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1. Estudi d’un planisferi 
Els planisferis o mapamundis representen el globus terrestre en una superfície plana. 

— Amb l'ajuda d'un atles, localitza els elements de relleu següents. Escriu els nombres al lloc 
que els correspon al mapa. 

1. Mar Aràbiga 6. Monts Zagros 11. Riu Darling 16. Desert d’Aràbia 
2. Mar de Tasmània 7. Riu Amazones 12. Llac Victòria 17. Elbrus 
3. Mar Càspia 8. Riu Obi 13. Gran Llac de l’Ós 18. McKinley 
4. Monts Urals 9. Riu Mississipí 14. Desert de Gobi 19. Mont Blanc 
5. Himàlaia 10. Riu Zambezi 15. Sàhara 20. Kilimanjaro 
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2. Estudi d’un mapa polític 
Els mapes polítics exposen els límits dels països, de les comunitats autònomes, de les pro-
víncies, etc. 
— Assenyala el contorn dels cinc continents amb un color diferent. 
— Amb l'ajuda d'un atles, assenyala al lloc corresponent els països que figuren a la llista que hi 

ha a continuació. 
— Classifica els països anteriors al continent al qual pertanyen. 
 

1. Paraguai 6. Cuba 11. Islàndia 16. Irlanda 
2. Filipines 7. Aràbia Saudita 12. Tanzània 17. Líbia 
3. Perú 8. Romania 13. Papua N. Guinea 18. Indonèsia 
4. Veneçuela 9. Mauritània 14. Rússia 19. Nova Zelanda 
5. Suècia 10. Nicaragua 15. Austràlia 20. Etiòpia 

AMÈRICA EUROPA ÀFRICA ÀSIA OCEANIA 
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3. El mapa polític d’Europa 
Per representar l'organització política i administrativa d'Europa, utilitzem un mapa polític del 
continent. 
— Observa el mapa. 

• Amb quin un altre continent limita Europa per 
l'est? I pel sud? 

  ..........................................................................................................................................  
  ..........................................................................................................................................  
• Què limiten les línies primes que apareixen al 

mapa? 
  ..........................................................................................................................................  
  ..........................................................................................................................................  

— Amb l'ajuda d'un atles, situa al mapa els països que 
figuren al quadre. 
• A continuació, escriu el nom de les respectives capitals. 

1. Àustria 4. Suècia 7. Sèrbia 10. Letònia 
2. Portugal 5. Ucraïna 8. Bielorússia 11. EspaNYa 
3. Polònia 6. Irlanda 9. Grècia 12. Dinamarca 
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4. Com elaborar un mapa polític? 
Per elaborar un mapa polític (en el nostre cas, d'una comunitat autònoma d'Espanya) durem a 
terme els passos següents: 
— Afegeix el títol a la part supe- 

rior del mapa A. 
• Destaca els límits de les co- 

munitats autònomes que 
limiten amb Castella i Lleó 
amb un retolador gruixut. 

• Escriu el nom de cadascu-
na amb majúscules al lloc 
que correspongui. 

— Observa el mapa B. Introdueix- 
hi el nom de les províncies de la 
comunitat autònoma de Cas-
tella i Lleó 
• Escriu el nom de la capital 

d'aquesta comunitat autò- 
noma. 

• Escriu el nom de totes les capitals de província de Castella i Lleó. 
• Una vegada completat el mapa mut amb tots els noms de les comunitats, capitals i provín- 

cies, pots pintar-lo suaument. 
— Escull una comunitat autònoma d'Espanya i realitza un mapa polític. Inclou-hi els noms de 

les províncies, les seves capitals i les ciutats més importants. 
Si ho vols, pots consultar les adreces següents: 

 
 

http://links.edebe.com/tq 
 
http://links.edebe.com/ga9 
 
 
 
 

Abans de finalitzar, posa un tí- 
tol al mapa. 
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5. El mapa físic d’Europa 
Els mapes físics representen els accidents geogràfics principals d'un territori (muntanyes, serra- 
lades, rius, cims, caps, estrets, llacs, etc.). 
— Observa que la zona emergida (és a dir, els continents i les illes) està pintada amb colors 

di- ferents, del blanc al gris fosc. Saps què representen aquests colors? 
— Amb l'ajuda d'un atles, identifica al mapa els següents accidents geogràfics d'Europa. 
 

