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Saber-ne més Saber fer

 El consell comarcal Interpretar com es representa  
el relleu en els mapes

 El clima influeix en el 
paisatge

 Les lleis de protecció  
dels paisatges

Interpretar els mapes  
del temps

 L’estadística i l’estudi  
de la població

 Les masies
 Les ciutats amigues  
de la infància

 El voluntariat i les ONG

Interpretar i construir un gràfic  
de població

 D’on vénen, els aliments 
que mengem?

 Com s’obté l’energia?
 Com utilitzar les noves 
tecnologies?

Analitzar l’etiqueta  
d’un producte

 Què fabricaven les persones 
de la prehistòria?

Escriure un relat històric

 La impremta
 Els personatges històrics

Ordenar esdeveniments i elaborar 
una cronologia històrica

Competències

Treballaràs les competències  
al llarg de tot el llibre, 
especialment en les activitats  
i els apartats marcats amb 
aquestes icones.

Al final del llibre hi ha una taula 
que recull les competències 
bàsiques pròpies de l’àmbit  
de Coneixement del medi 
treballades en el llibre.

Competència social  
i ciutadana

Competència  
en el coneixement  
i la interacció  
amb el món físic

Competència 
comunicativa lingüística  
i audiovisual

Competència matemàtica

Competència artística  
i cultural

Competència d’aprendre  
a aprendre

Competència digital

Competència d’autonomia, 
iniciativa personal  
i emprenedoria
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Així és el llibre 

El llibre Coneixement del medi social 
i cultural 4 consta de 6 unitats, 
agrupades de dues en dues.

Les unitats comencen amb l’apartat  
Observem i descobrim, que et proposa  
llegir imatges i descobrir diferents aspectes  
relacionats amb el que treballaràs en la unitat. 
L’activitat d’Oralitat us convida a tots a utilitzar  
diferents estratègies per parlar en públic.
En l’apartat Què en sé? recordaràs coses que ja 
saps o coneixes i tenen a veure amb la unitat. 
L’apartat Saber fer et presenta el que aprendràs  
en la unitat i com ho aplicaràs a la realitat.

  Les persones vivim en poblacions  
que poden ser de muntanya,  
de plana o de costa.

Com és la població on vius?  
Quines altres poblacions  
tens a prop? En què 
s’assemblen a la teva?

  El relleu és el conjunt de formes  
que presenta la superfície  
de la Terra.

Digues si aquestes formes  
del relleu són de muntanya,  
de plana o de costa:

  Els rius neixen a les muntanyes  
i, després, baixen cap a terres 
més planes. Dividim el recorregut 
que fan en curs alt, curs mitjà  
i curs baix.

 Saps en quin curs duen poca 
aigua però baixen a gran 
velocitat? Has vist mai un riu  
en aquesta etapa? Recordes on?

QUÈ EN SÉ?

Observem i descobrim

  Quins elements naturals distingeixes en la fotografia?

  On se solen trobar? Als paisatge de muntanya,  
de plana o de costa?

  ORalITaT. Creieu que és important conservar aquest 
espai? Per què? Com ho faríeu?

1
El territori i el relleu  
de Catalunya

 SABER FER

plana

cap

arxipèlag

muntanya

illa

turó
altiplà

golf

Interpretar com es representa  
el relleu en els mapes

En aquesta unitat aprendràs  
a interpretar un mapa de relleu  
i esbrinaràs com es fan aquests mapes.

Abans, descobriràs quines són  
les comarques de Catalunya i també 
com és el seu relleu.

llac

aiguamolls

riu
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Els municipis i les comarques

1   Sant Jaume de Frontanyà  
és el municipi més petit  
de Catalunya.

català • castellà • anglès

comarca • comarca • region

municipi • municipio  
• municipality

abc

2   Una comarca  
i els municipis  
que la formen. 

TREBALLA AMB LA IMATGE

  Quants municipis formen 
aquesta comarca?

  Quin diries que és la capital 
de comarca?

  Algun municipi té més  
d’una població?

TREBALLA AMB LA IMATGE

  Quina és la comarca que hi ha 
més al sud de Catalunya? Com  
es diu la seva capital de comarca?

  Quina és la capital de comarca 
que hi ha més al nord? A quina 
comarca pertany?

  Quines comarques limiten  
amb altres països?

  Quina comarca té dues capitals 
de comarca? Com es diuen?

Límit de municipi

Què són els municipis?

Els municipis són territoris formats per una o més 
poblacions, governats per un mateix ajuntament. 
També formen part dels municipis les terres que en-
volten les seves poblacions. 1

A Catalunya hi ha 947 municipis.

