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1 Línia de recerca

Catalunya i Espanya, a Europa i el món.

2 Sublínia de recerca

La posició demogràfica, econòmica, social i cultural de la Unió Europea al món.

3 Escala de Treball

Unió Europea i el món.

4 Propostes per als Treballs de Recerca

Història recent dels conflictes bèl·lics de la UE.
Impactes del canvi climàtic en el context europeu: oportunitats i reptes.

5 Competències Generals del Batxillerat

• Competència en gestió i tractament de la informació.
• Competència digital.
• Competència en recerca.

6 Competències Específiques de la Geografia

• Competència en la dimensió espacial dels fenòmens.
• Competència en l'anàlisi i interpretació de fonts geogràfiques.
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7 Introducció 
 
La Unió Europea és un referent internacional en diversitat d'àmbits. L'anàlisi de la potència europea 
en relació al món permet comprendre els beneficis i les carències de la UE en l'actualitat i en la seva 
evolució.

La demografia europea permet comprendre i analitzar l'estoc i evolució de la tipologia de població 
(per estructura d'edats, origen ètnic, concentració al territori, esperança de vida, natalitat,...).

L'anàlisi de la societat europea, diversa i complexa permet comprendre i analitzar com s'estructuren 
les famílies, quins perfils de societat s'estan estructurant i organitzant en el si comunitari.

La magnitud social reflexa els valors, l'ètica i la conducta tant de les societats europees, els governs 
i la Comissió Europea que es projecta al món.

L'economia  europea  és  un  paradigma  de  globalització  i  poder  global,  basat  en  la  capacitat 
d'exportar.

Les  finances  europees,  en  l'aspecte  pressupostari,  permeten  entendre  la  voluntat  de  progres  i 
cohesió social i territorial.

L'evolució  dels  esdeveniments  mundials  accentuen  la  necessitat  europea  de  crear  polítiques 
comunes.  Això  suposa  la  necessitat  d'abolir  sobiranies,  intervenir  administracions  i  òrgans  de 
comuns.
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8 Objectius de la Línia de Recerca

• Conèixer la magnitud demogràfica de la UE en relació al món
• Conèixer la magnitud social de la UE en relació al món.
• Conèixer la magnitud cultural de la UE en relació al món.
• Conèixer la magnitud econòmica de la UE en relació al món.
• Conèixer la magnitud financera de la UE en relació al món.
• Conèixer la magnitud política de la UE en relació a món.

9 Objectius Específics de la Sublínia de Recerca.

• Conèixer  les  característiques  demogràfiques  de  la  UE i  els  seus  membres.  Posar-ho en 
relació al context mundial.

• Conèixer la societat europea en relació al món: relacions entre la família, l'economia i els 
governs.

• Conèixer la cultura i la difusió de la cultura europea al món.
• Conèixer l'economia europea:els seus elements definitoris i les relacions comercials amb 

altres indrets del món.
• Conèixer les finances de la UE en relació al món: d'on capta els diners i en què els inverteix. 

Conèixer quin percentatge del  pressupost  és major i  quina política (social,  econòmica o 
financera) reforça.

• Conèixer  les  relacions  polítiques  amb  altres  actors  internacionals  al  món:  aliances  i 
conflictes.
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10  Fonts i Recursos per Fomentar la Recerca

10.1 Informació General:

UE/ Temas/ La UE por Temas
http://europa.eu/pol/index_es.htm

Pàgina de la UE con informació resumida del total d'activitats: 
• aduna i fiscalitat,http://europa.eu/pol/tax/index_es.htm
• agricultura, pesca i alimentació,http://europa.eu/pol/agr/index_es.htm
• ciència i tecnologia
• cultura i educació
• desenvolupament i ajuda humanitària
• economia i finances
• treball i assumptes socials
• empreses
• institucions de la UE
• justícia i drets dels ciutadans
• medi ambient i energia
• salut
• transports i viatges

Els apartats permeten accedir les bades de dades per tipologia del tema, documents i publicacions al 
respecte.

UE/ Geografia i relacions amb el món
http://europa.eu/about-eu/countries/index_es.htm
Espai dedicat als països membres, els candidats i la relació de la UE amb els països de la esta del 
món.

UE/Funcionamiento de la UE/Economía
http://europa.eu/about-eu/facts-figures/economy/index_es.htm
Espai dedicat als objectius globals de mercat. Proporciona dades rellevants de l'economia així com 
mercats i estratègies per la desenvolupament econòmic.

UE/Europe 2020
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
Pàgina dedicada a la visió estratègica de la Unió cap a l'any 2020. Proporciona informes anuals 
sobre l'evolució dels seus propòsits.

UE/ Recursos para profesores
http://europa.eu/teachers-corner/15/index_es.htm

Conjunt de recursos per a la ràpida comprensió de l'historia,organització, avaluació i altres aspectes 
de la UE.