RIUS MARS  I 
OCEANS SERRALADES ILLES ESTRETS,  

CAPS I GOLFS 
1.  Loira 
2.  Sena 
3.  Rin 
4.  Oder 
5.  Volga 
6.  Don 
7.  Dnièper 
8.  Danubi 
9.  Elba 

10.  Oceà Atlàntic 
11.  Mar Cantàbrica 
12.  Mar del Nord 
13.  Mar Bàltica 
14.  Mar de Noruega 
15.  Mar Negra 
16.  Mar Mediterrània 
17.  Mar de Barentsz 

18.  Alps 
19.  Serralada 

Escandinava 
20.  Apenins 
21.  Caucas 
22.  Carpats 
23.  Pirineus 
24.  Els Urals 

25.  Illes Balears 
26.  Illes Canàries 
27.  Illes Britàniques 
28.  Islàndia 
29.  Còrsega 
30.  Sardenya 
31.  Sicília 
32.  Creta 
33.  Xipre 

34.  E. de Gibraltar 
35.  E. del Bòsfor 
36.  C. Mizen 
37.  C. Fisterra 
38.  C. Nord 
39.  G. de Bòtnia 
40.  G. de Finlàndia 
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6. Interpretació de gràfics 
Quan volem representar diversos valors relacionats entre si, utilitzem un gràfic de barres.  
N'existeix també un altre tipus, les piràmides de població, amb les quals es representa 
l'estructura d'una població segons l'edat i el sexe. 
Vegem com s'interpreten aquests dos tipus de gràfics. 

Interpretació d'un gràfic de barres (A) 
• En primer lloc, hem d'identificar els valors màxims i 

mínims representats en les columnes, i a quin grup 
de països corresponen. 

• Seguidament, comparem la resta dels valors amb 
els dos primers. Després, identifiquem quins grups 
de països s'assemblen al valor màxim i quins al va-
lor mínim. 

• Finalment, observem que cada grup de països 
disposa d'una columna doble que ens informa del 
percentatge d'homes i dones per separat. 

Interpretació d’una piràmide  
de població (B) 
Hem d'observar la base, el tronc i el vèrtex de la pi-
ràmide tenint en compte les consideracions se-
güents: 

• Base de la piràmide (nombre de persones entre 0 i 
30 anys). Si és ampla, hi ha un elevat nombre de 
persones joves. 

• Tronc de la piràmide (nombre de persones de 30 a 
65 anys). Si és ample, hi predomina la població adul- 
ta. 

• Cúspide de la piràmide (nombre de persones més 
grans de 65 anys). Com més ampla sigui, més an-
cians i ancianes tindrà la població. 

En el teu quadern, interpreta el gràfic de barres (A): 
— Quins grups de països tenen una taxa més alta d'analfabetisme i quins grups més baixa? 

Redacta les teves conclusions. 
— Hi ha diferències significatives en els resultats entre homes i dones? Succeeix igual en tots 

els grups de països? A què penses que es deu? 
Interpreta la piràmide de població d'Angola (B): 
— Com és la base de la piràmide? Què significa en relació amb el nombre de naixements? 
— Com és el tronc de la piràmide? Què significa? 
— La cúspide és molt estreta. Significa que hi ha molta o poca població anciana? 
— Quins són els grups d'edat que contenen més població? I els que en contenen menys? 
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7. Estudi de la densitat de població 
La densitat de població és la relació entre el nombre d'habitants d'un territori i l'espai que ocu- 
pa. A Espanya la densitat de població és irregular: mentre que en algunes comunitats autòno- 
mes la densitat de població és molt baixa, en unes altres és molt elevada. 
La densitat de població es calcula amb l'operació següent: 
 

Nombre d’habitants 
= Densitat de població (hab./km2) 

Superfície en km2 

 
— Amb les dades proporcionades a la taula següent, calcula la densitat de població de les co- 

munitats autònomes d'Espanya. 
• Després, classifica-les en tres grups: comunitats autònomes amb una densitat de població 

elevada, amb una densitat mitjana i amb una densitat baixa. 
• Ceuta té la densitat de població més elevada d'Espanya. Els territoris amb una elevada 

densitat de població ocupen sempre una gran extensió? Explica el cas de Ceuta. 
 

