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TEMA 1
ORIENTACIÓ I REPRESENTACIÓ  
DE L’ESPAI

  1. Els punts cardinals
  2. L’orientació
  3. Les coordenades geogràfiques
  4. Latitud i longitud
  5. Solsticis i equinoccis
  6.  La representació de la Terra: els mapes
  7. L’escala del mapa
  8. Lectura i comentari d’un mapa
  9. El GPS i els webs cartogràfics
10. Els fusos horaris

Aplicació d’una brúixola 
en un telèfon mòbil.
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GPS i mapa de carreteres.

De nit, la Lluna i els estels són punts de referència.
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Quan diem que algú viu al davant d’una plaça 
determinada o del campanar d’una església 
concreta, estem situant la seva casa amb relació 
a un lloc concret. La situació d’un lloc o d’una 
persona és, doncs, la seva posició amb relació a 
uns punts de referència. Quan, a més de situar 
un lloc, sabem el camí que s’ha de fer per arri-
bar-hi, parlem d’orientació. 

Ara bé, si ens trobéssim enmig del mar o en-
mig d’un desert, els únics punts de referència 
que tindríem per orientar-nos serien el Sol, de 
dia, i els estels i la Lluna, de nit. Aquests són els 
punts de referència universals que utilitzaven els 
nostres avantpassats per orientar-se. [Font 1] 

El Sol surt per l’orient (paraula que ve del lla-
tí orior, que vol dir ‘néixer’) i es pon per l’occi-
dent (del llatí occido, que vol dir ‘morir’). D’un 
dia a l’altre, el punt de l’horitzó d’on sembla que 
surt el Sol es va desplaçant lentament. No és, 
doncs, un punt fix per orientar-se bé. Al migdia, 
però, en el moment de la seva màxima altitud 
respecte de l’horitzó, el Sol sempre es troba  
en la mateixa direcció. Això es pot observar mit-
jançant l’ombra que projecta un bastó clavat 
verticalment a terra. Al migdia, sense excepció, 
l’ombra del bastó marca sempre la mateixa di-
recció, és a dir, és un punt fix: el nord. [Font 2]

La direcció nord (N), anomenada també sep-
tentrional o boreal, és el punt de referència a 
partir del qual es determinen la resta de direc- 
cions, és a dir, els altres punts cardinals. El sud (S), 
també anomenat migjorn o migdia, assenyala  
la direcció contrària al nord; l’est (E), també  

punts cardinals

Font 1. Al desert o al mar, a ple dia, l’únic punt de referència és el 
Sol. De nit, els punts de referència són la Lluna i els estels.

1. Els punts cardinals
denominat orient o llevant, assenyala la direcció 
orientada cap a la sortida del Sol, i l’oest (O), 
també conegut com a occident o ponent, indica 
la direcció contrària a l’est. [Fonts 3 i 4]

Recorda
Situar un objecte, un lloc o una persona 

és saber determinar-ne la situació 

respecte dels punts cardinals.



Font 2. L’ombra d’un bastó clavat 
verticalment a terra a les dotze del 
migdia marca sempre una mateixa 
direcció fixa: el nord.

Font 3. Un cop localitzat el nord, la resta de punts cardinals s’identifiquen fàcilment: el punt per 
on surt el Sol és l’est i el punt per on es pon és l’oest.

Font 4. Per identificar els punts cardinals de dia, posa els braços en creu i orienta el braç dret en direcció a l’est. A la teva esquerra tindràs 
l’oest, al davant el nord i a l’esquena el sud.
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2. L’orientació
De dia, si fa sol, ens podem orientar amb l’ajut 
d’un rellotge de busques. El primer que hem de 
fer és posar el rellotge a l’hora solar. Si som a la 
tardor o a l’hivern, caldrà que l’endarrerim una 
hora, i si som a la primavera o a l’estiu, l’haurem 
de retardar dues hores. Un cop fet això, hem 
d’orientar la busca petita cap al sol. Aleshores, la 
bisectriu que passa pel mig de l’angle que formen 
les dues busques ens assenyala el sud. [Font 5]

De nit, podem identificar el nord per mitjà de 
l’estel polar, l’únic que veiem sempre al mateix 
lloc. [Font 6] 

2.1. La brúixola
Des del segle xii, per orientar-nos en l’espai uti-
litzem la brúixola. Una brúixola senzilla consta 
d’una agulla imantada que pot girar lliurement 

sobre un suport vertical fixat en el centre d’un 
cercle graduat i dividit en 360º. En el cercle hi 
ha marcats els punts cardinals. La punta imanta-
da sempre assenyala el nord. [Font 7] 

El principi científic en què es basa la brúixola 
és el fet que la Terra es comporta com un imant 
gegantí que crea al seu voltant un potent camp 
magnètic. En l’imant terrestre, com en qualsevol 
altre imant, hi ha un eix i dos pols magnètics. 