Què són les comarques?

Les comarques són territoris formats per diversos 
municipis, que tenen característiques semblants pel 
que fa al paisatge, a les tradicions i a les activitats 
econòmiques dels seus habitants. 2

El municipi més gran i amb més població d’una co-
marca és la capital de comarca.

Segons el paisatge, les comarques poden ser de 
muntanya, de plana i litorals.

A Catalunya hi ha 42 comarques. 3  

El territori de Catalunya s’organitza en municipis. 
Els municipis s’agrupen en comarques.

3   Mapa de les comarques de Catalunya. 

1  APRENENTATGE COOPERATIU. Imagineu  
que heu de redactar un text breu amb dades 
d’interès sobre el vostre municipi, per al web  
de l’ajuntament.

1  Feu equips de tres persones.
2  Busqueu informació sobre:

 el municipi  altres poblacions o territoris
 la comarca   la capital de comarca

3  Poseu en comú la informació i redacteu el text.

ACTIVITATS

El consell comarcal

És la institució de govern de 
les comarques i facilita la co-
operació entre els municipis 
d’una mateixa comarca. 
El formen regidors de tots 
els municipis de la comarca 
i té la seu a la capital de co-
marca.
A Catalunya n’hi ha quaranta-
dos, un a cada comarca.

SABER-NE MÉS
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Interpretar com es representa el relleu en els mapes

Tots el elements del relleu es poden representar en un mapa.  
Un mapa de relleu mostra les diferents alçàries a les quals es troba un terreny.

Llegeix i observa

 Aquesta muntanya té una 
alçària de 1.200 metres.

 Observa aquests dibuixos  
i llegeix com es fa un mapa 
d’aquesta muntanya:

1  Se li fan fotografies.

2  Es localitzen els punts que  
tenen la mateixa alçària.

3  Es tracen línies que uneixin  
els punts que tenen la mateixa 
alçària. Per diferenciar-los  
bé, cal pintar cada línia  
d’un color diferent.

4  Es dibuixen les línies en un paper. 
Primer, la que passa pel peu  
de la muntanya. Després,  
tota la resta. Aquestes línies 
s’anomenen corbes de nivell.

 Si t’hi fixes, veuràs que les línies 
tenen formes arrodonides,  
igual que la muntanya.

5  Es pinten els espais que hi ha  
entre dues línies.

Comprèn la informació

11  Els mapes de relleu tenen una llegenda amb les alçàries  
entre les que està cada color. Fixa’t en els dibuixos  
de la pàgina 16 i completa aquesta llegenda:

més de 1.200 m
1.000 m -  m
800 m -  m
600-800 m
400 m -  m
200-400 m
0-200 m

12  Situa’t al nord del mapa. Com estan les línies, molt juntes  
o molt separades?

13  RAONA. Les línies molt juntes indiquen que, en poca distància,  
l’alçària canvia molt. Això vol dir que el terreny fa molt pendent.  
Quin vessant fa més pendent, el nord o el sud?

Pensa i explica

14  Com es dibuixa una plana en un mapa, amb corbes de nivell  
molt juntes o molt separades? Per què?

Fes-ho tu

15  Observa aquest mapa de relleu  
de la comarca del Berguedà  
i respon:

 Quins colors es fan servir?  
Què vol dir?

 Quin tipus de comarca  
és el Berguedà? 

 Quin tipus de relleu  
hi predomina?

 Què t’ho fa pensar?
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16 17

Els continguts es desenvolupen en quatre  
o cinc dobles pàgines. Hi trobaràs:

  El text i les imatges, que te’ls expliquen.  
Els portaretrats t’avisen que en l’apartat 
Treballa amb la imatge hi ha preguntes  
per aprofundir-hi.

   Vocabulari en català, castellà i anglès  
de termes treballats en les dobles 
pàgines.

  Resums, amb les idees principals.
  Activitats, que t’ajudaran a comprendre 
millor el que aprens.

  En algunes unitats, una proposta  
per dur-la a terme mitjançant 
l’Aprenentatge cooperatiu.

En cada unitat hi ha l’apartat Saber fer,  
que et proposa projectes de tota mena  
per aplicar el que has après a situacions 
diverses que tenen a veure amb tu  
i el medi social i cultural que t’envolta.  
En algunes unitats, el projecte inclou 
una proposta per dur-la a terme 
mitjançant l’Aprenentatge cooperatiu.
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Les unitats acaben amb dues pàgines d’Activitats  
de repàs, per treballar més tot el que has après  
en la unitat. En l’activitat Parla idiomes resoldràs  
el que se’t planteja en català, castellà i anglès,  
i en la de Pensa-hi t’autoavaluaràs.

