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60 minuts

Indicacions:
L'alumne haurà de respondre en el termini d'una hora a 4 qüestions. Cada qüestió es puntuarà
amb un màxim de 2,5 punts, fins a totalitzar els 10 punts possibles de la prova
En l’última dècada, Espanya s’ha convertit en una de les principals destinacions mundials de la immigració, fins a
arribar als 5,268 milions de residents estrangers, segons les dades provisionals del padró d'habitants del començament de
2008.
Els immigrants, encara que ja procedeixen de pràcticament tots els països del món, arriben majoritàriament de
l’Amèrica Llatina, la Unió Europea i el Magrib. Les majors concentracions es troben a Alacant, Balears, Madrid i
Barcelona, encara que també arriben a percentatges elevats algunes zones com la vall de l'Ebre, Almeria o Múrcia;
menor incidència presenten l'interior de Galícia i Andalusia o la zona del Cantàbric. En àrees rurals deprimides, com
algunes comarques de Sòria o Terol, un nombre reduït d'arribades pot ajudar a revitalitzar notablement la zona.
En general, entre els immigrats de l'Europa Occidental predominen els jubilats atrets pel clima del litoral mediterrani o
les illes, però cada vegada són més els qui acudeixen per a muntar un negoci o treballar ací. Més joves són, de mitjana,
els immigrants extracomunitaris, que vénen bàsicament per motius econòmics i solen treballar en l'agricultura, la
construcció, el servei domèstic i en alguns altres sectors en els quals no sempre resulta fàcil trobar mà d'obra espanyola.
La immigració d'aquesta última dècada ha frenat la forta tendència a l'envelliment de la població i ha permès un petit
–encara que apreciable– increment de la taxa de natalitat, en un país que al principi del segle tenia un dels índexs mitjans
de fills per dona més baixos del planeta.
No obstant això, un fenomen tan intens ha generat en determinats sectors socials actituds xenòfobes i temors sobre
possibles conseqüències sobre l'ocupació, els salaris o la identitat nacional. Al mateix temps, molts immigrants irregulars
han d'afrontar quotidianament condicions difícils en l’àmbit laboral o en l'accés a l'habitatge.
És possible que la crisi econòmica reduïsca l'arribada d'estrangers, però en un país de baixa fecunditat i d’alta
esperança de vida recórrer a la immigració és gairebé imprescindible.
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1.

Llegiu detingudament el document, comenteu el contingut i proposeu un títol que considereu adequat.

2.

Definiu els conceptes següents: esperança de vida – padró d'habitants – xenofòbia – fecunditat – crisi econòmica – Magrib –
extracomunitari.

3.

Identifiqueu els números que apareixen en el mapa adjunt amb els topònims que indiquem a continuació:
...... Vall de l'Ebre

4.

...... Madrid

...... Barcelona

......Balears

...... Galícia

......Zona del Cantàbric
.....Almeria
....... Terol
...... Múrcia
...... Sòria
Justifiqueu raonadament els aspectes en què la immigració pot influir demogràficament sobre la població espanyola.

