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Tema

1

1.1. Relaciona cada concepte amb la seva definició.

situació

migdia

orient

orientació

occident

septentrional

migjorn

•               •

•               •

•               •

•               •

•               •

•               •

•               •

Denominació que rep també l’oest.

Indicació del camí que s’ha de fer per arribar a un punt determinat.

Denominació que rep també el sud.

Posició d’un lloc o d’una persona respecte dels punts cardinals.

Denominació que rep també l’est.

Denominació que rep també el sud.

Denominació que rep també el nord.

1.2. Si claves verticalment un pal a terra, quin punt cardinal marca sempre la seva ombra 
al migdia?

 

1.3. Completa el dibuix amb els punts cardinals.

Els punts cardinals

ORIENTACIÓ I REPRESENTACIÓ DE L’ESPAI

UNITAT 1 1
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   UNITAT 1 » ORIENTACIÓ I REPRESENTACIÓ DE L’ESPAI » Els punts cardinals

1.4. Observa la fotografia, feta a la costa de Catalunya, i respon les preguntes següents:

a) El sol, en la imatge, està sortint o s’està ponent? Justifica la resposta.

 

 

b)  A quin punt cardinal es troba el sol? Quins altres noms rep aquest punt cardinal? 

 

 

c)  Què vol dir que una població està situada a les comarques de ponent?

 

 

1.5. Relaciona els conceptes sinònims de les tres columnes. 

nord

sud

est

oest

•                                            •

•                                            •

•                                            •

•                                            •

occidental

septentrional

meridional

oriental

•                                            •

•                                            •

•                                            •

•                                            •

ponent

boreal

llevant

austral
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1.6. Observa el mapa de Menorca i digues si les afirmacions són certes (C) o falses (F). 
Després, justifica l’opció triada en cada cas.

C F

a Un habitant de Ciutadella veurà sortir el sol pel mar.

b Un habitant d’Es Mercadal veurà sortir el sol per terra ferma.

c Un habitant de Maó veurà sortir el sol pel mar.

d Un habitant de Ferreries veurà pondre’s el sol per terra ferma.

 La resposta de l’afirmació  és  perquè 

 

 La resposta de l’afirmació  és  perquè 

 

 La resposta de l’afirmació  és  perquè 

 

 La resposta de l’afirmació  és  perquè 

 

   UNITAT 1 » ORIENTACIÓ I REPRESENTACIÓ DE L’ESPAI » Els punts cardinals
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   UNITAT 1 » ORIENTACIÓ I REPRESENTACIÓ DE L’ESPAI » Els punts cardinals

1.7. Observa l’esquema, que permet assenyalar les direccions, i utilitza’l per respondre les 
preguntes que hi ha a continuació.

a) On està situat el punt 1 respecte de nosaltres si som al punt 4 i mirem cap al 3?

 

b) I si som al mateix punt i mirem cap al 5?

 

c) Si som al punt 5 i mirem cap al punt 1, on tenim el punt 6?

 

d) Si som al punt 1 i mirem cap al punt 5, on tenim el punt 2?

 

davant

davant esquerra

esquerra

darrere esquerra

darrere

darrere dreta

dreta

davant dreta

1
5

6
4

3

2



13

So
ci

al
s 

• 
1r

 E
SO

   UNITAT 1 » ORIENTACIÓ I REPRESENTACIÓ DE L’ESPAI » L’orientació

L’orientació

1.8. Completa les frases amb les paraules següents:

a)  De nit ens podem orientar per mitjà de l’ , que és l’únic estel que es manté fix 

al llarg de la nit i sempre assenyala el .

b) De dia, si fa sol, ens podem orientar amb l’ajut d’un  de busques.

c)  La manera més elemental d’orientar-se, però, és per mitjà d’una . La seva pun-

ta  sempre assenyala el nord.