Cada dues unitats trobaràs aquests apartats:
  Temps de lectura, amb diferents tipus de textos 
sobre temes relacionats amb el medi social  
i cultural.

  Pensa com un..., que et planteja diferents reptes.
  Valora’t, amb una rúbrica perquè t’avaluïs  
els coneixements adquirits.

  Cooperem, amb una proposta de recerca per  
aplicar una tècnica d’aprenentatge cooperatiu.  
Un cop hagueu dut a terme aquests tres  
apartats del llibre, tindreu un gran projecte  
de recerca aconseguit entre tots.

I, al final del llibre, les pàgines de Posem-ho en marxa! proposen treballar l’emprenedoria 
i exercitar la capacitat emprenedora de cadascú. Amb el diccionari visual podràs ampliar 
el teu vocabulari en les tres llengües i en el glossari trobaràs el significat  
de moltes paraules.

19  Vés a http://tinyurl.com/zljr4gc i fes el trencaclosques del mapa comarcal.

20  Fes una taula com aquesta en un full i completa-la.

21  Localitza en el mapa la comarca  
on vius i respon:

  Com es diu? 

  És de muntanya, de plana o litoral?

  Amb quines comarques limita?

  Quin municipi és la capital de comarca?

22  PENSA-HI. Escriu C (cert) o F (fals) i comprova si ho has fet bé.

1. Un municipi està format per una o més poblacions i les terres que les envolten.

2. Les comarques són territoris governats per un mateix ajuntament.

3. A les comarques de muntanya hi predominen els turons i els altiplans.

4. El Solsonès i l’Alt Camp són comarques de plana.

5. Les comarques litorals voregen el mar Mediterrani o hi són a prop.

16  RESUM. Escriu aquest resum en un full i completa’l.

  El territori de Catalunya s’organitza en municipis i .

  Les comarques de  són al nord de Catalunya, lluny del mar.  
Tenen un  molt muntanyós.

  Les comarques de  són al sud de les comarques de muntanya.  
Hi predominen les planes i els .

  Les comarques litorals voregen el  Mediterrani o hi són a prop.  
Hi trobem penya-segats, illots, cales i .

17  ESQUEMA. Fes un esquema com aquest en un full i completa’l.

18  PARLA IDIOMES. Escriu el nom d’aquestes formes de relleu  
en les llengües indicades.

 cim       colina       beach
 català castellà anglès català castellà anglès català castellà anglès

1
ACTIVITATS DE REPÀS

1. Cert  2. Fals  3. Fals  4. Fals  5. Cert

muntanyaplanamaraltiplans relleucomarquesplatges

El territori de Catalunya

s’organitza en

que poden ser

42 947 

de de muntanya

que es divideixen en

A CB

Comarca Capital de comarca Tipus de comarca

Vallès Oriental Granollers Litoral

GarrotxaTerra AltaRipollèsSelva CerdanyaNoguera

GarriguesMontsià Alt UrgellMaresmeBagesBaix Camp
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TEMPS DE LECTURA

Previsió del temps

El temporal de neu i vent 

serà ben viu durant les prò-

ximes hores, fins al migdia 

de demà. Les ventades se-

ran potents al Pir ineu, a 

l’Empordà i a zones de mun-

tanya de Tarragona, amb 

cops de vent que, de ben 

segur, superaran els cent 

quilòmetres per hora.

Els refranys i el temps

  Cel rogent, pluja o vent.

  Pel maig, cada dia un raig.

Temps de lectura

4  Què volen dir, aquests 

refranys? 

5  En coneixes d’altres  

que parlin del temps?

1  On hi haurà ventades? On nevarà?

2  Escolta la previsió sencera a http://tinyurl.com/hcta5eu.  

Per a quin dia de l’any es fa? Quina estació és? 

3  Quin és el clima a les comarques de muntanya,  

en aquesta estació?

A banda del vent, nevarà 

molt a la Vall d’Aran, al nord 

del Pallars Sobirà i a l’Alta 

Ribagorça. A la resta de Ca-

talunya, el temps serà molt 

assolellat. Les temperatures 

seran més o menys com les 

d’avui, abrigueu-vos!

25 de novembre de 2015

Pensa com un… topògraf

Els topògrafs mesuren la forma i les dimensions  

de la superfície de la Terra. Després, apleguen  

totes aquestes dades en mapes. 

Els mapes topogràfics van molt bé als excursionistes.

Observa la fotografia i respon les preguntes.

  Com representaries indrets amb molt pendent? 

  I els cims de les muntanyes?

