
UNITAT 1. ACTIVITAT DE REFORÇ. ELS MAPES I ELS PUNTS CARDINALS

Els Mapes
Quan el dibuix de les coses vistes des de dalt representa més coses que un objecte, una 
habitació, una casa, l’anomenem mapa. La fotografia següent correspon a un poble. A 
sota hi teniu el mapa que li correspon.

La llegenda ens diu que són les coses què hi ha en un mapa

Activitats
1.1. Observa el mapa  i respon a les preguntes:
· On és l’església en el mapa? ....................................................................................
-Quins símbols estan representats a la 
llegenda?  .............................................................. ...............................................................
................................................................
· Que representa el color vermell a la llegenda? ................................................
· Com es diferencia les zones verdes i les zones de conreus? ..........................
..............................................................................................................................................



L’orientació i els punts cardinals
Orientació: Determinació de la posició d’una persona o cosa en relació amb els
punts cardinals.
Podem orientar-nos per mitjà de:

-una brúixola (instrument que assenyala sempre al nord)
-els estels durant la nit (l’estrella polar sempre assenyala el nord)
-la vegetació o les roques (la molsa creix on no toca mai el sol, és a dir, al
nord)
– amb els punts cardinals

El Sol ens permet orientar-nos durant tot el dia.

Els punts cardinals són els punts fonamentals o de referència que usem en l’orientació:
-el NORD ( N ) 
-el SUD ( S ) 
-l’EST ( E ) 
-l’OEST ( O ) 

Els punts cardinals
Per orientar-nos cal trobar el nord i, a partir d'ell, les altres direccions.
Al matí, el Sol surt per l'est al migdia assenyala el sud i, al vespre, es pon per l'oest. Si 
sabem això, ja podem situar els altres punts cardinals.

Activitats
1.1. Escriu nord, sud, est, oest al requadre. 1. 2. Completa:

-El sol surt per l’ .................. i es pon per 
l’.................
-L’estrella polar indica el ........................



Activitat: FES UN PLÀNOL DEL TEU BARRI

Prenen de referència el mapa que hi ha a la pàgina 1, has de fer un plànol del teu barri:
1. Fes un símbol  que reflexe la teva casa, dibuixa'l al centre del requadre que tens  a 

sota d'aquest text.
2. Després dibuixa el carrers que estiguen a prop de la teva casa i posa els noms dels 

més importants.
3. A continuació, has d'incloure col.legis,  esglésies, poliesportius  o qualsevol edifici 

que consideres oportú. Utilitza símbols senzills per a cadascú.
4. Afegeix també zones verdes (parcs, boscos, descampats,...) si n'hi ha algú.
5. Escull un color per  a cada cosa.
6. Després completa la llegenda: dibuixa els símbols amb els seus colors i al seu 

costat escriu el nom de cadascú.
7. Per últim escriu sobre el teu plànol un títol que explique de que parla.
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