
A CIDADANÍA EUROPEA

REPASO DO TEMA 4



O CONTINENTE EUROPEO

• Europa é un continente formado por 51 países que comparten características 

culturais, como a orixe dos seus idiomas, costumes ou a súa propia historia.

• O continente europeo considérase un territorio rico, con grandes industrias e 

empresas. Porén, esta actividade humana provocou tamén que Europa sexa 

un continente moi explotado.

• O continente europeo está situado no hemisferio norte do planeta, e forma 

parte da mesma masa continental que Asia. A pesar de que a 

única separación física que hai entre ambos son os montes Urais, Europa e 

Asia considéranse continentes distintos, pois as súas tradicións culturais e 

históricas son diferentes.



O RELEVO EUROPEO

Europa está rodeada, salvo na zona unida a Asia,

por un gran tramo de costas, que inclúen formas

recortadas, praias, penínsulas e arquipélagos.

No seu interior, os elementos de relevo son pouco

pronunciados, é dicir, as cordilleiras teñen unha

elevación media, e os ríos non son demasiado

longos. Destacan tres grandes unidades de relevo:

• A Gran Chaira, con relevos suaves e moitos ríos.

• As montañas e cordilleiras antigas, que están

máis erosionadas e son máis baixas, como os

montes Urais.

• As cordilleiras novas, no sur, moi escarpadas e de

maior altitude, como os Pireneos ou os Alpes.



A UNIÓN EUROPEA

A Unión Europea ou UE é unha asociación económica, social e política formada por 28 

países do continente europeo. Os países que integran esta asociación perseguen uns obxectivos

comúns:

• Promover a unidade e manter a paz.

• Mellorar as condicións de vida e traballo.

• Eliminar as fronteiras para que os cidadáns europeos poidan traballar, viaxar ou vivir en 

calquera país da Unión.

• Facilitar o comercio entre os países. Para iso creouse unha moeda única, o euro, utilizada 

desde o ano 2002 na maioría dos países que forman a UE.

• Alcanzar a igualdade entre países europeos con axudas.

• Coidar o medio ambiente.



ORGANIZACIÓN DA UNIÓN EUROPEA

Para alcanzar estes obxectivos, necesitan un goberno e institucións comúns que tomen decisións e 

redacten leis. Entre estas institucións destacan:

1. O Consello da Unión Europea: Aproban as leis, firman acordos con outros países e desenvolven a 

política de común.

• Sede: Bélxica

• Ministros dos países da UE.

2. A Comisión Europea: Propoñen leis ao Parlamento e vixían que se cumpran os acordos da UE.

• Sede: Bélxica

• Comisarios elixidos por cada un dos países membros

3. O Parlamento Europeo: Elaboran leis, aproban os presupostos e controlan outras institucións da 

UE.

• Sede: Francia

• Deputados elixidos polos cidadáns.



SÍMBOLOS DA UNIÓN 
EUROPEA

• Bandeira: 12 estrelas.

• Lema: unida na diversidade.

• Día: 9 de maio.

• Himno: 9ª sinfonia de Beethoven.



HISTORIA DA UNIÓN EUROPEA

Despois das dúas guerras mundiais os dirixentes dos países europeos intentaron establecer acordos para evitar futuras 

guerras e impulsar o desenvolvemento común de Europa. A partir dese momento, os países europeos deron xuntos os 

seguintes pasos:

• 1950. Alemaña, Bélxica, Francia, Italia, Luxemburgo e os Países Baixos crearon a Comunidade Europea do Carbón e 

o Aceiro (CECA) para facilitar o comercio entre eles.

• 1957. Os países da CECA eliminaron as fronteiras comerciais entre si buscando un mercado común, e fundaron 

a Comunidade Económica Europa (CEE). Cos anos, sumáronse máis países.

• 1986. España e Portugal ingresaron na CEE.

• 1992. A CEE pasou a chamarse Unión Europea (UE). En adiante, ademais dunha comunidade económica, pasou a ser 

tamén unha unión social e política.

• 2002. O euro convértese en moeda da maioría dos países.

• 2013. Tras varias ampliacións, a UE acolleu 28 países membros.



A POBOACIÓN DA UNIÓN EUROPEA

• Europa é un continente moi poboado, con máis de 700 millóns de habitantes. Deles, 

uns 500 millóns de habitantes pertencen á UE.

• O maior problema é que cada vez nacen menos nenos, mentres que as persoas viven 

cada vez máis tempo. O resultado é o envellecemento da poboación.

• Moitas persoas veñen vivir a Europa. A maioría da inmigración que chega ao noso 

continente procede de América do Sur e o Caribe, de África e de Turquía, e busca 

traballo e proteccións sociais. Como hai máis inmigrantes ca emigrantes, 

o crecemento real da poboación é elevado.

• A poboación europea é principalmente urbana. Algunhas das maiores cidades da 

Unión Europea son París, Londres e Madrid



FÓRMULAS DO CRECEMENTO DA POBOACIÓN

Debemos coñecer estas dúas fórmulas para poder diferrenciar o crecemento

natural do real.

• CRECEMENTO NATURAL= NATALIDADE – MORTALIDADE

Na UE este crecemento é negativo xa que hai menos nacementos que mortes.

• CRECEMENTO REAL = NATALIDADE – MORTALIDADE  + MIGRACIÓNS

Como hai máis inmigrantes ca emigrantes, o crecemento real da poboación

é elevado.



SOMOS CIDADÁNS EUROPEOS

• Os cidadáns da Unión Europea posúen dereitos comúns, ademais dos que 

teñen nos seus países.

• A Unión Europea presenta unha gran diversidade cultural e un patrimonio 

histórico común.

• Algúns países da Unión Europea teñen unha moeda común, o euro, que facilita 

os intercambios comerciais.



FICHAS DE REFORZO

• Debaixo deste power point encontraredes fichas de reforzo para repasar os 

contados deste tema 4 e prepararvos así para a avaliación que será a volta 

da cuarentena.

• ¡A TRABALLAR!