  Quins elements han construït les persones?  

Quins han transformat? Per què diries  

que ho han fet?

Valora’t
Puntua’t amb l’ajut d’aquesta taula.

 
Qualificació global:
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bàSIC 
(1 punt)

AVAnçAT  

(2 punts)

ExCEL·LEnT  

(3 punts)
Puntuació

Els municipis 

i les 

comarques

Entenc què és  

un municipi i què  

és una comarca.

Sé quin és el meu 

municipi i en quina 

comarca es troba.

Situo el meu 

municipi i la meva 

comarca en el mapa.

El relleu  

i les aigües 

Localitzo  

els diferents tipus 

de comarques.

Localitzo i sé quins 

són els diferents tipus 

de comarques.

Relaciono cada tipus 

de comarca amb el 

seu relleu i aigües.

Els paisatges
Diferencio entre 

paisatges naturals  

i transformats.

Identifico  

els diferents tipus  

de paisatges.

Identifico  

els paisatges  

de la meva comarca.

El clima
Sé com és el clima 

a la meva comarca.

Sé com és el clima  

a totes les 

comarques.

Sé per què hi ha 

diferents climes  

a Catalunya.

Aprenentatge 

cooperatiu

Ens hem sabut 

coordinar per 

recollir les dades.

Ens hem posat 

d’acord per traduir  

les dades en un text.

Hem sabut exposar 

les dades que hem 

treballat.
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 Organització del treball cooperatiu  

1  Situeu la vostra comarca en el mapa.

2  Observeu un mapa topogràfic de la vostra comarca i identifiqueu-hi  
les formes de relleu que hi predominen. 

   És una comarca gaire muntanyosa?

  Té àmplies extensions planes?

  És a prop del mar?

3  En quin tipus de comarca viviu?  
És una comarca de muntanya, de plana  
o litoral?

4  Feu equips de quatre persones  
i trieu una d’aquestes paraules:

5  Trobeu un cas concret de l’element triat a la comarca.

6  Busqueu informació sobre l’element que heu triat.

   Com es diu?   Com és?   On és? / On viu?

7  Feu o busqueu fotografies de l’element que heu triat.

8  Recolliu totes les fotografies en un únic àlbum.

 Reflexió sobre l’equip cooperatiu 

9  Penseu i valoreu, en comú, aquests aspectes. L’1 és la valoració mínima,  
i el 4, la màxima.

Cooperem 1

1 2 3 4

Hem interpretat el mapa correctament.

Hem decidit amb facilitat quin element treballaríem.

Tots hem col·laborat en la cerca d’informació.

Ens hem enriquit amb les propostes dels companys.

Paisatge de muntanya

Paisatge de plana

Descobrir el paisatge natural  
de la teva comarca
A Catalunya hi ha comarques de muntanya, de plana i litorals. Cadascuna té  
unes formes de relleu, una vegetació i una fauna que els són pròpies.

Coneixes el paisatge natural de la teva comarca?

 Per què treballarem en equip?

Fareu un àlbum visual de la vostra comarca i n’estudiareu  
el relleu, les aigües, la vegetació i la fauna.

Recordeu que hi ha diferents tipus de paisatges naturals:

  A quin s’assembla 
més el paisatge  
de la vostra comarca?

u2 p36

relleu    vegetació    aigües    fauna

Paisatge de costa
3736

La descoberta de la comarca

Observem l’entorn i tenim una idea

1  Fruites, verdures, ous, llet, aviram, porc, oli, arròs, bolets...  

A moltes comarques, pagesos, ramaders i cuiners treballen  

perquè en puguem gaudir.

 Els aliments i les receptes també formen part del patrimoni d’un territori.

 Saps quins formen part del patrimoni de la teva comarca?

2  Com t’ho faries per donar a conèixer el patrimoni agrícola i alimentari  

de la teva comarca?

Ens organitzem

3  Feu equips de sis persones i imagineu-vos com promocionaríeu  

l’agricultura, la ramaderia i la cuina de la vostra comarca.

  Què faríeu? Per exemple, una activitat de portes obertes.

  Quina durada tindria? Un dia.

  Qui hi participaria? Els productors i els cuiners de la comarca que ho volguessin.

4  Esbrineu quines activitats ajudarien a conèixer aquest aspecte  

de la comarca. 

5  Sabeu què voleu donar a conèixer i quines activitats  

us agradaria fer. Amb quines persones haureu de parlar?

  Per saber quins productes es conreen, cada temporada.

  Per organitzar un taller en una explotació agrícola.

Amb els pagesos de la comarca.

  Perquè els visitants puguin veure com funciona una granja.