Actualment, la majoria de telèfons mòbils 
porten incorporada una aplicació que permet 
visualitzar una brúixola. En aquest cas no es 
tracta d’una agulla imantada, sinó d’un sensor 
magnètic que també assenyala el nord. [Font 8]

Font 5. Suposem que, d’acord amb l’hora solar, són les tres de la tarda. Si orientem la busca petita del rellotge cap al sol, la bisectriu que 
passa just pel mig de l’angle que formen les dues busques, és a dir, entre la una i les dues, ens marca el sud. A partir d’aquí, ja podem 
identificar, aproximadament, la resta de punts cardinals.
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Font 6. L’estel polar pertany a la constel·lació de l’Ossa Menor i no és gaire brillant. Per localitzar-lo, el més senzill és trobar primer la 
constel·lació de l’Ossa Major i imaginar-se una línia recta que passi pels estels A i B. Allargant aquesta línia i comptant cinc vegades  
la distància que hi ha entre aquests dos estels, es troba l’estel polar.

Font 8. Avui dia, la brúi-
xola és una aplicació que 
tenen la majoria de telè-
fons mòbils. El seu fun- 
cionament és igual que 
el de la brúixola clàssica.

Font 7. La brúixola la van inventar 
els xinesos cap al segle xii. L’agulla 
imantada, que acostuma a ser més 
fosca o de color vermell, assenyala 
sempre el nord. Entre el nord i 
l’oest hi ha el nord-oest (NO); entre 
el nord i l’est, el nord-est (NE); en-
tre el sud i l’oest, el sud-oest (SO), i 
entre el sud i l’est, el sud-est (SE).

Ossa Menor

Ossa Major

A

B

estel polar
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3. Les coordenades geogràfiques
moviment de rotació  

paral·lel • meridià

La Terra triga 24 hores a fer una volta completa 
sobre el seu propi eix, i aquest temps és el que 
defineix el dia. La Terra descriu aquest movi-
ment de rotació sobre l’anomenat eix de rota-
ció, una línia imaginària, lleugerament incli- 
nada respecte del Sol, que travessa la Terra d’un 
extrem a l’altre. Els extrems de l’eix de rotació 
s’anomenen, respectivament, pol nord i pol sud, 
i són molt importants com a punts de referència. 
És a partir dels pols que podem situar un punt 
determinat i establir l’itinerari que cal seguir per 
arribar-hi. [Font 9] 

3.1. Els paral·lels i els meridians
Per situar un punt qualsevol en el globus terra-
qüi ens basem en les coordenades geogràfiques. 
Es tracta d’una xarxa formada per dues sèries di-
ferents de línies imaginàries: els paral·lels i els 
meridians. 

Els paral·lels són unes línies circulars imaginà-
ries que divideixen la superfície de l’esfera ter- 
restre en sentit horitzontal i que, a mesura que 
s’apropen als pols, són cada vegada més curtes. 
El paral·lel més llarg s’anomena equador. Se situa 
a la mateixa distància dels dos pols i divideix l’es-
fera terrestre en dues meitats iguals: l’hemisferi 
nord, que comprèn les terres properes al pol 
nord, i l’hemisferi sud, que inclou les terres que 
són més a prop del pol sud. A mig camí entre 
l’equador i els pols, se situen dos paral·lels ano-
menats tròpics: el tròpic de Càncer, situat a l’he-
misferi nord, i el tròpic de Capricorn, situat a 
l’hemisferi sud. [Font 10] 

Els meridians són unes línies que recorren la 
superfície de la Terra en sentit vertical i que 
uneixen els dos pols. Tots els meridians tenen la 
mateixa llargada. El meridià 0, conegut com a 
meridià de Greenwich, és el meridià principal. 
[Fonts 11 i 12] La línia complementària que con-
tinua per l’altra banda del món s’anomena meri-
dià 180. Enllaça els dos pols i complementa la 
circumval·lació de la Terra. Aquests dos meri- 
dians divideixen també l’esfera terrestre en dos 
hemisferis: l’hemisferi est i l’hemisferi oest. 
[Font 13]

Sabies que…?
El nom meridià de Greenwich ve del fet 

que van ser els anglesos els primers que 

es van proposar de traçar aquesta línia 

imaginària. A Greenwich, localitat 

propera a Londres, hi havia un important 

observatori i per això van decidir que hi 

passés el meridià 0.
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Font 13. El meridià de Greenwich divideix 
la Terra en dos hemisferis: la meitat com-
presa entre el meridià de Greenwich i el 
meridià 180, en sentit contrari a la rotació 
de la Terra, forma l’hemisferi oest, i l’altra 
meitat, l’hemisferi est. 

