
Activitats i solucionari sobre UE-1 

ACTIVITATS SOBRE LA UNIÓ EUROPEA 

Activitat 1 i solucionari. 

PIB per capita: distribució de la riquesa 



 



Font: http://europa.eu/abc/euslides/index_es.htm 

Comentari de dades: 

1.- Què és el PIB i què és el PIB per capita? 

P.I.B:És el valor monetari total de la producció de bens i serveis d’un país durant un període de temps, normalment és un any o per 

trimestre. 

P.I.B per càpita: És el mateix però per habitants d’un país. S’utilitza per conèixer la riquesa del país del qual estigui valorant. 

2.- Podem parlar, veient les dades del PIB per capita de desequilibris regionals? Justifica la teva resposta. 

Cal posar les dades dels països més altes-països més rics- i més baixes-països més pobres- i també apropar-nos a la situació d'Espanya. 

Ara caldria exposar les activitats econòmiques que fan més rics als països 

 

3. Com intenta resoldre la Unió Europea aquests desequilibris? 

 

Amb polítiques de cohesió econòmica i social. 

La finalitat de la política de cohesió econòmica i social, o política regional, és la creació de condicions econòmiques i socials que permetin 

a totes les regions participar del creixement econòmic generat pel procés d'integració econòmica. Aquesta política sorgeix en el si de la 

Unió Europea amb la finalitat de reduir les diferències existents entre les regions. 

 
Aquesta política no estava prevista inicialment en el Tractat de Roma perquè per als sis estats fundadors de les Comunitats Europees les 

disparitats regionals no eren un problema important. Amb el pas del temps, però, l'augment de les diferències regionals, conseqüència de 

l'adhesió de nous estats membres amb desequilibris regionals considerables, van provocar nous desequilibris que van posar de manifest 

la necessitat de dur a terme una política regional comunitària. 

 



La política regional es concreta mitjançant ajuts concedits a les regions amb menor renda per capita i a les regions amb problemes 

estructurals, ajuts que es canalitzen mitjançant uns instruments propis: els quatre fons estructurals i el Fons de Cohesió. 

Activitat 2 i solucionari. 



 



Font: http://europa.eu/abc/euslides/index_es.htm 

1. Exposeu quins requisits polítics i econòmics són necessaris per a formar part de la Unió Europea (UE). 

Quins dels països de la taula s’incorparan a la U E l’1 de juliol de 2013? 

Els països candidats a formar part de la U E han d’estar regits per sistemes polítics democràtics. Han d’acceptar el principis de llibertat, 

democràcia i respecte als Drets Humans, així com les llibertats fonamentals pròpies dels Estats de dret. 

Els criteris econòmics que cal complir consisteixen en l’adopció d’una economia de lliure mercat en la qual ha de poder fer front a la 

competència inherent a aquest tipus d’economia. Per poder formar part de la zona euro s’ha de convergir en un seguit d’indicadors 

econòmics com el dèficit pressupostari, el deute públic, la inflació, els tipus d’interès i l’estabilitat de canvi de la moneda pròpia. 

Croàcia 

 

3.Exposeu les característiques econòmiques i polítiques principals de la Unió Europea (UE) d’acord amb l’esquema següent 

a) Anomeneu els objectius de la integració econòmica dels estats membres de la UE i els instruments per a aconseguir-la. 

La integració econòmica s’articula a partir de l’existència d’un mercat interior únic que permet la lliure circulació de béns, serveis, 

persones i capitals. Els instruments que ho han permès han estat l’eliminació dels controls fronterers, la implantació de la moneda única 

(l’euro) i la creació d’institucions com el Banc Central Europeu, independent dels governs nacionals, el qual dirigeix la política financera de 

la UE. Per reduir els desequilibris interns motivats per les diferències econòmiques entre els Estats i les regions, la UE distribueix uns fons 

estructurals i uns fons de cohesió 

b) Poseu algun exemple que signifiqui la integració política, esmenteu un dels tractats principals en la configuració de la UE i anomeneu 

dues institucions pròpies del sistema polític de la UE. 

-Has d’exposar algun exemple que posés de manifest que la integració política suposa que els Estats de la UE han cedit part de la seva 

sobirania en favor de les institucions europees. Les institucions europees aproven directives, normes i lleis que prevalen per sobre les 

aprovades a cada Estat membre. 