Gobierno de España/Cooperación Cultural y Promoción exterior
http://www.mcu.es/cooperacion/CE/Internacional/UnionEuropea.html

Recull dels enllaços europeus en relació a la cultura a nivell europeu.

http://europa.eu/pol/index_es.htm
http://www.mcu.es/cooperacion/CE/Internacional/UnionEuropea.html
http://europa.eu/teachers-corner/15/index_es.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/facts-figures/economy/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/index_es.htm
http://europa.eu/pol/agr/index_es.htm
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10.2 Blogs
-Geografia: Blog per explicar el món des d'una perspectiva geogràfica
http://blocs.xtec.cat/geografia/

Blog de Sònia Ruiz del INS Cubelles amb continguts de 2ON de B.A.T. 

10.3Bibliografia

COMISIÓN  EUROPEA,  (2012)  Informe  General  sobre  la  actividad  de  la  Unión  Europea 
(2012). Dirección General de Comunicación.
 http://europa.eu/generalreport/index_es.htm
Ampli informe de les activitats econòmiques, financeres, socials i internacionals de la UE i els seus 
membres

Ruiz-Domènec,  José  Enrique  (2012)  Europa  :  las  claves  de  su  historia José  Enrique  Ruiz-
Domènech Barcelona : RBA, 2012 

Assaig del concepte europeu. Repasa l'historia i l'afectació d'aquesta en la construcció europea.

11 Instruments
INDEXMUNDI

http://www.indexmundi.com/map

Base  de  dades  que  proporciona  indicadors  (  comentats)  comparatius  en  aspectes  com  la 
població,l'economia i les finances. L'àmbit és per països i per regions. També genera una mapa 
explicatiu.

Calculadora interactiva del IDH /PNUD:
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/datos/calculadora/
Instrument en xarxa per al càlcul de l'indicador .Proporciona l'enllaç a les dades i l'edició d'un mapa 
explicatiu.

http://hdr.undp.org/es/estadisticas/datos/calculadora/
http://www.indexmundi.com/map
http://europa.eu/generalreport/index_es.htm
http://blocs.xtec.cat/geografia/?page_id=7
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12 Metodologia

Conèixer les característiques demogràfiques de la UE i els seus membres. Posar-ho en relació 
al context mundial.

• Es fa un relat comparatiu dels paràmetres com el nombre de població, evolució en el nombre 
de població,  la proporció de població per  edats,la fertilitat,  la mortalitat,  la immigració, 
l'emigració en relació al món. Han de ser dades estàtiques per que comparen dos àmbits 
diferents.

• Per  consultar  la  metodologia  específica  de  la  UE  :  EROSTAT,  2008.  ”Demographic 
Outloock:  national  reports  on  the  demographic  developments  on  2007”  Eurostat, 
Methodologies and working papers.

Conèixer la societat europea en relació al món: relacions entre la família,  l'economia i els 
governs.

• Es coneix la societat europea fent recerca en les relacions individuals i de grup en l'àmbit 
europeu i en comparació amb com s'estableixen aquestes relacions al món. La recerca es 
centra  en  l'organització  familiar,  el  voluntarisme,  els  moviments  socials  i  altres  formes 
d'associació col·lectiva.

Conèixer l'economia europea:els seus elements definitoris i les relacions comercials amb altres 
indrets del món.

• El reconeixement de l'economia europea es fa avaluant el producte interior brut (PIB), el 
PIB per  càpita,  el  nombre  de  població,  la  taxa  d'ocupació,  el  deute   com a  indicadors 
principals. També es descriu quins són els sectors productius que millor funcionen tant en el 
mercat  interior  com  en  l'exportació.  Consulteu  la  referència 
INDEXMUNDI:http://www.indexmundi.com/european_union/#Economy

• També s'avalua i es representa, el percentatge de comerç mundial respecte altres països al 
món. En aquest sentit es descriu les relacions comercials que té Europa amb altres regions 
en termes de competència o d'aliança comercial.

Conèixer les finances de la UE en relació al món: d'on capta els diners i en què els inverteix.
Conèixer  quin  percentatge  del  pressupost  és  major  i  quina  política  (social,  econòmica  o 
financera) recolza.

• Per conèixer les finances de la UE es consulta el pressupost de l'UE. S'analitza la partida 
pressupostària, en percentatge o en valor absolut, i a què està destina. D'aquesta dedicació 
pressupostària  es  dedueix les  preocupacions de la  comunitat  vers  el  medi  ambient,  a  la 
societat, la cohesió social, la pròpia economia i el finançament . 

• Es fa una com comparació a nivell internacional del diner que es dedica a l'exportació, la 
importació, a la inversió entre regions (o països).

Conèixer les relacions polítiques amb altres actors internacionals al món: aliances i conflictes.

http://www.indexmundi.com/european_union/#Economy
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• Es fa  una cerca documental  prèvia d'aspectes  relacionats amb la política,  i  les relacions 
internacionals. Es fa un relat de la posició política de l'UE. Es comenta aquells aspectes 
referents a les relacions internacionals, en qualsevol camp.
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