1.9. Escriu en el lloc corresponent el nom dels punts situats entre el nord i l’est, el nord i 
l’oest, el sud i l’est i el sud i l’oest.

rellotge imantada estel polar brúixola nord

1.10. Utilitza l’aplicació que permet visualitzar una brúixola en un telèfon mòbil i com-
pleta les frases següents: 

a) La pissarra de la meva aula està orientada cap .

b) La porta de la meva aula està orientada cap .

c) L’entrada principal de l’escola on estudio està orientada cap .

d)  El sol, al matí, il·lumina (les aules, el pati, el menjador…)  

de la meva escola. 
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   UNITAT 1 » ORIENTACIÓ I REPRESENTACIÓ DE L’ESPAI » Les coordenades geogràfiques

Les coordenades geogràfiques

1.11. Relaciona cada concepte amb la seva definició:

Extrems nord i sud de l’eix de rotació  
de la Terra. •                                             • rotació

Moviment que fa la Terra  
sobre si mateixa. •                                             • coordenades geogràfiques

Línia imaginària que travessa la Terra  
d’un extrem a l’altre. •                                             • pols

Xarxa formada per dues sèries diferents de 
línies imaginàries: els paral·lels i els meridians. •                                             • eix de rotació

1.12. Relaciona cada cap amb la seva cua i escriu la frase obtinguda. Tingues en compte 
que hi ha una cua que sobra.

Caps

• Els paral·lels són…

• El paral·lel més llarg és…

• L’equador divideix la Terra…

•  A mig camí entre l’equador  

i els pols…

• El tròpic de Càncer està situat a…

• El tròpic de Capricorn està situat a…

Cues

• …en dues meitats iguals: els hemisferis. 

• …l’hemisferi sud.

• …el meridià de Greenwich.

• …se situen els tròpics.

• …l’hemisferi nord.

•  …unes línies imaginàries circulars que dividei-

xen la superfície de la Terra en sentit horitzontal.

• …l’equador.
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   UNITAT 1 » ORIENTACIÓ I REPRESENTACIÓ DE L’ESPAI » Les coordenades geogràfiques

1.13. Llegeix aquestes afirmacions i digues si són certes (C) o falses (F). Després, escriu 
correctament les frases que has identificat com a falses.  

C F

a La Terra triga 24 hores a fer una volta completa sobre si mateixa.

b L’eix de rotació de la Terra està lleugerament inclinat respecte del Sol.

c
Les línies circulars imaginàries que divideixen la superfície de la Terra en sentit horitzontal 

s’anomenen coordenades geogràfiques.

d Les línies imaginàries que recorren la superfície de la Terra en sentit vertical són els paral·lels.

e El tròpic de Capricorn està situat a l’hemisferi nord.

f Tots els meridians uneixen els dos pols i, per tant, tenen la mateixa llargada.

g El meridià de Greenwich divideix la Terra en dos hemisferis: l’hemisferi est i l’hemisferi oest.

h L’equador és un meridià que divideix la Terra en dos hemisferis: el nord i el sud.

 

 

 

 

 

1.14. Localitza en el globus terraqüi els elements següents i escriu-los en el lloc corresponent: 

meridià    meridià de Greenwich    equador    paral·lel    tròpic de Capricorn    tròpic de Càncer
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   UNITAT 1 » ORIENTACIÓ I REPRESENTACIÓ DE L’ESPAI » Latitud i longitud

Latitud i longitud

1.15. Llegeix les definicions i escriu les paraules següents en el lloc corresponent:

a) :  Sistema de mesura de les coordenades geogràfiques, que es donen en 
sistema decimal en metres.

b) :  Distància, mesurada en graus, que hi ha des de qualsevol punt de la 
Terra fins al meridià 0.

c) :  Línia imaginària, equidistant dels dos pols, que divideix el globus terra-
qüi en dos hemisferis.

d) :  Distància, mesurada en graus, que hi ha des d’un punt qualsevol de 
l’esfera terrestre fins a l’equador.

1.16. Localitza en aquest globus terraqüi els elements de la llista de la dreta. Escriu al cos-
tat de cada element de la llista la lletra corresponent del globus terraqüi, tal com s’ha fet en 
l’exemple.

latitud      longitud     equador     UTM

6º  32’

H

A

J

K

L

B

C

D

E

F

I
G

6º  32’

23º  27’
60º

30º

0º
30º

60º
23º  27’

El pol nord A

El pol sud

L’equador

L’hemisferi sud

L’hemisferi nord

L’hemisferi oest

L’hemisferi est

El tròpic de Càncer

El tròpic de Capricorn

El cercle polar àrtic

El cercle polar antàrtic

El meridià de Greenwich



17

So
ci

al
s 

• 
1r

 E
SO

   UNITAT 1 » ORIENTACIÓ I REPRESENTACIÓ DE L’ESPAI » Latitud i longitud

1.17. Amb l’ajut d’un planisferi, classifica els països següents en dues columnes, segons 
l’hemisferi on estan situats.

Hemisferi nord Hemisferi sud

1.18. Explica el significat d’aquestes frases:

a) Barcelona està situada a 41º de latitud nord i 2º de longitud est.