Amb els ramaders de la comarca.

  Perquè els visitants tastin els productes que s’obtenen.

Amb els cuiners que utilitzin els productes que s’obtenen a la comarca.

  Per oferir als visitants un tast dels productes que s’elaboren.

Amb els artesans i els botiguers de la comarca.

6  Repartiu-vos les feines entre els membres de l’equip.

  Quants sou, en total?

Feina
Persona

Pensar les activitats amb detall.

Fer una agenda d’activitats.

Saber quins pagesos, ramaders, 

cuiners i artesans hi voldran participar.

P O S E M - H O E N M A R X A !

Taller «De l’hort a la taula»   Taller «Coneixem el bestiar» 

Visita a una granja   Taller «Fem cuinetes»

Taller «La cuina de l’àvia»   Tast de la terra al mercat

Fira de productes de la comarca
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serralada • cordillera  

• mountain range

plana • llanura • plain

penya-segat • acantilado • cliff

turó • colina • hill

cala • ensenada • cove

embassament • embalse  

• reservoir
vall • valle • valley

canal • canal • canal

aiguamoll • ciénaga • marsh

comarques de muntanya • comarcas de montaña • mountain regions

comarques de plana • comarcas de llanura • plain regions

comarques litorals • comarcas de litoral • coastal regions
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Afluent • Afluente • Tributary
Corrent d’aigua o riu que desemboca en un altre riu més important.

Aiguamoll • Ciénaga • Marsh
Terreny pla inundat d’aigua del mar i dels rius. Els aiguamolls se situen a prop de la costa.

Altiplà • Meseta • Plateau
Elevació en el terreny que forma una su-perfície extensa i més o menys plana.
Aqüeducte • Acueducto • AqueductCanal fet per portar grans quantitats d’ai-gua d’un lloc a un altre.

Associació • Asociación • AssociationAgrupació de persones amb un vincle comú i amb la intenció de fer una cosa junts.

c
Castell • Castillo • Castle
Antiga edificació de pedra fortificada i en-voltada de muralles, baluards, fossats i altres construccions defensives.

abc
Comarca • Comarca • Region
Divisió d’un territori que comprèn diver-sos municipis i una capital de comarca. Catalunya està dividida en 42 comarques.

Comerç • Comercio • Commerce
Compra, venda o intercanvi de productes per aconseguir diners o beneficis.
Construcció • Construcción  • Construction
Feina que consisteix a construir habitatges i obres públiques.
Contaminació • Contaminación  • Pollution
Existència en un lloc de substàncies que el perjudiquen o el fan malbé.
Convivència • Convivencia  • Coexistence
Fet de conviure amb altres persones.

d
Desforestar • Deforestar • To deforestEliminar o destruir la vegetació de boscos i selves.

Diversitat • Diversidad • Diversity
Varietat o diferència.

116
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Observem i descobrim

  Quins elements naturals distingeixes en la fotografia?

  On se solen trobar? Als paisatge de muntanya,  
de plana o de costa?

  ORALITAT. Creieu que és important conservar aquest 
espai? Per què? Com ho faríeu?

1
El territori i el relleu  
de Catalunya

llac

aiguamolls

riu

6



  Les persones vivim en poblacions  
que poden ser de muntanya,  
de plana o de costa.

Com és la població on vius?  
Quines altres poblacions  
tens a prop? En què 
s’assemblen a la teva?

  El relleu és el conjunt de formes  
que presenta la superfície  
de la Terra.

Digues si aquestes formes  
del relleu són de muntanya,  
de plana o de costa:

  Els rius neixen a les muntanyes  
i, després, baixen cap a terres 
més planes. Dividim el recorregut 
que fan en curs alt, curs mitjà  
i curs baix.

 Saps en quin curs duen poca 
aigua però baixen a gran 
velocitat? Has vist mai un riu  
en aquesta etapa? Recordes on?

QUÈ EN SÉ?

 SABER FER

plana

cap

arxipèlag

muntanya

illa

turó
altiplà

golf

Interpretar com es representa  
el relleu en els mapes

En aquesta unitat aprendràs  
a interpretar un mapa de relleu  
i esbrinaràs com es fan aquests mapes.

Abans, descobriràs quines són  
les comarques de Catalunya i també 
com és el seu relleu.

7



Els municipis i les comarques

1   Sant Jaume de Frontanyà  
és el municipi més petit  
de Catalunya.

català • castellà • anglès

comarca • comarca • region

municipi • municipio  
• municipality

abc

2   Una comarca  
i els municipis  
que la formen. 

TREBALLA AMB LA IMATGE

  Quants municipis formen 
aquesta comarca?