Cal citar almenys un dels tractats següents: el Tractat de Roma (1957), l’Acta Única Europea (1986), el Tractat de la Unió Europea o de 

Maastricht (1992), el Tractat de la Constitució Europea (2004). 

També hauries de citar com a mínim dues institucions europees d’entre les següents: el Consell Europeu, el Consell de Ministres, la 

Comissió Europea, el Parlament europeu, el Tribunal de Justícia. 

c) De la llista següent, assenyaleu els països que actualment no formen part de la UE: França, Itàlia, Malta, Grècia, Croàcia, Noruega, 

Finlàndia, Islàndia, Bulgària, Lituània, Ucraïna, Bèlgica, Suïssa, Polònia. 

Els Estats de la llista que no formen part de la UE són: Noruega, Islàndia, Ucraïna i Suïssa. 

3. Activitat i solucionari 

Observeu el mapa següent i responeu a les qüestions plantejades. 

Mapa dels països integrants de la Unió Europea 



 



 

Font: http://europa.eu/abc/euslides/index_es.htm 

1. Descriu la informació representada en el mapa. 

Heu de destacar en la descripció els aspectes següents: 

Es tracta d’un mapa de tipus polític que reflecteix la composició actual de la Unió Europea. Hi estan representats tots els estats membres i 

també els propers que es poden incorporar 

 

2. Definiu o expliqueu els conceptes: 

a) Espai Schengen 

És el format per aquells països de la UE que han signat l’acord o tractat d’Schengen sobre la lliure circulació de persones, sense necessitat 

de passar per controls duaners o policials a les seves fronteres. No tots els països de la UE han signat l’acord (el Regne Unit i Irlanda es 

mantenen al marge), mentre que hi ha països que no formen part de la UE, com Noruega,Suïssa i Islàndia, que s’hi han adherit. 

b) Fons de Cohesió. 

El Fons de Cohesió finança projectes d'inversió pública als Estats membres de la Unió Europea que tenen un PIB per capita inferior al 90% 

de la mitjana comunitària. Són projectes destinats a millorar el medi ambient i la integració de les xarxes transeuropees de transport o 

sigui finançar projectes relacionats amb el medi ambient. 

c) Els objectius que persegueix la Política Agrícola Comuna (PAC). 

Els principals objectius de la PAC són augmentar la productivitat de les explotacions agràries; assegurar unes rendes suficients per a la 

població que treballa en el sector agrari; garantir l’aprovisionament d’aliments i assegurar uns preus raonables pels consumidors. 

3.a) Expliqueu quines són les principals institucions polítiques de la Unió Europea i quines funcions acompleixen institució i funcions: 



1 PARLAMENT EUROPEU: Representa el conjunt de la sobirania. Té la capacitat de legislar i exerceix un control sobre la Comissió Europea. 

2 CONSELL EUROPEU: Representa els estats membres i està format pels caps de govern. 

3 COMISSIÓ EUROPEA: Gestiona i aplica polítiques comunitàries i el pressupost. 

4 CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA: Aquest es reuneix quan els estats han de tractar un tema concret i està format pels ministres de cada 

estat 

5 TRIBUNAL DE JUSTÍCIA: Garanteix l’aplicació del dret comunitari i dicta sentència quan hi ha un cas conflictiu. 

6 TRIBUNAL DE COMPTES: Encarregat de controlar la gestió dels pressupostos comunitaris. 

3.b) Expliqueu les característiques i funcions principals de la Comissió Europea . 

La Comissió Europea constitueix el poder executiu de la UE , és l’equivalent al govern europeu. Està formada per comissaris escollits pels 

estats membres de la UE . Les seves funcions principals són la gestió de les polítiques comunitàries: agrícoles, industrials, de 

telecomunicacions, de transport, de medi ambient, etc. 

 

4. Exposeu breument les característiques més destacades de la CECA (1951), precedent de la construcció europea. 

La Comunitat Europea del Carbó i l’Acer (CECA) va ser un tractat signat per França, Alemanya, Itàlia i els països del Benelux, que tenia 

com a objectiu 

aconseguir la lliure competència en el mercat del carbó i de l’acer, per tal d’aconseguir preus més barats i assegurar-ne el 

subministrament. 

5. Indiqueu el nom de tres estats de la Unió Europea que no formen part de la zona euro. 

La zona euro la formen el conjunt d’estats de la UE que utilitzen l’euro com a moneda comuna.Pot esmentar tres països extrets del grup 

següent:Els estats de la UE que no formen part de la zona euro són el Regne Unit, Dinamarca, Suècia.... 



