
GEOGRAFIA 3R ESO 

SETMANA DEL 4 AL 8 DE MAIG. 

 

1.-  Et deixe un esquema de les funcions d’un estat democràtic al món  

i concretament de l’Estat Espanyol. 

Llegiràs aquest esquema i faràs les activitats que et propose (No 

t’asustes, perquè les activitats no són moltes) 

1- ELS ESTATS DEMOCRÀTICS 

Tots els estats democràtics han de tenir 4 elements: 

  

 1- Les eleccions: és el fet d'anar a votar per escollir els nostres 

representants que governaran l'Estat els següents 4, 5 o 6 anys, depenent 

del país. Per ser veritablement democràtiques les eleccions han de complir 

quatre requisits: 

 - Lliures: tothom es pot presentar com a candidat. 

 - Plurals: s'han d'oferir diferents opcions als ciutadans, perquè pugan 

escollir el partit que els agrade més. 

 - Sufragi universal: hi poden participar tots els ciutadans i ciutadanes 

majors d'edat. 

- Periòdiques: s'han de repetir cada cert temps per assegurar que cap 

partit polític estigui molt temps al poder si els ciutadans ja no el volen. 

  

  

2- Els partits polítics: Són grups de persones que s'organitzen per oferir 

una opció de govern i una ideologia política. En un país democràtic n'hi ha 

d'haver de diferents per tal que tots en puguem trobar algun que 

s'aproxime a la nostra manera de pensar. Els partits fan pública la seva 

ideologia a través del programa electoral on també se'ns explica qui són els 

seus candidats. 

  

3- La divisió de poders: En un estat democràtic mai ningú pot tenir tot el 

poder i aquest està dividit en tres parts: 

 - Poder legislatiu: fa les lleis. També controla el govern. Això ho fa el 

Parlament. 

 - Poder executiu: és el govern que decideix quina política s'ha de seguir i 

què s'ha de fer per fer funcionar bé l'estat. 



 - Poder judicial: és el que aplica les lleis i jutja i castiga si no 

s'acompleixen ( tribunals). Els tres poders es controlen mútuament i així 

ningú pot prendre les decisions que vulga. 

  

4- La Constitució: les democràcies són estats de dret. Els que governen no 

poden fer el que vulguen. Per assegurar aquest fet els estats democràtics 

tenen una Constitució. Un conjunt de lleis fonamentals d'un país, fetes per 

votació, on s'estableix quin tipus de govern té aquell país, com s'estructura 

i els drets i deures dels ciutadans. 

  

QÜESTIONS: 

1.-  Què significa que les eleccions d’un estat han de ser plurals i 

periòdiques? 

2.- Què és el Sufragi Universal? Quina es la diferencia amb el sufragi 

censatari?  

3.- Per què en un país democràtic han d’haver diferents partits polítics 

i de totes les ideologies? 

4.- En un estat democràtic el poder està dividit en tres parts. Explica 

detalladament aquests poders i quin els ostenta. 

 

2- L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA D'ESPANYA.  

Ara que ja sabem una mica com s'organitzen els estats democràtics del 

món, veurem com ho fa Espanya. 

  

  

Per començar direm que Espanya és una democràcia i que té rei, per tant 

podem dir que és una Monarquia Parlamentaria, és a dir que té un rei (Felip 

VI) que regna, però qui realment s'encarrega del funcionament de l'Estat és 

el govern escollit pel parlament. 

A- El càrrec del rei és hereditari (passa de pares a fills) i vitalici (fins que 

mora). 

Les seves funcions són: 

-seguir la constitució i vetllar perquè el govern també ho fassa. 

- aconsellar els tres poders i vigilar que segueixin la constitució. 

- és el capità general de l'exèrcit. 



- és el Cap d'Estat i té la màxima representació en les relacions 

internacionals. 

  

B- Els tres poders a Espanya estan repartits de la següent manera: 

- Poder legislatiu: Corts Generals formades pel Congrés dels Diputats i 

Senat. 

- Poder executiu: President i Ministres 

- Poder Judicial: Consell General del Poder Judicial.     