  Quin diries que és la capital 
de comarca?

  Algun municipi té més  
d’una població?

Límit de municipi

Què són els municipis?

Els municipis són territoris formats per una o més 
poblacions, governats per un mateix ajuntament. 
També formen part dels municipis les terres que en-
volten les seves poblacions. 1

A Catalunya hi ha 947 municipis.

Què són les comarques?

Les comarques són territoris formats per diversos 
municipis, que tenen característiques semblants pel 
que fa al paisatge, a les tradicions i a les activitats 
econòmiques dels seus habitants. 2

El municipi més gran i amb més població d’una co-
marca és la capital de comarca.

Segons el paisatge, les comarques poden ser de 
muntanya, de plana i litorals.

A Catalunya hi ha 42 comarques. 3  

El territori de Catalunya s’organitza en municipis. 
Els municipis s’agrupen en comarques.

8
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capital
de comarca

TREBALLA AMB LA IMATGE

  Quina és la comarca que hi ha 
més al sud de Catalunya? Com  
es diu la seva capital de comarca?

  Quina és la capital de comarca 
que hi ha més al nord? A quina 
comarca pertany?

  Quines comarques limiten  
amb altres països?

  Quina comarca té dues capitals 
de comarca? Com es diuen?

3   Mapa de les comarques de Catalunya. 

1  APRENENTATGE COOPERATIU. Imagineu  
que heu de redactar un text breu amb dades 
d’interès sobre el vostre municipi, per al web  
de l’ajuntament.

1  Feu equips de tres persones.
2  Busqueu informació sobre:

 el municipi  altres poblacions o territoris
 la comarca   la capital de comarca

3  Poseu en comú la informació i redacteu el text.

ACTIVITATS

El consell comarcal

És la institució de govern de 
les comarques i facilita la co-
operació entre els municipis 
d’una mateixa comarca. 
El formen regidors de tots 
els municipis de la comarca 
i té la seu a la capital de co-
marca.
A Catalunya n’hi ha quaranta-
dos, un a cada comarca.

SABER-NE MÉS
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Les comarques de muntanya són al nord de 
Catalunya.

Són deu: la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, el 
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, el 
Solsonès, la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès 
i la Garrotxa. 4

El relleu

El relleu de les comarques de muntanya està 
format, sobretot, per muntanyes i serres.

En aquestes comarques hi ha els cims més 
alts, de més de 3.000 metres d’altitud, al Piri-
neu. Les muntanyes tenen vessants amb molt 
pendent i les valls són estretes. També hi ha 
les serres del Prepirineu. 5

Les comarques de muntanya tenen un 
relleu molt muntanyós.

Les aigües

A les comarques de muntanya neixen molts 
rius per la neu que es desglaça a les munta-
nyes. Els més llargs i cabalosos són la Noguera 
Ribagorçana, la Noguera Pallaresa, el Segre, 
el Llobregat, el Ter i el Fluvià. També hi ha el 
riu Garona, que se’n va cap a les terres de 
França. 6

Al curs alt i mitjà d’aquests rius s’hi han cons-
truït embassaments, on l’aigua s’aprofita per 
al consum i per obtenir energia elèctrica.

A les zones més muntanyoses també hi ha 
estanys o llacs petits, que s’han format pel 
desglaç de la neu.

A les comarques de muntanya hi ha rius, 
estanys i llacs petits.

5   El Pedraforca és una muntanya 
situada a la comarca del Berguedà.

Les comarques de muntanya

6   El riu Noguera Pallaresa,  
a la comarca de la Vall d’Aran.

català • castellà • anglès

cim • cima • peak

estany • lago • lake

serralada • cordillera  
• mountain range

abc
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TREBALLA AMB LA IMATGE

  Quines són les comarques 
de muntanya?

  A quina comarca neix  
la Garona? I el Fluvià?

  Quin riu neix al Ripollès?

  Fixa’t en la llegenda.  
Quins colors es fan servir 
per a les comarques  
de muntanya?

  Què vol dir, això?

4   Mapa de relleu de les comarques de muntanya. 

2  Com és el relleu a les comarques de muntanya?

3  ORALITAT. Aquest és el riu Ter en tres punts del seu recorregut.  
Quin diries que és en una comarca de muntanya? Per què?

ACTIVITATS

A B C
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Les comarques de plana 

Les comarques de plana són al sud de les comar-
ques de muntanya. S’estenen per l’oest, el sud 
i el centre de l’interior de Catalunya.