Font 10. Els paral·lels, els hemisferis, l’equa- 
dor i els tròpics.

Font 12. La superposició dels meridians i els 
paral·lels sobre el globus terraqüi forma la 
xarxa que coneixem amb el nom de coorde-
nades geogràfiques.

Font 11. Els meridians i el meridià de Green-
wich.

tròpic de Càncer
tròpic de Capricorn

equador

Font 9. La Terra està inclinada respecte del Sol.

pol nord

pol sud

23º
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hemisferi nord

hemisferi sud
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Els paral·lels serveixen per saber si un punt con-
cret està situat al nord o al sud de l’equador, és 
a dir, quina és la seva latitud. Si un punt està si-
tuat en un paral·lel al nord de l’equador, diem 
que es troba en latitud nord, i si està situat al 
sud, diem que es troba en latitud sud.

Els paral·lels s’anomenen amb els graus de 
l’angle que formen dues línies imaginàries, que 
anirien des d’un determinat paral·lel i des de 
l’equador fins al centre de la Terra. [Font 14]

Els meridians serveixen per saber si un punt 
determinat de la Terra està situat a l’est o a l’oest 
del meridià de Greenwich, és a dir, quina és la 
seva longitud. [Font 15]

Tots els punts que estan situats en un meridià 
de l’hemisferi oest diem que es troben en longi-
tud oest i els que estan situats en un meridià de 
l’hemisferi est diem que es troben en longi- 
tud est. 

Situar un punt a la Terra consisteix a indicar 
les seves coordenades geogràfiques, és a dir, 
quina és la seva latitud i quina és la seva longitud 
mesurades en graus.

4. Latitud i longitud
latitud • longitud

16

Sabies que…?
Actualment, també s’utilitza el sistema de coordenades universal transversal mercator (UTM), 

que divideix la Terra en quadrats, anomenats fusos, equivalents a 6º de longitud. Aquests quadrats o 

fusos es numeren des del meridià 180. Els resultats s’indiquen en sistema decimal en metres. En 

molts webs de localització, a més de les coordenades geogràfiques tradicionals, també hi apareixen 

les coordenades UTM o decimals, com en el de la fotografia, que ha localitzat Barcelona.



17

TEM
A

1

Font 14. El paral·lel conegut amb el nom de 
tròpic de Càncer està situat a 23º 27’. Aques-
ta és la mesura de l’angle que formen dues 
línies imaginàries que van des del centre de 
la Terra fins a l’equador, d’una banda, i des 
del centre de la Terra fins al tròpic de Càncer, 
de l’altra. Lògicament, el tròpic de Càncer es 
troba en latitud nord.

Font 15. El meridià que passa per Berlín 
està situat a 13º 20’ est respecte del meridià 
de Greenwich. Aquesta és la mesura de 
l’angle que formen dues línies imaginàries 
que van des del centre de la Terra fins a la 
intersecció del meridià de Greenwich amb 
l’equador, d’una banda, i des del centre de 
la Terra fins a la intersecció del meridià que 
passa per Berlín també amb l’equador, de 
l’altra. Les coordenades completes de Ber-
lín, doncs, són 52º 31’ de latitud nord i  
13º 20’ de longitud est.

tròpic de Càncer

equador

pol nord

23º 27’
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pol nord
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La Terra no tan sols gira sobre si mateixa descri-
vint un moviment de rotació, sinó que també ho 
fa al voltant del Sol. En aquest segon moviment, 
que rep el nom de moviment de translació, la 
Terra segueix una òrbita el·líptica, a una veloci-
tat d’uns 30 km/s, i recorre 947 milions de qui-
lòmetres.

El moviment de translació de la Terra al vol-
tant del Sol dura 365 dies, 5 hores, 49 minuts i 
12 segons, període de temps que defineix un 
any. Com que el nombre de dies no és exacte, 
això fa que cada quatre anys hàgim d’afegir un 
dia més al nostre calendari anual.

Quan som en un any en què cal afegir un dia 
més al calendari, diem que l’any és de traspàs o 
bixest. 

