• SOLUCIONS DEURES SOCIALS 4 DE MAIG .

• 1-Aquí podeu citar:
arxipèlag de la mediterrània occidental format per 4 illes Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera), i diversos illots. Són reconegudes com
a nacionalitat històrica i constituïdes actualment com a comunitat
autònoma.
Tenen una població de 1.094.972 habitants.
Principals institucions:
Parlament de les Illes Balears: Format per 59 diputats i diputades, triats
per sufragi universal cada 4 anys pels illencs majors d’edat. Té la funció
d’elaborar les lleis de la comunitat, decidir els pressuposts autonòmics,
nomenar el president o presidenta de la comunitat, establir imposts i
controlar el Govern de les Illes Balears.
Govern de les Illes Balears: Exerceix el poder executiu. Està format pel
president o presidenta de la comunitat i per 9 consellers i conselleres que
ocupen diferents conselleries: Salut, Hisenda i Pressuposts, Turisme i
esports, Educació, Cultura i universitats, Economia i Competitivitat i
nomena i coordina els consellers i conselleres.
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears: Amb seu a Palma,
exerceix el poder judicial a la comunitat.

2-Fa referència a que la dona, fa uns 50 anys que s’ha incorporat al món
laboral fora de la llar, tot i què, encara reben actualment sous inferiors per
la mateixa feina, per tant queda molt camí a fer, amés, solen dedicar més
temps a tasques de la llar. Hi ha plans per tal d’aconseguir la igualtat.

3-La població d’Espanya podem dir que està envellida perquè te un
nombre baix de naixements i tenen per contra una esperança de vida alta
que supera els 80 anys. La majoria de la població es concentra a zones
industrialitzades o a zones costaneres, que és on hi ha més opcions de
feina.

4-Aquí podeu citar:
La societat espanyola es pot trobar amb problemes a diferents àmbits:
1-Menys opcions de trobar feina ja que moltes empreses es veuen
afectades per la crisi i hauran de tancar definitivament.
2-Una reducció de la principal font de riquesa de la nostra comunitat i
també l’àmbit. que dona més llocs de feina associats, com és el turisme.
3-Augment de la por a les relacions socials entre les persones del nostre
entorn, provocades per la incertesa de possibles contagis.
4-Dificultats de l’alumnat per assistir a classe en condicions òptimes de
seguretat provocades per falta d’espai a les aules entre d’altres.