 

 

b) Buenos Aires està situada a 34º de latitud sud i a 58º de longitud oest.

 

 

1.19. Amb l’ajut d’un atles o d’internet, escriu el nom de diversos països segons les carac-
terístiques indicades.

a) Nom de tres països situats en la línia de l’equador: 

 

b) Nom de tres països situats sobre el tròpic de Càncer: 

 

c) Nom de tres països situats sobre el tròpic de Capricorn: 

 

d) Nom de tres països situats sobre el meridià de Greenwich: 

 

Itàlia

França

Sud-àfrica

Canadà

Xina

Xile

República del Congo

Austràlia



18

So
cials • 1r ESO
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1.20. Imagina’t que viatges en vaixell i que et trobes a 40º de latitud sud i 150º de longitud 
est. Redacta un text explicant la teva situació. Cal que responguis aquestes preguntes: Per 
quin oceà navegues?; Quina illa tens més a la vora?; Quina és la ciutat gran més propera?; A 
prop de quin país et trobes? 

 

 

 

 

 

1.21. Amb l’ajut d’un atles o d’internet, esbrina quines són les coordenades geogràfiques 
d’aquestes ciutats. Expressa-les en graus.

Ciutat Coordenades geogràfiques

Nova Orleans (Estats Units)

Sant Petersburg (Rússia)

Kinshasa (Congo)

Rio de Janeiro (Brasil)

Solsticis i equinoccis

1.22. Llegeix les definicions i escriu les paraules següents en el lloc corresponent:

rotació     translació     solstici     equinocci

a) : Moviment de la Terra al voltant del Sol.

b) :  Els dies 21 de març i 23 de setembre, en què el dia i la nit duren exac-
tament el mateix: 12 hores.

c) : Moviment de la Terra sobre el seu propi eix.

d) :  El dia 21 de desembre, en què la nit dura més, i el dia 21 de juny, en què 
el dia és més llarg.
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   UNITAT 1 » ORIENTACIÓ I REPRESENTACIÓ DE L’ESPAI » Solsticis i equinoccis

1.23. Observa els dibuixos de la font 17 del llibre (pàg. 19) i respon:

a) A la teva escola, a la part orientada al nord, al matí hi toca el sol? Per què? 

 

 

b) A la teva escola, a la part orientada al sud, al matí hi toca el sol? Per què? 

 

 

1.24.  Comenta aquest text a partir del guió del costat:  

–  Localització de la ciutat i de les illes es-
mentades respecte del cercle polar.

– Descripció del fenomen del qual es parla.

–  Explicació de les causes per les quals es 
dona aquest fenomen.

 

 

 

 

1.25.  Quan a Europa són l’equinocci de primavera, el solstici d’estiu, l’equinocci de 
tardor o el solstici d’hivern, quins equinoccis i solsticis són als Estats Units, el Japó, Xile i 
Austràlia? Escriu-ho en la casella corresponent de la taula.

A Europa Equinocci  
de primavera Solstici d’estiu Equinocci  

de tardor Solstici d’hivern

Als Estats Units

Al Japó

A Xile

A Austràlia

Un aspecte curiós de Noruega és la du-
rada del dia i de la nit. A Hammerfest, la 
ciutat més septentrional del món, a l’hivern 
és de nit durant dos mesos i a l’estiu el sol 
no es pon durant setanta dies. A les illes 
Svalbard, a l’hivern és de nit durant tres 
mesos i mig i a l’estiu el sol no es pon du-
rant quatre mesos. 
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La representació de la Terra: els mapes

1.26. Llegeix aquestes afirmacions i digues si són certes (C) o falses (F). Després, escriu 
correctament les frases que has identificat com a falses.

C F

a
Els mapes són representacions planes en una projecció vertical de tota la superfície de la 

Terra o d’una part.

b La representació d’un fragment particularment extens de la Terra s’anomena plànol.

c Els mapes que representen tota la Terra s’anomenen planisferis.

d Els cartògrafs són persones que s’han especialitzat en l’elaboració de mapes.

e
Els signes convencionals són símbols i colors que permeten desxifrar el significat del que 

està representat en un mapa.

f La llegenda d’un mapa és la història de la seva elaboració. 

g
Els mapes que representen el relleu, els rius, els accidents de les costes… s’anomenen 

mapes físics.

h
Els mapes que representen aspectes o temes concrets de la part de la superfície 

representada s’anomenen mapes temàtics.

i Els mapes topogràfics representen espais de grandàries diverses amb molt pocs detalls.
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   UNITAT 1 » ORIENTACIÓ I REPRESENTACIÓ DE L’ESPAI » La representació de la Terra: els mapes

1.27.  Observa aquests mapes i digues de quin tipus es tracta en cada cas. Després, 
explica les raons de la teva tria en l’espai que tens a continuació.