5.1. Les estacions
El moviment de translació de la Terra fa que, a 
causa de la lleugera inclinació de l’eix de ro-
tació, la durada del dia i de la nit a les diver-
ses regions de la Terra canviï al llarg de l’any, 
ja que el nombre d’hores de sol diàries no 
sempre és el mateix. Aquest canvi cíclic de les 
condicions ambientals s’anomena estació. 
[Font 16]

Les estacions són les divisions de l’any com-
preses entre un equinocci i un solstici. Un equi-
nocci és el moment de l’any en què els dos he-
misferis terrestres queden igualment il·luminats. 
El solstici d’estiu (dia 21 de juny) és el moment 
de l’any en què el pol nord està més inclinat 
cap al Sol i el solstici d’hivern (dia 21 de de-
sembre) és el moment en què ho està menys. Els 
dies 21 de març i 23 de setembre són els equi-
noccis de primavera i de tardor, respectiva-
ment. [Font 17]

5. Solsticis i equinoccis

Font 16. A causa de la inclinació de l’eix de la Terra, a bona part de l’hemisferi nord el dia i la nit no duren el mateix. Quan a l’hemisferi 
nord és hivern, a l’hemisferi sud és estiu, i quan a l’hemisferi nord és estiu, a l’hemisferi sud és hivern.

Equinocci de primavera

Estiu a l’hemisferi nord

Hivern a l’hemisferi sud

Hivern a l’hemisferi nord

Estiu a l’hemisferi sud

Solstici d’estiu

Equinocci de tardor Tardor a l’hemisferi nord
Primavera a l’hemisferi sud

Primavera a l’hemisferi nord
             Tardor a l’hemisferi sud

Solstici d’hivern

18

moviment de translació
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Font 17. Durant el solstici d’estiu, el Sol 
surt de més al nord, arriba al punt més alt 
i es desplaça lentament. És el dia més 
llarg de l’any.

Durant el solstici d’hivern, el Sol surt de 
més al sud, s’eleva poc a l’horitzó i es des-
plaça més ràpidament. És el dia més curt 
i la nit més llarga de l’any.

Els dies 21 de març i 23 de setembre, 
l’equinocci de primavera i el de tardor, 
respectivament, el Sol surt exactament 
per l’est i es pon per l’oest. El dia i la nit 
tenen la mateixa durada: 12 hores. 

est

est

est

sud

sud

sud

nord

nord

nord

oest

oest

oest



20

Els mapes són representacions planes en una 
projecció vertical de tota la superfície de la Ter- 
ra o d’una part. Incorporen colors i símbols, 
anomenats signes convencionals, que indiquen 
elements del paisatge. El significat d’aquests co-
lors i símbols el trobem explicat en la llegenda.

Les persones que es dediquen a fer mapes 
són els cartògrafs.

Quan volem representar un fragment molt 
petit de la Terra, com ara una ciutat, ho fem per 
mitjà d’un plànol. 

6.1. Tipus de mapes 
Segons la informació que proporcionen sobre 
l’espai que representen, els mapes poden ser de 
diferents tipus. Si representen bàsicament ele-

ments físics, com per exemple el relleu i els rius, 
s’anomenen mapes físics. [Font 18] Si represen-
ten les fronteres entre estats, les capitals i els 
principals nuclis de població, reben el nom de 
mapes polítics. [Font 19]

Els mapes temàtics proporcionen informació 
sobre diferents aspectes o temes concrets de la 
part de la superfície representada. Segons el tema 
o aspecte representat, parlem de mapes històrics, 
econòmics, lingüístics, de carreteres…

Els mapes que representen tota la Terra s’ano-
menen planisferis.

Els mapes topogràfics reflecteixen l’altitud 
del relleu mitjançant les corbes de nivell. Aquests 
mapes, que inclouen informació molt detallada, 
poden representar espais de grandàries diverses 
(regional, comarcal, local…).

mapa

6.  La representació de la Terra:  
els mapes

Sabies que…?
Les corbes de nivell són unes línies 

imaginàries que uneixen tots els punts del 

terreny que es troben a una mateixa altitud. 

El nombre que assenyala l’altitud d’una corba 

de nivell s’anomena cota. Les corbes de nivell 

en el mapa estan separades per la mateixa 

distància d’alçada, anomenada 

equidistància. Aquests mapes són molt útils 

quan es fa una excursió, ja que permeten 

saber, per exemple, si el terreny és molt 

costerut o no.
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Font 18. Aquest mapa físic representa 
els elements de relleu de Catalunya. En 
la llegenda podem observar com la di-
ferència dels colors ajuda a entendre 
l’altitud dels diversos espais represen-
tats.

Font 19. Aquest mapa polític represen-
ta les comarques de Catalunya i les se-
ves capitals.



Un mapa és sempre més petit que la realitat que 
representa. Per saber la dimensió real del que re- 
presenta, s’utilitza l’escala. 