Activitats i solucionari sobre UE-2 

ACTIVITATS SOBRE LA UNIÓ EUROPEA 

Activitat 1. 

Observeu els mapes regionals i responeu a les següents qüestions 



 

Classificació valida dels NUTS des de l’1 de gener de 

2008 

NUTS 1 97 regions 

NUTS 2 271 regions 

NUTS 3 1303 

Font: Eurostat. http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/region/index_es.htm 

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/region/index_es.htm


1. Descriu la informació representada ( recorda’t de citar la font ) [3 punts] 

Ens trobem davant de mapes regionals (NUTS 1 , NUTS 2 i NUTS 3) de la Unió Europea (UE) que ens informa sobre la classificació vàlida 

de les NUTS des 

de l’1 de gener del 2008, segons la font : l’EUROSTAT. 

Se’ns mostra clarament, com un territori (tota la UE) es divideix en unitats territorials cada vegada més petites. Les NUTS són 

organitzacions jeràrquiques, 

l’objectiu de les quals són harmonitzar tot el territori de la U E. 

L' esquema de la nomenclatura es proposa la definició de regions europees comparables, adaptades a les divisions administratives pròpies 

de cada estat 

membre i basades en la població total resident. 

També: 

1.- Mapa tridimensional, publicat per l’ Eurostat de quatre capes de superfície quadrada, esglaonades entre elles i alineades en diagonal 

que ens mostren el territori 

de la Unió Europea i la classificació vàlida des de l’ 1 de gener de 2008 de les regions, les NUTS. 

Les NUTS són la Nomenclatura d’ Unitats Territorials Estadístiques que l’ any 1988 l’ Oficina Estadística de la Unió Europea, l’ EUROSTAT, 

va establir i organitzar en 

tres nivells jeràrquics. 

El contingut del mapa polític de la primera taula, a la base inferior del gràfic, ens mostra el territori de la UE i una part, la central, 

enfocada; aquesta ens és amplificada 



en el segon graó; així successivament fins arribar al quart nivell 

Examinant els caràcters trobem la relació i el sistema de nomenclatura utilitzat. 

- En el primer graó, amb dues lletres majúscules de color vermell i relacionades amb el nom del país, hi apareixen els estats membres de 

la UE 

- El segon esglaó mostra les NUTS1, la nomenclatura de les quals manté les dues lletres de l’ estat i hi afegeix un nombre. 

- En el tercer esglaó, les NUTS2; segueix la mateixa lògica, a les dues lletres i al número se’ls afegeix un segon nombre. 

- En el quart, les NUTS3; dues lletres i dos nombres als quals s’ afegeix un altre número del 0 al 9, un cop arribat al “9” el caràcter afegit 

correspondrà a una lletra, 

seguint un ordre alfabètic. 

Tal i com podem veure, els gràfics ens ajuden a entendre les dades numèriques proporcionades, la estructura de les regions i les seves 

divisions i subdivisions. 

Hi ha 97 regions NUTS1, 271 NUTS2 i 1.303 NUTS3. Més endavant, a la pregunta 3, veurem les seves característiques. 

2. Definiu els conceptes: [2 punts] 

A) Espai Schengen. 

L'espai Schengen va entrar en vigor l’any 1995 a Bèlgica, Alemanya, França, Luxemburg, els Països Baixos, Espanya, Itàlia i Portugal. 

Posteriorment s’hi adheriren la 

resta de països que actualment formen la Unió Europea, a excepció del Regne Unit i Irlanda. Aquest espai fou el resultat dels acords de 

Schengen (ciutat de Luxemburg 

on es van signar) que pretenien suprimir progressivament les fronteres entre països de la Unió Europea (UE), l'objectiu dels quals era 

garantir la lliure circulació de béns, 



serveis, capitals i persones. Aquest objectiu s’ha assolit satisfactòriament i la lliure circulació està garantida. De fet, les persones que 

marxen d’un país de la UE a un altre 

també de la UE, no se’ls considera estrangers ni immigrants, precisament per l’espai Shengen. 

B) PAC o PCT ( pots escollir una o bé l’altra o bé fer les dues) 

La PAC respon a les sigles de Política Agrícola Comuna, una política de la UE molt important i un dels elements essencials del sistema 

institucional de la Unió Europea. 

