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Exercici 1
Llegiu el text següent i responeu les qüestions.
El primer problema que presenta Europa és que està formada per un conjunt
de països democràtics, però que ella mateixa no és democràtica (...) ni el
Parlament Europeu pot legislar, ni el Banc Central Europeu té pràcticament cap
mena de control polític. (...)
El segon element és la manca de política social: Europa té una moneda única,
s’ha convertit en un gran negoci, però ni tenim una pensió única, ni tenim un
salari mínim únic, ni tenim unes jornades de vacances úniques, ni tenim un
període de jubilació igual, ni tenim cap tipus de normativa laboral conjunta.(...)
El tercer problema que presenta Europa és el fet que no és una Europa dels
pobles, sinó dels estats. Amb la incorporació de països petits com Letònia, el
letó serà llengua oficial de la Comunitat Europea, mentre que el català no ho
pot ser perquè Catalunya està integrada a la Unió Europea dins l’Estat
espanyol. Si el letó té uns dos milions i mig de parlants i el català en té uns deu
milions, sembla una incongruència que el català no pugui ser llengua oficial (...)
El quart problema és que l’Europa que es construeix és una Europa ciutadella,
tancada en ella mateixa. Una Europa que ha estat emigrant durant 500 anys i
que ara tanca les portes a l’entrada dels immigrants vinguts d’altres zones,
sobretot de països del Sud.(...)
Finalment, l’últim tema preocupant és el que deriva de la política exterior i de
seguretat comuna, que està convertint Europa en un espai imperial: aquell
territori que vol anar a l’Amèrica Llatina a buscar matèries primeres, o que vol
imposar polítiques de comerç exterior amb duresa, o que vol disposar d’un
exèrcit que ens “protegeixi”.(...)
Arcadi Oliveres. &RQWUD OD IDP L OD JXHUUD. Barcelona: Angle Editorial , 2004.
pàgs. 141-143
1. Resumeix les idees principals del text. (1 punt).
2. Indica quins efectes socials produeix el desigual repartiment dels nivells de
renda i de les condicions laborals (atur, jornades laborals, salaris i
desplaçaments) (1 punt).
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3. Exposa l’organització políticoterritorial de l’estat espanyol i les àrees
lingüístiques. (1punt)
4. Resumeix la formació de la Unió Europea i les funcions de les seves
institucions principals. (2 punts).
Exercici 2
Intercanvi de mercaderies a nivell mundial.

1. Descriviu el mapa i interpreteu les dades. (1 punt).
2. Explica quins són els principals indicadors econòmics i socials i què
representen. (2 punts).
3. Resumeix les principals xarxes de comunicació de persones, mercaderies i
informació en el món . (2 punts).
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