L’escala és la relació fixa que hi ha entre les 
dimensions del mapa i les de la realitat. Gràcies 
a l’escala podem saber a quants metres o quilò-
metres equival 1 centímetre del mapa. 

En els mapes, l’escala s’expressa de dues  
maneres: de forma gràfica i de forma numèri- 
ca. L’escala gràfica és un segment, que es pot 
subdividir en segments més petits, que mostra la 
relació entre les distàncies del mapa i les de  
la realitat. Aquest segment sol estar en un ex-
trem del mapa, normalment a la part inferior. 
[Font 20] 

L’escala numèrica s’expressa per mitjà de dos 
nombres separats pel signe dels dos punts. El pri-

mer nombre és sempre un 1 i el segon varia se-
gons la mida de l’espai representat. Així, per 
exemple, una escala 1:3.000.000 indica que  
1 centímetre del mapa equival a 3 milions de 
centímetres de la realitat, és a dir, 30 quilòmetres. 
I una escala 1:30.000 assenyala que 1 centímetre 
del mapa equival a 30.000 centímetres de la rea-
litat, és a dir, 3 quilòmetres. L’escala numèrica sol 
estar al damunt de l’escala gràfica. [Font 21]

7. L’escala del mapa
escala

Font 20. Aquestes són algunes de les escales habituals que, segons el territori, se solen utilitzar en els atles.
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Exemples d’escales

Territori Escala gràfica Escala numèrica Equivalència

Catalunya (comarca) 1:400.000 1 cm = 4 km

Catalunya 1:1.447.000 1 cm = 14,4 km

Espanya 1:4.000.000 1 cm = 40 km

Europa 1:18.000.000 1 cm = 180 km

Món 1:94.000.000 1 cm = 940 km

Àsia

Pols

Oceania

Amèrica del Sud

Europa

Amèrica del Nord

Àfrica

Món

Espanya

Catalunya

Catalunya més a prop

Àsia

Pols

Oceania

Amèrica del Sud

Europa

Amèrica del Nord

Àfrica

Món

Espanya

Catalunya

Catalunya més a prop

Àsia

Pols

Oceania

Amèrica del Sud

Europa

Amèrica del Nord

Àfrica

Món

Espanya

Catalunya

Catalunya més a prop

Àsia

Pols

Oceania

Amèrica del Sud

Europa

Amèrica del Nord

Àfrica

Món

Espanya

Catalunya

Catalunya més a prop

Àsia

Pols

Oceania

Amèrica del Sud

Europa

Amèrica del Nord

Àfrica

Món

Espanya

Catalunya

Catalunya més a prop

Recorda
L’escala d’un mapa es pot expressar de 

forma gràfica i de forma numèrica.

L’escala gràfica s’expressa per mitjà 

d’un segment.

L’escala numèrica s’expressa per mitjà 

de dos nombres separats pel signe dels 

dos punts.
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Font 21. L’escala gràfica d’aquests dos ma-
pes té la mateixa longitud (2 cm), però re-
presenta distàncies diferents. En el mapa A, 
els 2 cm representen 20 km i en el ma- 
pa B, 10 km. Si mesurem la distància entre 
dos punts del mapa i després col·loquem 
aquesta mida sobre el segment de l’escala 
tantes vegades com calgui, sabrem la dis-
tància real en quilòmetres entre els dos 
punts. Així, per exemple, si mesurem la dis-
tància entre Tortosa i Deltebre en el mapa 
A, veiem que és de 2 cm, la qual cosa indica 
que la distància real en línia recta entre 
aquestes dues poblacions és de 20 km. I si 
mesurem la distància que hi ha entre Reus  
i el Perelló en el mateix mapa, veiem que és 
de 4 cm; això vol dir que la distància real en 
línia recta entre aquestes dues localitats és 
de 40 km.

Pel que fa a l’escala numèrica, la fracció del 
mapa A (1:1.000.000) assenyala que 1  cm 
del mapa equival a 1 milió de centímetres 
de la realitat, és a dir, 10 km. La fracció del 
mapa B (1:500.000) indica que 1 cm del ma- 
pa equival a 500.000 cm de la realitat, és a 
dir, 5 km. 

Si mesurem els centímetres que hi ha entre 
dos punts i multipliquem el resultat pel de-
nominador de l’escala, sabrem la distància 
real en centímetres. A continuació, només 
caldrà reduir el resultat a les unitats que 
convingui. 