Gestiona les subvencions que es donen a la producció agrícola. 

La PCT és la política comuna de transports, una iniciativa que promou la creació de grans xarxes europees de transports i comunicacions 

donada la necessitat a causa de 

la lliure circulació de persones i béns. N’és un exemple el sistema Galileu de navegació per satèl·lit o les xarxes transeuropees d’ energia 

(TEN-E), de telecomunicacions 

(TEN-Telecom) i la de transport (TEN-T); aquesta última inclourà la subvenció del, últimament tant anomenat, Corredor del Mediterrani, o 

no 

C) Zona euro i escriu el nom de 3 països que no formen part 

Zona euro_ Són el conjunt d’estats que utilitzen i han adoptat l’euro (€) com a moneda de curs legal i així formar una unió 

monetària. Va ser aprovada l’any 1999 però no va entrar en circulació fins 

el 2002. No tots els estats de la Unió Europea fan servir aquesta moneda, com és el cas del Regne Unit o de Dinamarca. Aquest últim 

ha de decidir si formar-hi part o no a través d’un referèndum que 

s’ha de celebrar abans del 2011 (per tant ja es deu saber però cercant informació per Internet només trobo resultats de referèndums 

anteriors). 



Països_ Regne Unit, Dinamarca i Suècia 

d) PIB 

 

3.Exposa les característiques més destacades dels NUTS (Concepte , principi de subsidiarietat, Fons de cohesió....) [3 

punts] 

Paral·lelament al procés d’europeïtzació, els diversos territoris que formen els estats van voler participar també en la presa de decisions i van reclamar 

l’aplicació del principi de subsidiarietat, 

segons el qual les competències que puguin assumir amb eficàcia les administracions més properes als ciutadans no seran assumides per les administracions 

superiors més allunyades. 

En conseqüència, s’ha produït un cert corrent de regionalització del poder. 

 

Tradicionalment, tots els estats han estructurat l’administració del seu territori en unitats més petites, per això, atesa la diversitat d’estats europeus, es poden 

trobar divisions amb noms, extensions 

i categories molt diverses: länder alemanys, comunitats autònomes espanyoles, regions italianes, departaments francesos... en definitiva, una conglomeració de 

realitats molt diverses, amb superfícies 

i poblacions força diferents. 

Amb la intenció d’harmonitzar aquesta diversitat de divisions territorials, l’EUROSTAT (Oficina Estadística de la Unió Europea) va establir l’any 1988 

la Nomenclatura d’Unitats Territorials Estadístiques 

(NUTS), les quals s’organitzen en tres nivells jeràrquics diferents (les NUTS1, NUTS2 i NUTS3 ja explicats a l’exercici 



1), tot i que també podem trobar les NUTS4 i NUTS5 que pertanyen a les unitats administratives locals i els municipis, sense gaire rellevància en l’àmbit 

comunitari. 

En conjunt, la Unió Europea és una de les zones més riques i desenvolupades del món, però hi ha grans diferències entre els diversos estats membres. 

Tanmateix, podem trobar grans diferències entre 

regions d’un mateix estat i per ajudar les menys afavorides i reduir-ne les desigualtats, la UE té establerts dos tipus de mecanismes financers: els 

Fons Estructurals i el Fons de Cohesió. 

Actualment existeixen dos Fons Estructurals diferents: 

• El Fons Europeu de Desenvolupament Regional, que concedeix ajuts econòmics per a la construcció d’infraestructures i la realització d’inversions 

productives que generin ocupació i donin guanys a les empreses. 

• El Fons Social Europeu, que es dedica a finançar activitats de formació que afavoreixin la inserció laboral dels treballadors aturats i dels sectors més 

desafavorits de la societat. 

El Fons de Cohesió està destinat a aquells estats el PIB per càpita dels quals és inferior al 90% de la mitjana comunitària. Finança projectes d’infraestructures 

relacionats amb el medi ambient i els transports. 

Per a aquest període, la Unió Europea s’ha marcat tres grans objectius: 

1. Convergència. Es pretenen promocionar el creixement i l’ocupació per tal d’accelerar la convergència de les regions i els estats menys desenvolupats. 

2. Competitivitat regional i ocupació. Es busca la promoció de la innovació i de l’esperit empresarial, la protecció del medi ambient i el desenvolupament dels 

mercats laborals de les regions no incloses en l’objectiu anterior. 