Són catorze: Osona, el Bages, el Moianès, l’Anoia, 
la Segarra, la Noguera, l’Urgell, el Pla d’Urgell, 
el Segrià, les Garrigues, la Conca de Barberà, el 
Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. 7

El relleu

Les comarques de plana són terres de no gaire 
alçària, si les comparem amb les muntanyes. El 
seu relleu és variat i està format, sobretot, per 
planes i altiplans. Tots aquests territoris formen la 
Depressió Central, que és una zona molt àmplia. 8

En aquestes comarques també hi ha valls i tu-
rons, i muntanyes no gaire altes, que formen 
petites serres.

El relleu de les comarques de plana és suau 
i variat.

Les aigües

Alguns rius neixen a les comarques de muntanya. 
Des d’allà, baixen cap a terres de menys alçària i 
travessen les comarques de plana. És el cas del 
Llobregat i el Segre.
A les zones més elevades d’aquestes comarques 
també hi neixen rius, però són més curts i sovint 
es converteixen en afluents d’altres rius. 9

A les comarques de plana s’hi han construït em-
bassaments i també canals, que porten l’aigua 
als camps de conreu.

A les comarques de plana neixen rius que 
són afluents d’altres rius. També les travessen 
rius que neixen a les muntanyes.

8   La plana de Vic és a la comarca 
d’Osona.

9   El riu Ebre passa per Miravet,  
a la comarca de la Ribera d’Ebre.

català • castellà • anglès

afluent • afluente • tributary

altiplà • meseta • plateau

turó • colina • hill

abc
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TREBALLA AMB LA IMATGE

  Quines són les comarques 
de plana? 

  Digues dos rius que passin 
per les comarques de plana.

  Fixa’t en la llegenda.  
Quins colors es fan servir 
per a les comarques  
de plana? 

  Què vol dir, això?
7   Mapa de relleu de les comarques de plana. 

4  Com és el relleu de les comarques  
de plana?

5  EXPRESSIÓ ESCRITA. Observa aquesta  
fotografia de la comarca de la Noguera  
i descriu en un full els elements de relleu  
que hi vegis.

6  CONSULTA L’ATLES. Troba els principals  
afluents del riu Segre i digues quins hi  
desemboquen en una comarca de plana.

ACTIVITATS
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Les comarques litorals

Les comarques litorals s’estenen per tota la costa 
de Catalunya. El territori d’aquestes comarques 
voreja el mar Mediterrani o n’és a prop.
Són divuit: l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Pla 
de l’Estany, el Gironès, la Selva, el Maresme, el 
Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Barcelonès, 
el Baix Llobregat, el Garraf, l’Alt Penedès, el Baix 
Penedès, el Tarragonès, l’Alt Camp, el Baix Camp, 
el Baix Ebre i el Montsià. 10

El relleu

El relleu de les comarques litorals està format per 
moltes muntanyes poc altes i per moltes planes. 
També hi podem trobar, arran de mar:
 penya-segats, illots i cales, a les comarques 
litorals situades al nord de Catalunya. 11

 platges de sorra, amples i llargues a les comar-
ques de la costa central i del sud. 

El relleu de les comarques litorals és molt 
variat.

Les aigües

A les comarques litorals, desemboquen al mar 
molts rius; tant els que vénen de les comarques 
interiors de muntanya i de plana, com els que nei-
xen a les muntanyes més properes a la costa. 12

També en zones a prop de la costa hi ha aigua-
molls, que són terrenys plans inundats d’aigua del 
mar i dels rius. I a la comarca del Pla de l’Estany 
hi ha el llac de Banyoles.
En èpoques de pluja arriben al mar les aigües de 
moltes rieres i torrents.

En les comarques litorals hi ha rius, rieres, 
torrents, aiguamolls i llacs.

11   La cala de Banys és  
a la comarca de la Selva.

12   A la seva desembocadura, el riu 
Ebre forma un delta, entre  
les comarques del Baix Ebre  
i el Montsià.

català • castellà • anglès

aiguamoll • ciénaga • marsh

mar • mar • sea

platja • playa • beach

abc
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TREBALLA AMB LA IMATGE

  Quines són les 
comarques litorals?

  Quin mar voregen?

  Per quines comarques 
litorals passa el riu Ter?

  En quina comarca 
desemboca al mar?

  Fixa’t en la llegenda.  
Quins colors es fan 
servir per a les 
comarques litorals?

  Què vol dir, això?

10   Mapa de relleu de les comarques litorals. 

7  Com és el relleu de les comarques litorals?

8  Quines comarques estan més allunyades del mar, les de muntanya,  
les de plana o les litorals?

9  VALORS. Per què et sembla que hem de respectar tots els entorns,  
tant els que ens són propers com els que ens són llunyans?