Com més baix és el segon nombre de l’esca-
la d’un mapa, menys terreny s’hi represen-
ta, tot i que s’hi poden incloure més detalls 
(mapa B). I a la inversa, com més alt és el 
segon nombre de l’escala d’un mapa, més 
terreny s’hi representa, però, en canvi, no 
s’hi poden incloure tants detalls (mapa A).
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Per entendre o llegir un mapa, hem de tenir en 
compte la seva orientació. Habitualment, els ma-
pes fan coincidir el nord amb la part superior del 
full en el qual estan representats. A continuació, 
cal mirar la llegenda i fixar-se bé en el significat 
dels signes convencionals i dels colors. [Font 22] 

Per comentar un mapa, el primer que cal fer és 
fixar-se bé en el títol i en la llegenda. Després, cal 
descriure’l d’acord amb els punts següents: 

1. Tema: quin és el seu contingut
2. Tipus de mapa: físic, polític, històric o temàtic
3. Espai geogràfic que comprèn
4.  Cronologia, és a dir, data o temps a què cor-

respon la informació
5.  Símbols que hi ha en la llegenda i el seu sig-

nificat 
6.  Zones que es poden identificar en el mapa 

perquè presenten trets comuns o semblants 
7. Conclusió breu 

En la pàgina del costat hi ha un exemple de 
comentari d’un mapa. [Font 23]

8. Lectura i comentari d’un mapa 

Font 22. Els símbols utilitzats són molt similars d’uns mapes als al-
tres. Per això el conjunt de símbols representats es coneix amb el 
nom de signes convencionals.
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Recorda

Els mapes i els plànols són 

representacions gràfiques de l’espai.

La llegenda d’un mapa és una taula on 

s’explica el significat dels símbols que hi 

ha representats.

Els signes convencionals són els 

dibuixos, els colors i les línies que hi ha 

en la llegenda d’un mapa i que ens 

indiquen les realitats que s’hi 

representen. 

(o)

Taigà Praderia Estepa

Situació Latituds altes de l’hemisferi nord. Latituds mitjanes allunyades del mar.

Zona Nord del Canadà i de Rússia.
Nord-oest del Canadà, centre i 
nord-oest dels Estats Units, nord 
de la Xina i Pampa argentina.

Ucraïna, Mongòlia i Rússia.

Clima
Molt fred a l’hivern 
i suau a l’estiu. Precipitacions mode-
rades.

Força fred a l’hivern i calorós a l’estiu.
Precipitacions escasses amb llargs períodes de sequera.

Vegetació
Boscos de coníferes perennifòlies 
(avets i pins negres) o caducifòlies 
(làrixs). 

Herbes altes. Matolls i herbes baixes.

Color Blanc a l’hivern i verd fosc a l’estiu. Verd. Verd o marró terrós.

Imatge Grans extensions de boscos. Paisatges de grans horitzons.

Fauna
Rens, ossos, guineus, linxs, visons i 
aus rapinyaires.

Bisons, cavalls, cèrvids i aus 
rapinyaires.
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Font 23. Exemple de comentari 
d’un mapa.

Aquest mapa informa de la localització de les principals indústries manufactureres de Cata-
lunya per comarques. També indica el tipus d’indústria que hi ha en cada comarca. Es tracta, 
doncs, d’un mapa temàtic centrat en Catalunya, que és l’espai geogràfic que s’hi representa. El 
temps a què es refereix el mapa correspon a l’actualitat, és a dir, la tercera dècada del segle xxi. 

En la llegenda hi ha quatre símbols que fan referència a diferents tipus d’indústria: l’alimentà-
ria, la tèxtil, la química i la metal·lúrgica. 

La indústria manufacturera a Catalunya es concentra, sobretot, al voltant de Barcelona i a les 
comarques del Baix Llobregat, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Maresme. A la resta del 
territori la presència industrial és escassa, ja que en moltes comarques només hi ha un o dos tipus 
d’indústria i en moltes altres no n’hi ha cap. 

En conclusió, podem afirmar que la indústria manufacturera a Catalunya es concentra al vol-
tant de Barcelona i que a la resta del territori la presència industrial és escassa o nul·la.

1
TEM

A
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Gràcies a l’avenç de les tecnologies per satèl·lit, 
la localització, l’orientació i la visualització dels 
mapes i de les fotografies aèries resulten molt 
més fàcils i ràpides avui dia que no pas fa vint 
anys. Entre els recursos d’ús més habitual cal 
destacar el GPS i els llocs web cartogràfics. 

El GPS (sigla, en anglès, de global positioning 
system) és un instrument electrònic de mides tan 
reduïdes que es pot portar a la butxaca. També 
hi ha GPS integrats a ordinadors de butxaca, te-
lèfons mòbils i càmeres digitals.