3. Cooperació territorial europea. Es vol reforçar la cooperació transfronterera, interregional i interestatal. 

Observeu la taula següent i contesteu a les preguntes 



El creixement de la població a la Unió Europea 

Família i naixements a la UE 



 



1 Tasa promedio de niños nacidos vivos de cada mujer en edad fecunda. La tasa 2.1 niños por mujer es coniderado como el mínimo para el renovamiento de la 

población. 

2 Nacimientos en los que el estado civil de la madre es diferente al de "Casada". 

Fuente: Eurostat 

1. Descriu la taula 

 

Es tracta de una taula d’estadístiques que ens proporciona Eurostat que reflexa les diferències de creixement entre els països de la 
unió europea del 2003 a través dels 

marcadors de la família i els naixements. 

Així doncs, a l’esquerra de la taula trobem de forma alineada de dalt a baix els països membres de la Unió europea amb 
Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia, Espanya, Polònia, 

Països Baixos, Grècia, Bèlgica, Portugal, República Txeca, Hongria, Suècia, Àustria, Dinamarca, Eslovàquia, Finlàndia, Irlanda, 
Lituània, Letònia, Eslovènia, Estònia, Xipre, 

Luxemburg i Malta. I a la part superior de la taula, veiem diferents columnes on, en cada una d’elles, es troba una forma diferent 
d’agrupar o classificar aquest creixement. Així 

doncs, la primera columna fa referència el nombre d’habitants de cada país, i les següents a aspectes com el nombre de 
matrimonis, de divorcis, l’edat mitjana del primer 

matrimoni, la tassa total de fertilitat, l’edat mitjana de la maternitat, els naixements fora del matrimoni entenent la situació de la 
mare com a no casada, per cada mil habitants. 

Els països que destaquen per ordre de creixement són: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eurostat


França, Regne Unit, Espanya, Països baixos, Portugal i Dinamarca. Tot i així, es pot apreciar com la UE té una dinàmica 
demogràfica de creixement vegetatiu baix. 

Activitats i solucionari sobre UE-3 

ACTIVITATS I SOLUCIONARIS DE LA UE 

Opció A [10 punts] 

Observeu aquest mapes i contesteu a les respostes 

Densitat de població a la Unió Europea per regions NUT2 

(2008) 
El corredor Mediterrani 

https://educaciodigital.cat/ioc-batx/moodle/mod/page/view.php?id=863


 

 



Font: Eurostat, en línia Font: 

1. Descriviu el mapa assenyalant les zones i països de la UE amb més densitat. [2'5 punts] 

Cal citar els noms dels països o bé les zones més densament habitades 

2. Definiu NUTS i Corredor Mediterrani [2'5 punts] 

NUTS, por unidad territorial se entiende una región geográfica con una autoridad administrativa establecida y con competencia 
institucional y 

legal en el estado en cuestión. Los niveles de NUTS en los que se divide una unidad administrativa son dependientes de los límites 
de 

población que fija la tabla siguiente: 

Nivel Población máxima Población mínima 

NUTS 1 7.000.000 3.000.000 

NUTS 2 3.000.000 800.000 

NUTS 3 800.000 150.000 

El Corredor Mediterráneo es un corredor ferroviario que discurre principalmente paralelo a la costa mediterránea, en el este 
de España. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a


El término se utiliza para describir varias líneas diferentes en el mismo corredor, tanto por su tipo (alta velocidad, línea 
convencional, línea de 

mercancías...), su situación (en servicio, en construcción en proyecto, en planificación...), como su ámbito (desde Barcelona-
Valencia a todo 

el Mediterráneo). Todas estas líneas están relacionadas entre sí al unir las mismas ciudades y compartir varios tramos y 
estaciones. 

3. Quines infraestructures uneixen i articulen les principals regions europees? [2'5 punts] 

Les principals infraestructures que uneixen les regions amb major densitat són les autopistes i la xarxa ferroviària. La primera és la 
més important ja 
que uneix totes les grans regions i ciutats de la Unió Europa. Pel que fa al tren, cal precisar que existeixen dos nivells 
d’infraestructures: els trens 
de llarga distància i l’alta velocitat. Respecte a aquest darrer sistema de comunicació cal esmentar que no totes les grans regions i 
ciutats es troben 
intercomunicades amb l’alta velocitat, però aquest és un dels grans objectius de futur de la Unió Europea. 
4. Expliqueu la següent frase " El Corredor Mediterrani és molt important per a Europa i, en particular per a Catalunya, però és un 
corredor multimodal, en el 
qual certament que cal intervenir en FC, però també en carreteres, ports, aeroports i zones logístiques" [2'5 punts] 
 

