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Objectius 
La Geografia d´Europa es proposa donar a conèixer el territori, la societat i les activitats econòmiques d’aquest 
conjunt geogràfic, tenint en compte els canvis geopolítics i les transformacions productives que l’afecten. El 
principal àmbit de referència serà el dels països que formen la Unió Europea. 

Continguts 
Primera Part: Identificació del territori i la societat europeus 
1. Europa com a concepte geogràfic i cultural. 
2. El territori europeu: marc físic i ambiental. 
3. Perspectives demogràfiques de la societat europea. 
4. La distribució de la població sobre el territori: l’Europa de les ciutats. 
Segona Part: Europa en el context mundial: canvis geopolítics i transformacions productives i territorials 
5. El context d'integració política i econòmica: present i futur de la Unió Europea. 
6. Transformacions productives i espacials en el món rural. 
7. Reestructuració productiva i canvis en la localització industrial. 
8. El creixent sector terciari: alguns exemples. 

Pràctiques 
P1: Anàlisi d’una qüestió relativa a un país o regió d’Europa (novembre); 
P2: Anàlisi d’un problema medioambiental (desembre); 
P3: Anàlisi i interpretació de dades demogràfiques (marc); 
P4: Anàlisi de les transformacions d’un sector productiu a Europa (abril). 

Avaluació 
L’assignatura s’avaluarà a partir de: 
-dos exàmens parcials (febrer i juny) de caràcter eliminatori o bé un examen final (60%). Només es podran 
presentar els alumnes que hagin entregat la ressenya i les pràctiques; 
-una ressenya d’un llibre (gener/febrer) (10%); 
-les pràctiques realitzades durant el curs. Aquestes activitats són obligatòries i necessàries per poder ser 
avaluat/da (30% de la nota final). 
L’alumnat que opti a la convocatòria de setembre haurà d’haver entregar les pràctiques (30%) i la ressenya (10%) 
per poder fer l’examen (60%). 
Per poder fer el promig de notes final la nota de l’examen ha de ser com a mínim de 5 i la de les pràctiques i la 
ressenya ha de ser com a mínim de 4. 
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