El GPS permet localitzar, amb una gran preci-
sió, una persona o un objecte a la superfície ter-
restre. Per mitjà del GPS, també podem conèixer 
una ruta entre dos punts i saber quina és la mi-
llor manera per anar d’un punt a un altre. Així 
mateix, el GPS permet emmagatzemar informa-
ció, com ara el que anomenem punts d’interès 
(o waypoints) i rutes (o tracks). [Font 24]

Amb un ordinador o un telèfon mòbil, si es-
tan connectats a internet, resulta molt fàcil loca-
litzar llocs, veure paisatges de la Terra i despla-
çar-s’hi virtualment. Entre els nombrosos llocs 
web d’aquestes característiques que hi ha a la 
xarxa, cal destacar dues eines del Google: el 
Google Maps i el Google Earth. [Font 25]

9. El GPS i els webs cartogràfics

Font 24. El GPS és molt útil a l’hora de fer desplaçaments per car-
retera. Un cop programada la ruta que volem fer, el GPS ens indi-
ca el temps previst de durada del trajecte. A mesura que l’auto-
mòbil avança, el seu desplaçament es projecta en el mapa. Una 
veu, en l’idioma seleccionat, ens indica per on hem de girar, quina 
sortida hem d’agafar, per quin carril hem de circular…  Si ens in-
teressa, fins i tot podem desar una ruta determinada per si la tor-
nem a fer més endavant. 

Recorda

Amb el Google Maps i el Google Earth 

pots veure amb molta rapidesa i a 

diferents escales qualsevol lloc de la 

Terra i la seva representació cartogràfica.  
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Font 25. Google Maps és una aplicació que funciona com a navegador en el dia a dia i permet trobar llocs i la manera d’arribar-hi. En 
canvi, Google Earth ofereix vistes de satèl·lit en tres dimensions, a més d’altres utilitats. 
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No sempre és la mateixa hora a tot arreu. Quan 
nosaltres ens llevem, els habitants de Turquia, per 
exemple, ja fa estona que ho han fet i, en canvi, 
els dels Estats Units encara estan a mig son. 

A mesura que la Terra gira, sembla que el Sol 
surti per l’est. Per això es diu que el Sol surt per 
l’est i es pon per l’oest. És a dir, com més a l’est 
ens desplacem, més tard serà. 

Per organitzar el sistema horari a tot el món, 
s’ha dividit la Terra en 24 parts.

La Terra tarda 24 hores a fer un gir complet 
sobre si mateixa: per tant, durant les 24 hores, 
recorre 360º. Si dividim aquests graus en les  
24 hores, obtindrem que 15º de longitud repre-
senten una hora. 

Cadascuna de les parts de 15º en què dividim 
la Terra s’anomena fus horari i equival a una 
hora de diferència. 

A l’hora d’establir els fusos horaris, es va 
prendre el meridià de Greenwich com a referèn-
cia; per tant, en els fusos situats a l’est d’aquest  
meridià hem de comptar una hora més fins al 
meridià 180 E, que és el de la primera hora del 
dia que comença. [Font 26]

10. Els fusos horaris

Sabies que…?
La majoria de països han adaptat els 

límits dels fusos horaris als traçats 

irregulars de les seves fronteres. Només 

els països que són molt grans, com ara 

els Estats Units o Rússia, tenen diferents 

hores oficials dins les seves fronteres.
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Font 26. Mapa dels fusos horaris. En teoria, cada fus de 15º correspon a una hora determinada. El meridià de Greenwich és el meridià de 
referència. El canvi de dia s’ha establert en el meridià 180. A mesura que ens desplacem cap a l’est, hem de comptar una hora més cada 
15º, i cap a l’oest una hora menys. Així, per exemple, quan a Barcelona és la 1 del migdia, a Moscou són les 3 de la tarda i a Pequín són les 
8 del vespre. En canvi, a Rio de Janeiro són les 9 del matí, a Nova York són les 7 del matí i a San Francisco són les 4 de la matinada. 
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ACTIVITATS
Els punts cardinals

1.1. Relaciona cada concepte amb la seva defini-
ció: situació, migdia, orient, orientació, occident, 
septentrional, migjorn.

a) Denominació que rep també l’oest.
b) Indicació del camí que s’ha de fer per arribar 

a un punt determinat.
c) Denominació que rep també el sud.
d) Posició d’un lloc o d’una persona respecte 

dels punts cardinals.
e) Denominació que rep també l’est.
f) Denominació que rep també el sud.
g) 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. Identifica 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 po-
nent? 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 occidental ponent
sud septentrional boreal
est meridional llevant
oest oriental austral

1.6. Observa el mapa de Menorca i digues si 
les afirmacions són certes o falses. Després, jus-
tifica l’opció triada en cada cas.