10  EXPRESSIÓ ESCRITA. Vés a http://tinyurl.com/juwob3u i descobreix  
com és el delta de l’Ebre. Després, explica-ho en un full  
amb les teves paraules.

ACTIVITATS
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Interpretar com es representa el relleu en els mapes

Tots el elements del relleu es poden representar en un mapa.  
Un mapa de relleu mostra les diferents alçàries a les quals es troba un terreny.

Llegeix i observa

 Aquesta muntanya té una 
alçària de 1.200 metres.

 Observa aquests dibuixos  
i llegeix com es fa un mapa 
d’aquesta muntanya:

1  Se li fan fotografies.

2  Es localitzen els punts que  
tenen la mateixa alçària.

3  Es tracen línies que uneixin  
els punts que tenen la mateixa 
alçària. Per diferenciar-los  
bé, cal pintar cada línia  
d’un color diferent.

4  Es dibuixen les línies en un paper. 
Primer, la que passa pel peu  
de la muntanya. Després,  
tota la resta. Aquestes línies 
s’anomenen corbes de nivell.

 Si t’hi fixes, veuràs que les línies 
tenen formes arrodonides,  
igual que la muntanya.

5  Es pinten els espais que hi ha  
entre dues línies.

 SABER FER

N

S

O E

200 m

1.200 m

1.000 m

200 m

400 m
600 m
800 m

1.200 m

1.000 m

800 m

600 m

400 m

16



Comprèn la informació

11  Els mapes de relleu tenen una llegenda amb les alçàries  
entre les que està cada color. Fixa’t en els dibuixos  
de la pàgina 16 i completa aquesta llegenda:

més de 1.200 m
1.000 m -  m
800 m -  m
600-800 m
400 m -  m
200-400 m
0-200 m

12  Situa’t al nord del mapa. Com estan les línies, molt juntes  
o molt separades?

13  RAONA. Les línies molt juntes indiquen que, en poca distància,  
l’alçària canvia molt. Això vol dir que el terreny fa molt pendent.  
Quin vessant fa més pendent, el nord o el sud?

Pensa i explica

14  Com es dibuixa una plana en un mapa, amb corbes de nivell  
molt juntes o molt separades? Per què?

Fes-ho tu

15  Observa aquest mapa de relleu  
de la comarca del Berguedà  
i respon:

 Quins colors es fan servir?  
Què vol dir?

 Quin tipus de comarca  
és el Berguedà? 

 Quin tipus de relleu  
hi predomina?

 Què t’ho fa pensar?
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16  RESUM. Escriu aquest resum en un full i completa’l.

  El territori de Catalunya s’organitza en municipis i .

  Les comarques de  són al nord de Catalunya, lluny del mar.  
Tenen un  molt muntanyós.

  Les comarques de  són al sud de les comarques de muntanya.  
Hi predominen les planes i els .

  Les comarques litorals voregen el  Mediterrani o hi són a prop.  
Hi trobem penya-segats, illots, cales i .

17  ESQUEMA. Fes un esquema com aquest en un full i completa’l.

18  PARLA IDIOMES. Escriu el nom d’aquestes formes de relleu  
en les llengües indicades.

 cim       colina       beach
 català castellà anglès català castellà anglès català castellà anglès

ACTIVITATS DE REPÀS

muntanyaplanamaraltiplans relleucomarquesplatges

El territori de Catalunya

s’organitza en

que poden ser

42 947 

de de muntanya

que es divideixen en

A CB
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19  Vés a http://tinyurl.com/zljr4gc i fes el trencaclosques del mapa comarcal.

20  Fes una taula com aquesta en un full i completa-la.

21  Localitza en el mapa la comarca  
on vius i respon:

  Com es diu? 

  És de muntanya, de plana o litoral?

  Amb quines comarques limita?

  Quin municipi és la capital de comarca?

22  PENSA-HI. Escriu C (cert) o F (fals) i comprova si ho has fet bé.

1. Un municipi està format per una o més poblacions i les terres que les envolten.

2. Les comarques són territoris governats per un mateix ajuntament.

3. A les comarques de muntanya hi predominen els turons i els altiplans.

4. El Solsonès i l’Alt Camp són comarques de plana.

5. Les comarques litorals voregen el mar Mediterrani o hi són a prop.

1
1. Cert  2. Fals  3. Fals  4. Fals  5. Cert

Comarca Capital de comarca Tipus de comarca

Vallès Oriental Granollers Litoral

GarrotxaTerra AltaRipollèsSelva CerdanyaNoguera

GarriguesMontsià Alt UrgellMaresmeBagesBaix Camp
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