a afrontar amb èxit estudis professionals de Grau Superior.
Per tot això, és especialment important que en l’examen l’estudiant demostre capacitat de comprensió
lectora i expressió escrita, capacitat d’anàlisi i de síntesi, capacitat de raonament i argumentació.

L’examen constarà de:
•
Pregunta A. Es presentarà un text històric, sobre el qual versaran les preguntes. Una d’elles pot ser
sobre el text en si: que l’estudiant demostre comprendre el sentit del text i sàpia expresarlo en síntesi. La
resta de preguntes giraran al voltant de qüestions relacionades amb el tema o l’època corresponent al dit
text.
•
Pregunta B. El /l’estudiant tindrà opció de triar entre dos qüestions històriques. Haurà de
desenrotllar una d’elles, només una de les dos, a manera de redacció sobre el tema-títol plantejat.
Ambdós preguntes (A i B) tindran el mateix valor.

Es valoraran els aspectes següents:
•
LES FORMES, per exemple, els encapçalaments (títols, subtítols, apartats), els marges del paper, la
sangría, de cada paràgraf, la cal·ligrafia llegible (que es llija amb claredat i facilitat)
•
L’ORTOGRAFIA: els errors ortogràfics, la separació de paraules, les majúscules quan corresponga.
•
LA COHERÈNCIA SEMÀNTICA I GRAMATICAL: és a dir, l’organització de les idees per mitjà de
paràgrafs, les oracions, completes, les concordances gramaticals de gènere i nombre, i els signes de
puntuació que fan les pauses necessàries perquè el text es puga entendre bé, amb claredat, al llegir-lo.

PROVA D’ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2010
ORIENTACIONS SOBRE EXAMEN PART ESPECÍFICA
OPCIÓ A HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS matèria: ECONOMIA

El currículum d’esta matèria ha d’aportar a l’alumnat una formació científica bàsica, fonamental i
imprescindible per a facilitar-los l’accés a aquells cicles formatius de grau superior de l’opció A: Humanitats i
Ciències socials, que correspon a les famílies professionals de:
Administració i Gestió
Comerç i Màrqueting
Hostaleria i turisme
Servicis Socioculturals a la comunitat
Ara bé, es tracta d’una prova de maduresa que té com a objecte saber si estan preparades/vos a nivell
intel·lectual per a afrontar amb èxit estudis professionals de Grau Superior.
Per tot això, és especialment important que en l’examen l’estudiant demostre capacitat de comprensió
lectora i expressió escrita, capacitat d’anàlisi i de síntesi, capacitat de raonament i argumentació, capacitat
d’interpretació de gràfiques.

L’examen constarà dels apartats següents:
Es proposaran sis qüestions dels quals l’estudiant respondrà cinc al seu lliure elecció. Cada una d’elles
puntuarà 2 punts. Entre altres, es podrien plantejar:
•
Qüestions de desenrotllament, valorant la correcta assimilació dels conceptes i el seu ús en el
discurs.
•
Qüestions de raonament relacionats amb el currículum en què l’estudiant haja de justificar,
comparar i argumentar la seua resposta.
•
ells.

Exercicis pràctics, perquè l’estudiant demostre comprendre i desenrotllar la informació que hi ha en

Es valoraran els aspectes següents:
A més dels criteris d’avaluació que ja ens vénen determinats en el currículum, en tant que prova de
maduresa, també és necessari tindre en compte els aspectes formals, l’ortografia i la coherència semàntica i
gramatical.

PROVA D’ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2010
ORIENTACIONS SOBRE EXAMEN PART ESPECÍFICA
OPCIÓ A HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS matèria: GEOGRAFIA

El currículum d'esta matèria ha d'aportar a l'alumnat una formació científica bàsica, fonamental i
imprescindible per a facilitar-los l'accés a aquells cicles formatius de grau superior de l'opció A: Humanitats i
Ciències socials, que correspon a les famílies professionals de:
•

Administració i Gestió

•

Comerç i Màrqueting

•

Hostaleria i turisme

•

Servicis Socioculturals a la comunitat

El currículum de la matèria Geografia s'homologa a la matèria homònima de 2n de Batxillerat.
És per tant una Geografia d'Espanya, accessible als estudiants que preparen la prova gràcies a
l'abundància de materials curriculars disponibles.
Considerant la matèria Geografia com eminentment pràctica, no memorística, que forma a l'estudiant per al
coneixement i interpretació dels fets geogràfics físics i econòmics que succeïxen en el seu entorn més
pròxim, la preparació de la prova s'ha de basar en dos pilars fonamentals:
•
Un domini teòric dels temes que apareixen en el currículum oficial de la matèria.
•
Capacitat de manejar, analitzar, interpretar i relacionar la informació proporcionada per fonts
geogràfiques diverses: mapes geogràfics, mapes temàtics, taules de dades, gràfics, etc.

L'examen constarà de:
•
L'exercici constarà d'un o més documents geogràfics que presentaran fets geogràfics fàcilment
recognoscibles.
•
Es formularan diverses preguntes destinades a demostrar la capacitat de l'estudiant a l'hora
d'interpretar la informació oferida a la llum dels seus coneixements teòrics sobre els temes.
•
Alguna pregunta podrà consistir en qüestions procedimentals, com a localització sobre el mapa,
construcció de gràfics a partir de taules de dades, etc.
•
Totes les preguntes tindran el mateix valor.
•
De les sis preguntes proposades l'estudiant haurà de contestar cinc a la seua elecció.