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

B 

B 

C 

B 

b

R
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   UNITAT 1 » ORIENTACIÓ I REPRESENTACIÓ DE L’ESPAI » L’escala del mapa

L’escala del mapa

1.28. Respon aquestes preguntes:

a) Què és l’escala d’un mapa?

 

 

b)  En quin d’aquests dos mapes obtindràs informació més detallada de la superfície representa-
da: en un mapa d’escala 1:1.000.000 o en un altre d’escala 1:500.000? Justifica la resposta. 

 

 

 

c)  La distància en línia recta entre Girona i Palafrugell en un mapa d’escala 1:1.000.000 és de 
3 cm. Calcula quina és la distància real en quilòmetres entre les dues poblacions.

 

1.29. En un mapa d’escala 1:50.000, la distància entre dos pobles determinats és de 2 cm. 
Quina és la distància real en quilòmetres entre els dos pobles?

 

 

 

1.30.  Busca en un atles un mapa d’Europa i fes les activitats següents: 

a) Mesura amb un regle mil·limetrat la distància en centímetres entre aquestes ciutats: 

• Barcelona-París: 

• París-Roma: 

• Roma-Barcelona: 

b)  Imagina’t que un grup de turistes ha seguit l’itinerari següent: Barcelona-París-Roma- 
Barcelona. Quants quilòmetres han recorregut aquests turistes aproximadament?

 

 

R
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   UNITAT 1 » ORIENTACIÓ I REPRESENTACIÓ DE L’ESPAI » Lectura i comentari d’un mapa

Lectura i comentari d’un mapa

1.31. Comenta aquest mapa d’acord amb els punts assenyalats. 

d) Cronologia, data o temps a què correspon la informació: 

 

e) Símbols principals de la llegenda i significat: 

 

f) Zones que es poden identificar perquè presenten trets comuns o semblants: 

 

 

g) Conclusió: 

 

 

a) Tema i contingut: 

b) Tipus de mapa: 

c) Espai geogràfic que comprèn:
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   UNITAT 1 » ORIENTACIÓ I REPRESENTACIÓ DE L’ESPAI » Lectura i comentari d’un mapa

1.32.  Observa el mapa i respon les preguntes següents:

d) Quines vies es poden utilitzar per anar de Girona a Figueres?

 

 

e)  Quina distància en centímetres hi ha entre Torroella de Montgrí i Viladamat? I en quilòmetres?

 

 

f) Quina població és més lluny de Verges: Torroella de Montgrí o Viladamat?

 

 

g)  Si una persona camina a una velocitat mitjana de 4 km/h, quant tardarà per anar per carre-
tera, seguint el camí més curt, de Flaçà a Verges? I de Verges a l’Estartit?

 

 

 

a)  Quins són els elements que 
s’observen en el mapa?

b)  Què signifiquen els punts ne-
gres que hi ha representats?

c)  Quina és l’escala numèrica 
del mapa?
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   UNITAT 1 » ORIENTACIÓ I REPRESENTACIÓ DE L’ESPAI » El GPS i els webs cartogràfics • Els fusos horaris

El GPS i els webs cartogràfics

1.33. Explica el procediment que cal seguir per localitzar, a partir d’unes coordenades 
geogràfiques determinades, un punt concret amb el Google Maps.

 

 

 

 

Els fusos horaris

1.34. Consulta el mapa dels fusos horaris del llibre (pàg. 28 i 29) i respon les preguntes 
següents:

a)  Creus que a Espanya, pel fus horari al qual pertany, li correspon l’horari assenyalat? Justifica 
la resposta. 

 

 

 

b) Per què la Gran Bretanya i les illes Canàries tenen la mateixa hora?

 

 

c) Quan a Alemanya són les 12 del migdia, quina hora és a Finlàndia? 

d) Per què al Canadà hi ha cinc horaris diferents? 

 

 

e) Quina hora és en cadascuna d’aquestes ciutats quan a Barcelona són les 12 del migdia?