 

Resposta oberta 
Opció A [10 punts] 

Taxes d'atur. Per sexe. 2012 Evolució de l'atur juvenil 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia


 
Font: 

http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&i

d=8204 

 

Font: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/28/actualidad/13697

66327_868071.html 

1. Descriviu la taula o bé el gràfic [2'5 punts] 
Assenyalar les dades i colors 
2. Definiu "taxa d'atur" i "població activa"[2'5 punts] 
Taxa d'atur és el nombre de persones desocupades, però que es troben cercant feina, en relació al total de la població activa. 
S'expressa en tant per cent. 

http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=8204
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=8204
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=8204
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/28/actualidad/1369766327_868071.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/28/actualidad/1369766327_868071.html
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=8204


La població activa d'un país està composta per tots els habitants en edat laboral que o bé treballa en una feina renumerada 
(població ocupada) o bé es 
troba recercant una feina (població a l'atur). 
3. El problema de l'atur a la UE 
a) Relacioneu el problema de l’atur amb l’evolució dels sectors econòmics en els darrers anys.[2'5 punts] 

 

L'atur al sector industrial depèn del grau d'automatització i de la implantació de noves tecnologies que cada vegada necessiten 
més persones qualificades 
i menys obrers. Tanmateix els fenòmens de deslocalització industrial cap a països emergents afavoreix l’augment de l’atur 
industrial. 
L’atur en el sector de la construcció ve donada a causa de la crisi del sector immobiliari.També influeix el fet que sovint es dona 
una externalització d'activitats 
de tipus terciari (administració, xarxa comercial, manteniment, etc.) que abans formaven part de la mateixa organització industrial. 
A Espanya també s’ha de considerar el creixement del sector de la construcció en els anys anteriors a l’inici de la crisi econòmica. 
b) Indiqueu quins coŀlectius són els més perjudicats per l’atur [2'5 punts] 

 

Les persones més perjudicades per l'atur són els joves que busquen la primera feina, les persones de més de quaranta anys , de 
més baixa formació i 
les minories ètniques i col•lectius d’immigrants extracomunitaris. Les dones, en canvi, sembla que estan menys afectades . 
4. Energia, Agricultura a la UE [2'5 punts] 

 

a) Llegiu el text següent i contesteu a la qüestió "La Comissió vol una produció ecològica més gran i millor en la Unió Europea 
consolidant la confiança dels consumidors en els productes bio 
i eliminant obstacles per al desenvolupament de l' agricultura ecològica". 
4. Energia, Agricultura a la UE [2'5 punts] 

 

a) Llegiu el text següent i contesteu a la qüestió "La Comissió vol una producció ecològica més gran i millor en la Unió Europea 
consolidant la confiança dels consumidors en els productes bio 
i eliminant obstacles per al desenvolupament de l' agricultura ecològica". 
A grans tretes cal destacar: 



- que la Comissió Europea vol una producció ecològica més gran i millor dins la Unió Europea, 
- que els consumidors tinguin confiança en els productes bio 
- que s’eliminin els obstacles perquè l’agricultura ecològica pugui avençar 

 

- que l’agricultura ecològica afavoreix l’ús d’energies renovables i el reciclatge en la mesura en que es restitueix al sòl els nutrients 
que es troben presents en els productes residuals 

-que ha de respectar els propis mecanismes de la natura pel control de les plagues i les malalties en els cultius, evitar l’ús de 
herbicides, plaguicides i fertilitzats. 

b) Fixeu-vos en aquest gràfic de barres i contesteu a la qüestió 
 

 



 

Font: http://europa.eu/pol/ener/flipbook/es/files/energy_es.pdf 
Quina us sembla que és la posició d'Espanya en aquest sectors? 

Descripció del gràfic: 

En aquest gràfic de barres, veiem que ens parla de sobre la “Generación Eléctrica” d’Espanya (blau) en comparació de la Unió 
Europea (vermell). 