  

C- Per altra banda Espanya, des de 1978 ( després de la fi de la dictadura 

franquista) , es va establir que seria un estat descentralitzat, l'Estat de 

les Autonomies   on cada regió, cada Comunitat Autònoma, té competències 

de govern pròpies i un òrgan de govern propi que les exerceix, tot i que hi 

ha aspectes del govern que sempre recauen al govern central, 

com l'encunyació de moneda, la política exterior o la defensa.  

Cada comunitat té un Estatut d'Autonomia ( com una constitució)   on 

s'estableixen les seves competències i tipus de govern, territori i lleis 

bàsiques. 

Si hi ha algun problema de competències entre les comunitats i el govern 

central se n'encarrega el tribunal constitucional. 

A continuació teniu el mapa de les 17  comunitats autònomes d'Espanya. 

 

 

2- L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL. 

 

Territorialment Espanya s’organitza en municipis, províncies i comunitats 

autonòmiques. 

 

 Hi ha més de 8100 municipis, governats per un ajuntament. 

 Els municipis s’organitzen en 50 províncies, administrades per les 

diputacions provincials. Les illes tenen la seva pròpia administració: 

els cabildos a les Canàries i els consells insulars a les Balears. 

 Les províncies s’agrupen en 17 comunitats autònomes i dues ciutats 

autònomes (Ceuta i Melilla). Cada comunitat autònoma té el seu 

estatut d’autonomia  

 

 

 



CUESTIONS 

 

5.- Qui governa a Espanya? 

6.- Detalla les funcions del rei d’Espanya. 

7.- Qui representa cadascú dels tres poders a Espanya? 

8.- Cóm s’anomena la “constitució” de cada comunitat autònoma? 

9.- Per què serveix el Tribunal Constitucional? 

10.-Mira un mapa i fes una llista de les 17 comunitats autònomes 

d'Espanya. Quines estan situades fora d'Europa? 

11.-Perquè creus que Espanya està configurada com un estat 

descentralitzat amb 17 comunitats autònomes? Et sembla bé? Perquè? 

 

2.- Ara treballarem sobre la  nostra Constitució.  El farem en castellà 

per no traduir els articles.  

 LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

ESQUEMA DEL TRABAJO: 

Aquí tienes este enlace donde puedes consultar todos los artículos de la 

Constitución. 

 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 

Ahora contesta las siguientes cuestiones: 

1. La Constitución Española. Definición y contexto histórico. Quién la 

elaboró, cuándo y por qué. (Folio por una cara) 

2. Artículos más relevantes de la Constitución y análisis del 

cumplimiento o incumplimiento de los mismos con razones justificadas o 

datos. Elige 4,  los que más te interesen. Aquí tienes algunos y de qué 

tratan. Vuelve al enlace para desarrollarlos o elegir otros. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229


-‐Artículo 1. Sobre la soberanía nacional y la forma política. Artículo 2. 

Unidad de la nación. 

-‐Artículo 14. Igualdad ante la ley. 

-‐Artículo 15. Derecho a la vida y la abolición de la pena de muerte. 

-‐Artículo 16. Sobre la libertad ideológica y religiosa. 

-‐Artículo 27. Sobre la libertad de enseñanza y derecho a la educación. 

-‐Artículo 30. Sobre la defensa de España. 

-‐Artículo 35. Derecho al trabajo/deber de trabajar. 

-‐Artículo 39. Protección a la familia y a la infancia. 

-‐Artículo 43. Protección de la salud y fomento del deporte.  

-‐Artículo 47. Derecho a la vivienda y utilización del suelo. Artículo 56. El 

Rey, Jefe del Estado. 

-‐Artículo 57. Sucesión en la Corona. 

 

3. Referéndum con el que se  aprobó la constitución. Año y resultado. 

4. Reformas a la Constitución que ha habido. 

7. Definición y comentario de los siguientes términos: DEMOCRACIA, 

SOBERANÍA, PARTITOCRACIA, OLIGARQUÍA, MONARQUÍA, 

PLUTOCRACIA, TECNOCRACIA.  


