
Tema 13- ESPAÑA EN EUROPA E NO MUNDO  
 
1- UNIÓN EUROPEA. 
 
1.1. Institucións e órganos da UE  
1.2. A construción da UE  
1.3. España no contexto da UE e balance da adhesión.  
 
2- ESPAÑA NO MUNDO 
 
2.1. Globalización económica.  
2.2. O novo escenario xeopolítico.  
a) Desigualdade no mundo  
b) Comercio desigual, débeda externa  
c) Posición de España no mundo  
2.3. Posición relativa de España no mundo.  
 
TEMA (pregunta teórica)  
• O novo escenario xeopolítico:  
- Desigualdade no mundo.  
- Comercio desigual, débeda externa.  
- Posición de España no mundo.  
 
PRÁCTICOS  

- Mapa do PIB per cápita en Europa e no mundo.  

- Gráfica de débeda externa total por rexións do mundo.  

- Mapa de espazos centrais e periféricos no mundo.  

- Gráfica ou táboa do Índice de desenvolvemento humano no mundo.  

 
VOCABULARIO  
 
COMISIÓN EUROPEA: Representa os intereses da Unión Europea fronte a outros países do mundo; está 

composta por un presidente, un vicepresidente que actúa tamén como Alto Representante da Unión para 

Asuntos Exteriores e Política de Seguridade e por Comisarios encargados das diferentes áreas da política 

comunitaria durante cinco anos. 

MOVEMENTOS ANTIGLOBALIZACIÓN: Son os movementos que están en contra da globalización 

económica que se está a vivir na sociedade actual, sobre todo polas consecuencias negativas que esta 

globalización pode ter nos traballadores: deslocalización industrial, o cal quere dicir que por exemplo 

unha empresa española pode ir a facer unha parte do seu proceso de fabricación a Marrocos ou a Asia 

onde os salarios son moito máis baixos e as condicións laborais moito menos esixentes para o 

empresario. 

OBXECTIVOS DO MILENIO: Son os OITO OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO DO MILENIO que a  ONU 

se marcou no CUMIO DO MILENIO celebrado no ano 2000, no que participaron Xefes de Estado e de 

Goberno de 187 países,  en canto á redución da pobreza, a fame, e a expansión da cultura e da sanidade 

no Terceiro Mundo. 

XEOPOLÍTICA: Ciencia que estuda as influencias que o marco xeográfico pode ter nas sociedades 

humanas e no desenrolo dos conflitos xurdidos entre elas. 


