
2ª DE ESO. 

Hola rapaces, unha semana máis vemonos na necesidade traballar desde a 

distancia. Antes de nada, espero que todos estedes ben ,xunto coas vosas 

familias. Envíovos unha gran e sentida aperta co todo o meu ánimo e coa 

ilusión de que pronto estaremos xuntos novamente. 

Está semana iniciamos o tema catro do libro de Xeografía. A continuación 

tedes un resumen para irnos familiarizándonos cos contidos,Tedes que ler o 

resumen.Intentade facer os exercicios.Unha vez realizada toda a tarefa, 

repasadea e intentar memorizar os datos máis importantes. 

TEMA4. EUROPA E A UNIÓN EUROPEA. 

Situación. Europa é o segundo continente máis pequeno do mundo tras 

Oceanía.  

En realidade trátase dunha gran península situada no Hemisferio Norte ao 

oeste do bloque continental de Eurasia. 

 Limita ao norte co océano Glacial Ártico; ao sur co Cáucaso, o mar Negro e o 

mar Mediterráneo; ao leste cos montes Urales, o río Ural e o mar Caspio; e ao 

oeste co océano Atlántico.  

Conta con 10.530.751 quilómetros cadrados, o que representa o 2% da 

superficie da Terra.  

1º. EUROPA. 

 Europa é un continente de extensión reducida cuios principais trazos son os 

seguintes:  

a) A nivel físico. caracterízase polo predominio de chairas no centro, 

montañas antigas no norte e mozos no sur; e a escasa altitude media (340 

metros) 

b) A nivel político. Hai que distinguir dúas zonas: Europa occidental onde 

predominan os sistemas democráticos; e Europa oriental e algúns da central 

que actualmente viven un proceso de transición de réximes comunistas a 

democráticos. 

c) A nivel demográfico. As características máis importantes son:  

• Europa conta con máis de 730 millóns de habitantes (o 11,2% da poboación 

mundial) e a súa densidade de poboación é elevada (69,4 habitantes por 

kilómentro cadrado). 

 • A poboación distribúese de formar irregular, xa que o norte europeo e as 

zonas montañosas contan con menor número de habitantes. 



 • A estrutura por idade da poboación europea corresponde á dun continente 

envellecido, debido á baixa natalidade e á elevada esperanza de vida (75 

anos). 

 • A maior parte da poboación europea reside en cidades (71,9 %). 

 d) A nivel económico. Podemos destacar os seguintes trazos: 

 • En Europa existen dúas realidades económicas: a de Europa occidental, moi 

desenvolvida; e a de Europa centrooriental, menos avanzada. 

 • Presenta trazos de sociedades moi avanzadas e desenvolvida, posto que o 

sector económico predominante é o terciario (aínda que con diferenzas entre 

as dúas zonas sinaladas no punto anterior). 

2º. A UNIÓN EUROPEA. 

 2.1. O PROCESO DE INTEGRACIÓN. 

A Unión Europea (UE) é unha asociación económica e política formada por 

vinte e sete países democráticos . 

A actual Unión Europea é o resultado dunha serie de tratados e acordos 

asinados desde mediados do s. XX. Os máis importantes son os seguintes: 

 1. Tratado de París (1951) .Creouse a Comunidade Europea do Carbón e do 

Aceiro ( CECA), antecedente do proceso de integración.  

2. Tratados de Roma (1957). Asínase dous acordos: 

 a) Constituíuse a Comunidade Económica Europea (CEE) ou Mercado Común. 

Polo cal, as persoas, as mercadorías, os servizos e os capitais poden circular 

libremente polos países da Unión, xa que este acordo supón a supresión das 

aduanas e aranceis. Este é un acordo de tipo económico. 

b) EURATOM. Acordo para regular o uso da enerxía atómica. 

 3. Acta Única Europea (1986). Impulsouse a integración económica e 

monetaria, á vez, que se reforzaron os fondos estruturais.  

4. Tratado da Unión Europea ou Tratado de Maastricht (1992). Créase a Unión 

Europea (con fins económicos e políticos) e fíxanse os tres alicerces da Unión: 

unión económica e monetaria; cooperación en política exterior e de seguridade 

común; e colaboración en asuntos de xustiza e interior. 

 5. Creación do euro (1999) A moeda única púxose en circulación en 2002 na 

maioría dos países da Unión Europea.  



6. Resaltar que a pesar dos intentos de crear unha Constitución común para 

todos os países que forman a Unión Europea, na actualidade aínda non 

chegou a formalizarse. 

2.2. AS AMPLIACIÓNS DA UNIÓN EUROPEA. 

Desde a súa creación en 1957, a Unión Europea (CEE ata 1992) experimentou 

varias ampliacións, pasando dos seis membros fundadores aos vinte e sete 

actuais. 

 No seguinte mapa queda plasmado o proceso de ampliación da UE:  

 

Actualmente, están en proceso de estudo para a súa integración :Albania, 

Macedonia do Norte, Montenegro,Servia e Turquía.  

