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La mundialització dels intercanvis
La societat postindustrial (pàg. 20, 91)
Globalització (pàg. 20)

És la integració de tota l’economia mundial en un sol sistema econòmic, dominat pel capitalisme, juntament
amb un augment de la interdependència entre tots els sistemes productius i una progressiva manca de
capacitat de decisió de cada Estat o nació sobre la seva economia.
Deslocalització. Neoliberalisme. * L’intercanvi desigual. Centre i Perifèria (pàg. 22, 297). Zones
semiperifèries. Les multinacionals o transnacionals (pàg. 87)
DAVOS (Suïssa) i Porto Alegre (Brasil). Injustícies, desigualtats i abusos.
El comerç mundial i el desenvolupament (pàg. 185).
6_Les xarxes de transports i els intercanvis (...comunicacions)
 Funcions

i impactes en la producció i el consum.

Organitzacions que regulen el comerç mundial: OMC, GATT...
Els fluxos visibles i no visibles.
Les infraestructures del transport (pàgs. 164-171, 54, 58-59).
* Centres

logístics i equilibri territorial (172...) [vegeu Política i territori]

* Els intercanvis desiguals i el subdesenvolupament (284...)
Els corrents migratoris (55..., 188-190, 302.., 307-310).
El deute extern.
Les institucions internacionals (pàgs. 24-29 + apunts)

7_L’economia i l’activitat econòmica (CAT (unit. 3 (pàgs. 66-76) i 5 (pàgs. 140-163)), ESP (unit. 3 i 8
(pàgs. 256-)) , UE (pàg. 50...) i món (pàg. 66...))
Indicadors econòmics (gràfics: 181...).: PIB (PPA), PIB per càpita (285), RN, PNB, X (pàg. 39, 53, 75), M, IPC, IPCH,
IDH, taxa activitat, taxa d’atur, població activa, R+D+i... La balança comercial i de pagaments.
Creixement econòmic (exemple: pàg. 290). Decreixement econòmic?
Les activitats econòmiques i el medi ambient (pàg. 109). Sector quaternari (= Ss relacionats amb la
informació, la recerca i el coneixement + utilització TIC avançada))
Els intercanvis econòmics i el grau de desenvolupament. (68...). Desequilibris entre territoris (pàg. 284...).
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8_Política i territori
Definicions/deures: cultura, àrea cultural, identitat cultural i (procés d’aculturació), Estat, nació i
frontera.
La cultura i les àrees culturals del món (pàg. 312).
Organització, divisió i equilibri territorial dels estats (CAT (pàgs. 77-86, 88.., PEIN (107,127-128), 129-132,
Centres logístics i equilibri territorial (172-176), ESP (77...), 22, 185 (font: 13, 14 i 15), 284, 297).
vocabulari: Síndic de Greuges, irredemptisme (pàg. 203-204, llibre 08/09) i minorització (pàg. 206-208, llibre 08/09)
Indicadors socioeconòmics (vs. grau de benestar - IDH) i problemes del món actual.
La cooperació per al desenvolupament (ONG’s, Comerç Just...).
[ Cercar més informació sobre ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT DEL MIL·LENI - 2015 ]
www.mansunides.org
[ projecció d’imatges diverses sobre el flux de mercaderies a CAT, corredor mediterrani, turistes origen europeu a
BCN, productes exportats/importats i, introducció del T/9: CAT: rius de CAT (via imatge plana i flash) ]

Clima, vegetació i relleu / activitats econòmiques / sectors productius, etc... de Catalunya (CAT)
(unitats 4 i 5) i Espanya (ESP) (unitats 8 i 9).

La Unió Europea (UE).
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