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OBJECTIUS: Estudi del procés  de la integració europea fins als nostres dies i anàlisi de la problemàtica 
comunitària actual. 
 
TEMARI: 
-La  Unitat Europea com a realitat estructural. 
-Europa, espai físic, espai històric, espai social. 
- Historiadors i  sociòlegs  davant el procés d´ integració  europea. 
- La llarga història de la Unitat Europea. 
- Projectes d´unitat  política  a Europa fins a la Primera Guerra  Mundial. 
- L´Europa  d´ entreguerres i el primer intent institucionalitzat d´unitat europea. 
- La Segona Guerra Mundial i les seves repercusions en el procés d´unitat europea. 
- La crisi del procés d´unificació entre 1965 i 1985 i la seva reactivació. 
- L´Europa de Maastrich i Amsterdam. 
- La política social: les seves deficiències d´origen i situació actual. 
- El  Tractat pel qual s´estableix una Constitució  per a Europa (2004). 
- Els problemes de l´ampliació de la UE. 
- La presència de les regions a la construcció  de  la UE. 
- La UE i la seva relació amb el món. La seva posició en el marc actual del procés de globalització. 
 
AVALUACIÓ: 
 
     Opció A:  
 - Assistència i participació a les classes.    Dossier de textos i articles.  
 -  Ressenyes : L. FEBVRE,  Europa. Génesis de una civilización,  Barcelona, Crítica, 2001, i 
J.FONTANA,  Europa ante el espejo, Barcelona, Crítica, 2001.  
 - Treball  dirigit sobre alguna qüestió  del programa.  
 -  Examen final. 
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