2.3. A EUROPA ECONÓMICA . 

A cooperación e o desenvolvemento económico é unha das ideas centrais que 

deron lugar á actual Unión Europea. Iso provocou que gran parte das medidas 

que tiveron éxito desde 1957, o ano de fundación da CEE, sexan de tipo 

económico.  

Entre eses logros podemos destacar os seguintes: 



 • A creación da Unión Económica e Monetaria ( UEM) deu lugar á creación 

dunha moeda común (o euro) ou ao intento de eliminar as desigualdades entre 

os países membros. 

 • A creación do Banco Central Europea (BCE), que dirixe a política monetaria 

da UE, xestiona o euro e garante a estabilidade dos prezos.  

• Creáronse unha serie de políticas relacionadas con actividades económicas: 

a) Política Agrícola Común (PAC) É unha das máis importantes. Ten como 

finalidade promover unha produción agrícola de calidade e que respecte o 

medio ambiente, proporcionar axudas ou subvencións aos agricultores, 

gandeiros... 

b) Política Pesqueira Común (PPC) Ten como obxectivo primordial protexer os 

recursos pesqueiros e o medio ambiente mariño. 

c) Política europea da enerxía. Propón reducir o consumo de enerxía, loitar 

contra o cambio climático, investir en enerxías renovables... 

No interior da Unión Europea existen grandes contrastes de tipo económico. 

Para reducir estes desequilibrios e favorecer o desenvolvemento das diferentes 

rexións, a UE leva a cabo a súa política rexional, cuxos instrumentos máis 

importantes son os denominados fondos: 

 1º. Fondos estruturais. Destínanse a reducir as diferenzas entre as rexións da 

UE: 

 • Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) Proporciona axudas 

ás rexións menos desenvolvidas ( ej: creación de autoestradas, etc.)  

• Fondo Social Europeo ( FSE) Financia actividades formativas, de creación de 

emprego, etc. 

 • Fondo Europeo de Orientación e Garantía Agraria ( FEOGA) Concede 

axudas para promover o desenvolvemento rural.  

• Instrumento Financeiro de Orientación Pesqueira. Outorga axudas á 

actividade pesqueira, etc.  

2º. Fondos de cohesión.  

Favorece aos países que teñen un PIB inferídevos ao 90% da media da Unión 

Europea.  

2.4. AS INSTITUCIÓNS DA UNIÓN EUROPEA. 

 Os Países da Unión Europea comparten unha serie de institucións:  

1. PARLAMENTO. 



 COMPOSICIÓN. Está formado por eurodeputados, elixidos por sufraxio 

universal cada cinco anos.  

FUNCIÓNS. A principal é legisar, actividade que comparte co Consello de 

Europa ( codecisión). 

 SEDE. A súa sede principal é Estrasburgo (Francia). 

2. CONSELLO EUROPEO. 

 COMPOSICIÓN.  

Formado polos Xefes de Estado ou de Goberno dos países membros. Están 

dirixidos por un presidente, elixido cada dous anos e medio.  

FUNCIÓNS. Favorecer acordos entre países membros e tomar decisións de 

envergadura para a Unión. 

 SEDE. Bruxelas (Bélxica) . 

3. CONSELLO DA UNIÓN EUROPEA. 

 COMPOSICIÓN. 

 Formado polos ministros dos países membros e reúnense en función dos 

temas que se aborden: agricultura, etc.  

FUNCICÓNS. Lexislativa e orzamentaria (xunto co Parlamento Europeo) 

Coordina, ademais, as políticas económicas.  

SEDE. Está en Bruxelas (Bélxica), pero tamén se reúnen en Luxemburgo, etc. 

 4. COMISIÓN EUROPEA. 

 COMPOSICIÓN. Está formado polo presidente (elixidos polos gobernos da 

UE) e polos comisarios (un por cada Estado membro) que se ocupan de áreas.  

FUNCIÓNS. Presenta propostas lexislativas ao Consello da Unión Europea e 

ao Parlamento e, á vez, xestiona o orzamento.  

SEDE. A súa sede principal está en Bruxelas (Bélxica). 

 5. TRIBUNAL DE XUSTIZA. 

 COMPOSICIÓN.  

Está formado por un xuiz de cada país membro da UE. 

 FUNCIÓNS. Ver para que as leis comunitarias aplíquense correctamente. 

SEDE. Luxemburgo (Luxemburgo)  

6. TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEO. 



 COMPOSICIÓN. Un membro por cada país. 

 FUNCIÓNS. Comprobar se os fondos comunitarios xestiónanse 

correctamente.  

SEDE. Luxemburgo (Luxemburgo). 

EXERCICIOS. 

1. Busca o himno da UE e escoitao. 

2. Busca e debuxa a bandeira da UE. 

3. Escribe unha lista dos países que forman actualmente a UE. Engádelles a 

súa capital. 

 