 
COM. 

AUTÒNOMA POBLACIÓ EXTENSIÓ 
(Km2) 

DENSITAT 
(hab. Km2) 

Andalusia 8.440.300 87.599 ................................................. 

Aragó 1.347.150 47.720 ................................................. 

Principat d’Astúries 1.068.165 10.604 ................................................. 

Illes Balears 1.111.674 4.992 ................................................. 

Canàries 2.118.679 7.447 ................................................. 

Cantàbria 591.888 5.321 ................................................. 

Castella i Lleó 2.519.875 94.224 ................................................. 

Castella-la Manxa 2.100.988 79.641 ................................................. 

Catalunya 7.553.650 32.113 ................................................. 

C. Valenciana 5.113.815 23.255 ................................................. 

Extremadura 1.104.004 41.634 ................................................. 

Galícia 2.765.940 29.575 ................................................. 

Comunitat de Madrid 6.495.551 8.028 ................................................. 

Regió de Múrcia 1.472.049 11.314 ................................................. 

C. Foral de Navarra 644.477 10.391 ................................................. 

País Basc 2.191.628 7.234 ................................................. 

La Rioja 322.027 5.045 ................................................. 

Ceuta 84.180 20 ................................................. 

Melilla 83.679 12 ................................................. 
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8. L’evolució de la pintura 
L'evolució de la societat i del pensament també s'aprecia en les 
obres d'art. De fet, la pintura es pot considerar un reflex dels fets 
històrics importants d'una època i la manera de viure.. 

EDAT MITJANA (segles VI-XIV) 
La religiositat impregna els dos moviments artístics de l'època: el 
romànic i el gòtic. Tanmateix, la gent de l'època, en la seva 
majoria, no sabien llegir ni escriure. Les pintures que decoren 
l'interior dels edificis religiosos són una forma d'explicar el mis- 
satge de les Sagrades Escriptures, especialment en tot el que 
es refereix a la vida de Jesús, els apòstols i els sants. 
En l'art romànic, les figures posseeixen un rostre inexpressiu, no 
tenen volum, es mostren estàtiques i no s'hi empra la perspecti- 
va. Els colors són simples. 

EDAT MODERNA (segle XV-XVI) 
L'època està marcada per un gran nombre de canvis polítics i 
culturals. L'ideal humanista envaeix tots els camps del saber i es 
realitzen nombrosos avenços científics i tècnics. L'art renaixen- 
tista s'inspira en la mitologia de la Grècia i la Roma clàssiques, 
així com el cristianisme, tot i que també incorpora temàtiques no 
religioses. Les figures humanes recuperen el centre de les re-
presentacions artístiques.  
El rei i la noblesa acaparen el poder i els diners. La societat renai- 
xentista aprecia l'art i valora la bellesa i la tècnica de les obres. 

EDAT MODERNA (segle XVII) 
A Espanya, aquesta etapa coincideix amb una època de crisi i 
inestabilitat perquè els reis que encapçalen la monarquia no te- 
nen suficient autoritat per dirigir el país. Les guerres, les males collites i el descontentament de 
la població també es reflecteixen en les escenes pictòriques. 
— Quin és el tema de cadascuna de les obres? Descriu-les breument. 
— En quina obra els personatges representats són estàtics? A quin estil pertany? 
— En quines obres les escenes s'han realitzat amb més detall? Digues a quins estils per-

tanyen. 
— En quina obra no s'ha emprat la perspectiva? 

Pantocràtor de Taüll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La creació d’Adam, 
de Miquel Àngel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rendició de Breda, 
de Diego Velázquez. 


