
1. EL PLANETA TERRA

Representació de la Terra: els mapes1 (3 sessions)

1* AA: Busca al llibre un exemple de mapa físic (p.29), mapa polític (p.21), mapa 
topogràfic(p.20) 
  *AC: Ex 4,5 i 6 (pàg 21)

** AA: Observar elements del mapa de la pàg 21.
** AC: Completa el teu mapa topogràfic (títol, textos, símbols i llegenda). Llegir pàg 23
 Ex 7 (p.21)

TERRA

DEF -3r planeta del sistema solar més pròxim al Sol
(p. 6) -Esfera aplatada pels pols (geoide)

-Planeta blau (70% d'aigua)
-Únic planeta amb vida (temperatura, sigua i 

atmosfera)

REPRESENTACIÓ
1. CARTOGRAFIA: Art d'elaborar mapes

2. MAPA (p.20 i 21)

QUÈ ÉS? Representació plana de la Terra

TIPUS *
1 Mapes topogràfics: Aspectes naturals i artificials
2. Mapes temàtics
-Mapa físic (relleu i aigües)
-Mapa polític (fronteres, estats, municipis,...)
-Mapa climàtic, població, comunicació,...
-Fotografia aèrea i les imatges espacials (teledetecció)

ELEMENTS**
-Títol (per conèixer el tema)
-Textos (per explicar)
Llegenda (símbols convencionals: dibuixos, colors, 
línies, punts, fletxes,..)
-Punts cardinals, paral.lels i merididians  (per localitzar 
un punts)
-Escala (indica quantes vegades s´ha reduït el 
territori)

Escala Numèrica
1:10000000

Escala Gràfica



LOCALITZACIÓ D'UN PUNT AL MAPA2 (2 sessions)

2
*Exercici sobre paral.lels i meridians: dibuixar terra pàg 17 i  (exercici 4, pàg 17)

**  AA Fotocopia Latitud i longitud .
** AC  Ex 7 i 8 (pàg 17)

PUNTS CARDINALS 
(Localització general 
pero imprecisa)

MERIDIANS 
-De nord a sud
-Meridià de Greenwich
-Hemisferi Oest i Hemisferi Est
-Relacionat amb fusos horaris

LONGITUD
-Distància d´un 
meridià respecte 
al meridià de 
Greenwich (0ª)
-Pot ser Est (E) o 
Oest (O).

COORDENADES GEOGRÀFIQUES *
-Localització exacta
-Línies imaginàries
-Separats per distàncies iguals

LATITUD**
-Distància d´un 
paral.lel a l'equador 
(0º)
-Pot ser Nord (N) 
o Sud (S)

PARAL.LELS
-De oest a est
-Paral.lel d´Equador (0ª)
-Tròpic de Càncer, tròpic de 
Carpicorn, cercle polar àrtic i 
cercle polar antàrtic
-Hemisferi Nord Hemisferi Sud
-Relacionats amb el clima


