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CCOONNTTEENNUUTTII  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII  aa..ss..  22001177--1188  
  

DDoocceennttee::  MMoonnttaaggnnaa  AArriiaannnnaa  TTeerreessaa  

MMaatteerriiaa  IInnsseeggnnaattaa::  GGeeooggrraaffiiaa  

CCllaassssee//SSeeddee::  11^̂AA//BB                                              II..TT..EE..  

TTeessttii  AAddoottttaattii::  OObbiieettttiivvoo  TTeerrrraa  11..    TTeemmii  ee  ssffiiddee  ddeell  mmoonnddoo  gglloobbaallee..    DDee  AAggoossttiinnii..  

AArrggoommeennttii  ssvvoollttii::  

PPaarrttee  GGeenneerraallee  
  

CCAAPP  11..  ((DDaa  ppaagg..  1166  aa  ppaagg..  2266))  LLaa  TTeerrrraa::  

                                                                                                          II  ccoonnttiinneennttii  ee  ii  lloorroo  mmoovviimmeennttii;;  

                                                                                                          LLaa  mmoorrffoollooggiiaa  ddeellllee  tteerrrree  eemmeerrssee;;  

                                                                                                          GGllii  oocceeaannii;;  

                                                                                                          VVuullccaannii  ee  tteerrrreemmoottii;;  

                                                                                                          CClliimmaa  eedd  aammbbiieennttii  nnaattuurraallii..  

  

  

  

CCAAPP  22..  ((DDaa  ppaagg..  3344  aa  ppaagg..  5500))  PPooppoollii,,  SSttaattii  eedd  OOrrggaanniizzzzaazziioonnii  IInntteerrnnaazziioonnaallii::  

LLiinngguuee,,  rreelliiggiioonnii;;  

GGllii  SSttaattii  nnaazziioonnaallii;;  

II  ccoonnfflliittttii  ee  llee  gguueerrrree;;  

LL’’OONNUU;;  

aallttrree  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  iinntteerrnnaazziioonnaallii;;  

UUnniioonnee  eeuurrooppeeaa;;  

LLoo  ssppaazziioo  SScchheennggeenn  ee  ll’’eeuurroo;;  

MMiinnoorraannzzee  eettnniicchhee  ee  ccoonnfflliittttii..  

  

CCAAPP  33..  ((DDaa  ppaagg..  5588  aa  ppaagg..  7700))  PPooppoollaazziioonnee  ee  DDeemmooggrraaffiiaa::  

llaa  ssttrruuttttuurraa  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee;;  

iill  ppooppoollaammeennttoo  ddeeii  ccoonnttiinneennttii  nneell  tteemmppoo;;  

iill  ddiiffffiicciillee  ccoonnttrroolllloo  ddeemmooggrraaffiiccoo;;  

llee  iimmmmiiggrraazziioonnii,,  llee  iimmmmiiggrraazziioonnii  iinntteerrnnaazziioonnaallii,,  llee  mmiiggrraazziioonnii  nneell  

vveecccchhiioo  ccoonnttiinneennttee..  

  

  

CCAAPP  44..  ((DDaa  ppaagg..  7766  aa  ppaagg..  8866))  IInnsseeddiiaammeennttii  ee  cciittttàà::  

llaa  ppooppoollaazziioonnee  uurrbbaannaa  ee  rruurraallee;;  

iill  NNoorrdd  ee  iill  SSuudd  nneellllee  mmeettrrooppoollii;;  

llee  mmeeggaacciittttàà;;  

llaa  ccoosstteellllaazziioonnee  uurrbbaannaa,,  ii  pprroobblleemmii  ddeellll’’eessppaannssiioonnee  uurrbbaannaa  

llee  cciittttàà  eeuurrooppeeee..  

  

  



  

  

  

  

  

CCAAPP  55..  ((DDaa  ppaagg..  9944  aa  ppaagg..  110000))  LLaa  rreettee  ddeeii  ttrraassppoorrttii::  

          rreettii,,  nnooddii  ee  aaeerrooppoorrttii;;  

          llee  vviiaa  dd’’aaccqquuaa  ee  ddii  tteerrrraa;;  

          llee  nnuuoovvee  tteeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  mmoobbiilliittàà;;  

          llaa  rreettee  ddeeii  ttrraassppoorrttii  iinn  EEuurrooppaa..  

            

  

CCAAPP  66..  ((DDaa  ppaagg..  110088    aa  ppaagg..  112266))    LL’’eeccoonnoommiiaa  ee  iill  bbeenneesssseerree::  

              llee  aattttiivviittàà  pprroodduuttttiivvee  ddii  llaavvoorroo;;  

              llaa  rriicccchheezzzzaa  ee  lloo  ssvviilluuppppoo  uummaannoo;;  

              LL’’eeccoonnoommiiaa  eeuurrooppeeaa;;  

              llaa  gglloobbaalliizzzzaazziioonnee;;  

              II  sseettttoorrii  mmaaggggiioorrmmeennttee  ccooiinnvvoollttii;;  

              II  ppaaeessii  aavvaannzzaattii  ee  qquueellllii  eemmeerrggeennttii,,  iill  rreessttoo  ddeell  mmoonnddoo;;  

              LLoo  ssppaazziioo  eeccoonnoommiiccoo  eeuurrooppeeoo,,  llee  aattttiivviittàà  eeccoonnoommiicchhee,,  ggllii  

              iinntteerrvveennttii  ddeellll’’UUEE  nneellll’’eeccoonnoommiiaa..                        

  

CCAAPP  77..  ((DDaa  ppaagg..  113344  aa  ppaagg..  113388))  ll’’EEuurrooppaa::  

          IIll  tteerrrriittoorriioo,,  ppooppoollii,,  ccuullttuurree  ee  iinnsseeddiiaammeennttii,,  eeccoonnoommiiaa  ee  ssoocciieettàà..  

  

CCAAPP  88..  ((DDaa  ppaagg..  114444  aa  ppaagg..  115577))  IIttaalliiaa,,  SSaann  MMaarriinnoo  ee  CCiittttàà  ddeell  VVaattiiccaannoo..  

  

  

CCAAPP  99..  ((ppaagg..  116622))                                                  SSttaattii  ddeellll’’EEuurrooppaa  ssuudd--OOrriieennttaallee::  

      GGrreecciiaa..  

  

CCAAPP  1100..  ((ddaa  ppaagg..118888  aa  ppaagg..  221133))  PPoorrttooggaalllloo,,  SSppaaggnnaa,,  FFrraanncciiaa,,  BBeellggiioo,,  LLuusssseemmbbuurrggoo,,  PPaaeessii  BBaassssii,,  

                                                                                                                    RReeggnnoo  UUnniittoo,,  IIrrllaannddaa..  

  

CCAAPP  1111..  ((ppaagg..222244))                                                  EEuurrooppaa  cceennttrraallee,,  GGeerrmmaanniiaa  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

  

  

VVaallddaaggnnoo,,2233//0055//22001188    

                                                                                                                                                                                                                                                    

RRaapppprreesseennttaannttii  ddii  ccllaassssee                                                                                                                                                                                                    DDoocceennttee  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

MMoonnttaaggnnaa  AArriiaannnnaa  TTeerreessaa  

  