En el sector Nuclear, Espanya ocupa un 19,40% de Generació d’Elèctrica i la UE un 26,71%. En l’àmbit Termoelèctric, Espanya té 
un 48,42% de GE i la UE un 51,94 de GE. 

http://europa.eu/pol/ener/flipbook/es/files/energy_es.pdf


En l’Hidroelèctric Espanya té un 11,54% de GE i l’ U E un 10,58%, i per últim les altres renovables que Espanya ocupa el 32,18% i 
la U E en un 21,03%. 

Podem veure que en l’únic sector de Generació Elèctrica, on Espanya supera al conjunt de la UE, en l’energia termoelèctrica i 
l’hidroelèctrica està bastant igualada però en 

l’energia nuclear està molt per sota, del conjunt de la U E. 

. Respecte a l'agricultura: 

En quan a l’agricultura podem dir que Espanya s’ha fet molt necessària dins la CE. La CE va crear la PAC (Programa d’agricultura 
Comú), amb aquest programa Espanya va millorar la qualitat dels aliments, va procurar el benestar de la societat rural, va 
assegurar la protecció del medi ambient i que donar garantia de que els seus productes eren bons per la salut. 

Dins d'Europa, Espanya és una gran potencia agrícola, ja que te una major superfície dedicada a l’Agricultura després de França, 
això representa un 50% del territori Espanyol, amb una mitjana d’exportació de 21 hectàrees, una mica per sobre de la mitja 
Europa. 

. Respecte a l'energia: 
- Energies no renovables: 

• Carbó: es destina a la producció d’electricitat a les centrals tèrmiques i a les industries siderúrgica i del ciment. La baixa 
qualitat del carbó i les dificultats d’extracció fant que Espanya estigui en descens en la producció de carbó. 

• Petroli: és la font més d’energia més utilitzada a Espanya, però Espanya no en produeix i per tant ha d’anar a l’exterior a 
buscar-la: Mèxic, Aràbia, Nigèria, etc.... Europa tampoc no és una gran productora de Petroli. 

• Gas natural: El consum ha crescut per la demanda de les centrals tèrmiques, les indústries i l’ús domèstic. També s’importa 
sobretot d’Algèria. 

• Energia nuclear: L’aplicació principal és la generació d’electricitat a les centrals nuclears. Aquestes produeixen quasi el 20% 
de l’energia elèctrica generada a Espanya. 

- Energia renovables: 



Les fonts d’energia renovables (excepte la hidroelèctrica) són d’implantació recent a Espanya. L’energia eòlica ha experimentat un 
gran increment, l’energia solar també té una paper molt destacat, i la que avança de manera més lenta és l’energia de la biomassa. 

5. D'aquestes organitzacions interestatal de la llista heu d'escollir dues i contestar-les seguint l'esquema. 

Unió Africana, Organització de la Conferència Islàmica, Organització del Tractat del l'Atlàntic Nord, 

 

o La data de fundació 

o La seu central 

o Els objectius de l' organització 

o Els països o el nombre d'aquest que en formen part 

 

Data de 

fundació 

Seu central Objectius 

de la 

fundació 

Països o el nombre 

d’aquest que en formen 

part 

Organització 

del Tractat 

de l’Atlàntic 

Nord 

4 d’abril de 

1949, a 

Washington 

La seu central 

està a 

Brussel·les 

El seu 

objectiu 

principal és 

la defensa 

col·lectiva 

dels països 

Formada per 28 països 

d’Europa i Nordamèrica. 



que la 

formen. 

També 

defensar la 

llibertat, la 

promoció de 

l’estabilitat a 

l’àrea nord-

atlàntica, i 

defensar la 

pau i donar 

seguretat. 

Unió 

Africana 

Any 2002 No té una seu 

central, està 

formada per 

varies 

organitzacions, 

la més 

important el 

Parlament 

Panafricà està 

a Midrand 

(sud-africà) 

El seu 

objectiu 

principal és 

la integració 

politico -

econòmica 

dels països 

que la 

formen 

Els propòsits 

de la unió és 

Formada per cinquanta-

tres estats africans. 

La Unió Africana té 

cinquanta-tres membres i 

abasta la totalitat de 

l'Àfrica excepte Mauritània, 

Madagascar i la República 

de Guinea (suspesos) i el 

Marroc 



 
ajudar a 

assegurar la 

democràcia, 

els drets 

humans i 

una 

economia 

sostenible a 

l'Àfrica, 

especialment 

portant la fi 

dels 

conflictes 

africans 

interns i 

creant un 

mercat comú 

efectiu. 