• Moscou: • Nova York: 

• San Francisco: • Sydney: 

• Pequín: • Nova Delhi: 
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Activitats  + 

1.35. Respon les preguntes tenint en compte el plantejament següent: si a Sydney se cele-
bra una prova d’atletisme a dos quarts de cinc de la tarda i es retransmet en directe per tele-
visió a tot el món… 

a)  A quina hora la veurem a Catalunya? 

b)  A quina hora la veuran a Nova York? 

c)  A quina hora la veuran a Tòquio? 

d)  A quina hora la veuran a Moscou? 

1.36. Indica en quin ordre celebren el Cap d’Any aquests països (1 = celebra el Cap d’Any 
el primer; 8 = celebra el Cap d’Any l’últim):

  Brasil   Nova Zelanda   Itàlia   Cuba

  Mèxic   Madagascar   Filipines   Índia

1.37. Llegeix aquestes dites populars catalanes i explica’n el significat amb relació a les 
estacions:

a)  Sant Joan i Sant Pere, adeu primavera!

 

b)  A la tardor, ni fred ni calor.

 

c)  El sol de juny estalvia llum.

 

d)  La nit de Sant Joan, la més curta de l’any.

 

e)  Juny acabat, dia escurçat.

 

f)  Per Nadal, un pas de pardal. 

 

   UNITAT 1 » ORIENTACIÓ I REPRESENTACIÓ DE L’ESPAI » Activitats  +
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1. Actituds. En quina mesura estàs d’acord amb les afirmacions següents? Puntua-les segons 
aquest barem:

5. Hi estic molt d’acord.   4. Hi estic bastant d’acord.  
3. No sé si hi estic d’acord.   2. No hi estic gaire d’acord.  1. No hi estic gens d’acord.

  És important saber tot el que fa referència als punts cardinals per poder-se orientar.

  No em serveix de res conèixer les formes d’orientar-se amb una brúixola o l’estel polar.

  M’agrada saber tot el que fa referència a les coordenades geogràfiques.

  És important saber com es determinen la longitud i la latitud d’un punt concret de la Terra.

  M’agrada saber per què al nostre hemisferi a l’estiu fa calor i a l’hivern fa fred. 

  És important saber la distància que hi ha entre dos punts en un mapa a partir de l’escala.

  És important per al meu futur entendre els diversos tipus de mapa que hi ha.

  M’ha interessat conèixer l’existència dels fusos horaris i entendre per què en altres llocs 
del món tenen una hora diferent de la nostra. 

2. Coneixements generals. Llegeix aquestes afirmacions i digues si són certes (C) o falses (F):

C F

a El sol surt per l’est i es pon per l’oest.

b La brúixola permet calcular la longitud i la latitud d’un punt determinat.

c A la nit ens podem orientar amb l’estel polar, que sempre marca el nord.

d Tots els paral·lels mesuren el mateix.

e La península Ibèrica es troba a l’hemisferi nord.

f Els solsticis d’hivern i d’estiu són, respectivament, els dies 21 de març i 23 de setembre.

g L’equinocci és el moment de l’any en què la llum del dia dura més.

h En la llegenda d’un mapa hi consten els símbols i els signes convencionals.

i
L’expressió matemàtica 1:50.000, situada en un angle del mapa, rep el nom d’escala 

gràfica.

j El mapa dels fusos horaris indica l’hora oficial de cada zona del planeta.
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   UNITAT 1 » ORIENTACIÓ I REPRESENTACIÓ DE L’ESPAI » Faig balanç

3. Coneixements particulars. Fes les activitats següents:

a) Escriu el nom dels punts cardinals.

 

b) Explica què és una brúixola.

 

 

c) Defineix els conceptes següents: 

• hemisferi: 

 

• meridià: 

 

• paral·lel: 

 

d)  Argumenta les raons per les quals la frase següent és certa: «A Catalunya, al ple de l’hivern, 
a partir de les cinc de la tarda ja és fosc; al ple de l’estiu, en canvi, el sol no es pon fins a les 
nou del vespre». 

 

 

 

4. El meu diari d’aprenentatge. Escriu un text en què, a manera de conclusions, responguis 
les preguntes següents: a) Quin és el contingut general del tema? b) Quins són els dos apre-
nentatges que consideres més útils? c) Què és allò que t’ha interessat especialment? d) Hi ha 
res que no hagis entès del tot?

 

 

 

 

 

 

 


