Unitat 1. L'organització política de la
societat
●

1. Estat com organització política de la societat
–

Estat=Conjunt d'institucions creades per organitzar la vida i
l'activitat de les persones que viuen en un mateix territori.

–

Funcions de l'Estat=
●
●
●
●
●
●
●

1. Estableix les lleis. (Parlament)
2. Vetla pel compliment de les lleis.(Poder judicial)
3.Responsable de l'ordre a l'interior(policia) i seguretat exterior (exèrcit)
4.Desenvolupa la política exterior.
5.Recapta impostos.
6. Dirigeix l'economia.
7. Administra serveis públics i gestiona infraestructures.

–

Territori= Espai delimitat per unes fronteres que el limiten.

–

Democràcia= Forma de govern on els ciutadans participen en les tasques
de govern elegint els seus representants. La sobirania la té el poble.

–

Sobirania= Tenir el poder.

–

Constitució= Conjunt de lleis fonamentals, aprovades per votació, que
determina la forma de govern, estableix els drets i els deures dels
ciutadans i defineix les institucions i el funcionament de l'Estat.

–

Eleccions= Mecanisme a través del qual els ciutadans, per mitjà del vot,
participen en l'exercici de poder, elegit els seus representants.

–

Referèndum= Consulta d'una qüestió concreta, que els ciutadans
accepten o rebutgen.

Divisió de poders
●

1. Poder legislatiu.
–

Funcions:Elabora les lleis i controla el govern.
Elegeix el president del govern.

–
●

●

Institució:Parlament.

2. Poder executiu.
–

Funcions: Posa en marxa les lleis.

–

Institució:Govern.

3. Poder judicial.
–

Funcions:Aplica les lleis i castiga infraccions.

–

Institució:Tribunal

2. Els Estats del món i les relacions
internacionals
●

L'àmbit polític.
–

Factors a tenir en compte.
●

●
●
●

●

Estats Units. Gran potència militar. Dirigeix l'espai polític
internacional.
Per contrarestar el seu pes es tendeix al multilateralisme.
Islamisme com a guia política d'alguns Estats.
Cada vegada més protagonisme de la Xina. Cada
vegada més poder militar.

L'àmbit econòmic.

2. Els Estats del món i les relacions
internacionals
●

L'àmbit econòmic.
–

Centre del món econòmic: Canadà, Estats Units, Japó
i la Unió Europea. Països rics.

–

Països en desenvolupament.
●
●
●
●

–

Implantació empreses estrangeres.
Mà obra barata i preparada.
Escasses normatives ambientals.
Governs forts.

Països pobres.(Sobretot Àfrica subsahariana)
●
●

Països rics exploten seus recursos naturals.
Pobresa obliga a emigrar.

2. Els Estats del món i les relacions
internacionals
●

L'àmbit polític.
–

Factors a tenir en compte.
●
●
●

●

L'àmbit econòmic.
–

Característiques i exemples
●
●
●

Centre econòmic=
Països desenvolupament=
Països pobres=

3.L'Estat i la globalització
●

●

●

Globalització= sistema d'organitzar el món on
les relacions i dependències econòmiques,
polítiques, socials i culturals es realitzen entre
tots els països del planeta.
Organitzacions supranacionals
/supraestatals=conjunt d'estats que creen
institucions de forma conjunta. Aquestes
institucions assumeixen una part de la
sobirania dels Estats que la integren.

3.L'Estat i la globalització
●

ONU= Organització de les Nacions Unides. És
l'organització supranacional més gran i
important. Fou creada el 1945 i hi formen part
gairebé tots els Estats.
–

Els seus objectius:
●
●
●
●
●

Mantenir la pau.
Fomentar les relacions d'amistat entre nacions.
Respecte igualtat de drets i lliure determinació dels pobles.
Cooperar en la solució de problemes internacionals.
Desenvolupar el respecte als drets humans.

3.L'Estat i la globalització
●

ONU=
–

Els seus objectius:
●
●
●
●

4. L'organització territorial
d'Espanya
●

●

●

●

●

Municipi: Unitat territorial i administrativa més elemental
de l'Estat.
Terme municipal: Territori delimitat sobre el qual
l'Ajuntament té competències.
Ajuntament: Institució que s'encarrega de
l'administració del terme municipal.
Províncies:Unitats administratives formades per una
agrupació de municipis, que ofereixen serveis als
municipis. També representa l'àmbit electoral de l'Estat.
Diputació provincial:Institució que s'encarrega de
governar i administrar la província.

4. L'organització territorial
d'Espanya
●

Municipi:

●

Terme municipal:

●

Ajuntament:

●

Províncies:

●

Diputació provincial:

5. L'Estat de les autonomies.
●

●

●

Comunitats autònomes: Formes d'organització
descentralitzada de l'Estat, perquè tenen competències
d'autogovern. (Govern i Parlament propis)
Estatut d'autonomia: Llei més important de la c.
autònoma i recull les institucions, les normes i les
competències de cada c. autònoma.
IDH: Índex de Desenvolupament Humà és un indicador
que mesura el nivell de desenvolupament dels
habitants d'un país. Té en compte 3 variables. 1. Salut.
2. Educació.
3. PIB per habitant.

5. L'Estat de les autonomies.
●

Comunitats autònomes:

●

Estatut d'autonomia:

●

IDH:
–

Índex té en compte 3 variables. 1.
2.
3.

6. La Unió Europea.
●

●

●

CEE. Comunitat Econòmica Europea.
Organització supranacional que integrava
diversos països d'Europa i va crear un mercat
únic.
Mercat únic. Conjunt de països on hi ha lliure
circulació de béns, serveis, persones i capitals.
UEM. Unió Econòmica i Monetària. Conjunt de
països de la UE que tenen una moneda única,
l'Euro.

6. La Unió Europea.
UE. Unió Europea. Organització supranacional que
integra 28 països d'Europa que té una política
econòmica comuna així com també un Parlament i
institucions de govern pròpies. Els Estats membres
cedeixen una part de la seva sobirania a la UE.
–

Objectius.
●
●
●
●
●

1. Impuls del progrés econòmic i social.
2. Afirmació de la identitat europea.
3. Implantar una ciutadania europea.
4. Desenvolupar un espai de seguretat i justícia.
5. Desenvolupar un sentit comunitari.

6. La Unió Europea.

7. Les organitzacions no
governamentals
●

ONG= Organitzacions no governamentals. Són
entitats privades que tenen fins humanitaris o
socials i no depenen de cap govern.
–

Funcions. 1. Accions humanitàries.
Creu Roja Internacional, Màns Unides,
Itermón-Oxfam.
2. Promoció dels drets humans.
● Ammnistia internacional.
3. Protecció natura.
● Greenpeace, WWF
●

3. Estats democràtics i no
democràtics
●

3.1. Tipus d'Estats democràtics.
–

Segons la forma de govern.
●
●

–

Segons l'organització de l'economia.
●
●
●

–

Estats liberals=
Llei de mercat=
Estats socials=

Segons l'organització territorial
●
●

●

a. Monarquia parlamentària=
b. Repúbliques=

Estat centralistes=
Estats descentralitzats=

3.2. Tipus d'Estats no democràtics.
–

Monarquia absoluta

–

Dictadura

7. Àmbits culturals del món
●

Cultura=

●

Pluralisme cultural/multiculturalitat=

●

Cultura de masses=