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.

A

CB

D



1.7. Observa l’esquema, que permet assenya-
lar 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?

L’orientació

1.8. Completa les frases amb les paraules se-
güents: rellotge, imantada, estel polar, brúixola, 
nord.

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 punta … sem-
pre assenyala el nord.

1.9. Escriu 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.

1.10. Utilitza l’aplicació que permet visualit-
zar una brúixola en un telèfon mòbil i completa 
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. 

Les coordenades geogràfiques

1.11. Relaciona cada concepte amb la seva 
definició: rotació, coordenades geogràfiques, 
pols, eix de rotació.

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

b) Moviment que fa la Terra sobre si mateixa.
c) Línia imaginària que travessa la Terra d’un ex-

trem a l’altre. 
d) Xarxa formada per dues sèries diferents de lí-

nies imaginàries: els paral·lels i els meridians.
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1.12. Relaciona cada cap amb la seva cua i 
escriu la frase obtinguda. 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 divi-

deixen la superfície de la Terra en sentit horit-
zontal.

– …l’equador.

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

a) La Terra triga 24 hores a fer una volta comple-
ta 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 ele-
ments següents: meridià, meridià de Greenwich, 
equador, paral·lel, tròpic de Capricorn, tròpic 
de Càncer.

Latitud i longitud

1.15. Relaciona cadascun d’aquests concep-
tes amb la seva definició, que tens a continua-
ció: latitud, longitud, equador, UTM.

a)  Sistema de mesura de les coordenades geo-
gràfiques, 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 terraqüi en dos hemis-
feris.

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 el globus terraqüi de la pà-
gina següent els elements de la taula que hi ha a 
continuació. Identifica cada element de la llista 
amb la lletra corresponent del globus terraqüi, 
tal com s’ha fet en l’exemple.
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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 …

1.17. Amb l’ajut d’un planisferi, classifica els 
països següents en dues columnes, segons l’he-
misferi on estan situats: Itàlia, França, Sud-àfrica, 
Canadà, Xina, Xile, República del Congo, Austrà-
lia.

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, es-
criu el nom de diversos països segons les carac-
terístiques indicades.

a) Nom de tres països situats en la línia de l’equa-
dor. 

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. 

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, esbri-
na 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)

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’
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Solsticis i equinoccis

1.22. Relaciona cada concepte amb la seva 
definició: 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 exactament 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.

1.23. Observa els dibuixos de la font 17 (pàgi-
na 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 
següent:  

–  Localització de la ciutat i de les illes esmenta-
des respecte del cercle polar.

– Descripció del fenomen del qual es parla.

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

Un aspecte curiós de Noruega és la dura-
da 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 me-
sos i mig i a l’estiu el sol no es pon durant 
quatre mesos. 

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 d’una taula com la següent:

A Europa Equinocci de primavera Solstici d’estiu Equinocci de tardor Solstici d’hivern

Als Estats Units … … … …

Al Japó … … … …

A Xile … … … …

A Austràlia … … … …

La representació de la Terra:  
els mapes
 
1.26. Llegeix aquestes afirmacions i digues si 
són certes o falses. Després, escriu correctament 
les frases que has identificat com a falses.
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’ano-
menen planisferis.

d) Els cartògrafs són persones que s’han especia-
litzat 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, rius, ac-
cidents de costes… s’anomenen mapes físics.
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h) Els mapes que representen aspectes o temes 

concrets de la part de la superfície represen-
tada s’anomenen mapes temàtics.

i) Els mapes topogràfics representen espais de 
grandàries diverses amb molt pocs detalls.

1.27.  Observa aquests mapes i digues 
de quin tipus es tracta en cada cas. Després, ex-
plica les raons de la teva tria.

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 infor-

mació més detallada de la superfície represen-
tada: 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 Pala-
frugell en un mapa d’escala 1:1.000.000 és de 
3 cm. Calcula quina és la distància real en qui-
lòmetres entre les dues poblacions.

1.29. En un mapa d’escala 1:50.000, la dis-
tància 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’Eu-
ropa 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’iti-
nerari Barcelona-París-Roma-Barcelona. Quants 
qui lòmetres han recorregut aquests turistes 
aproximadament?

b

R

R
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Lectura i comentari d’un mapa

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

1.32.  Observa el mapa i respon les preguntes següents:

a) Tema i contingut.
b) Tipus de mapa. 
c) Espai geogràfic que comprèn.
d) Cronologia, data o temps a què correspon la infor-

mació. 
e) Símbols principals de la llegenda i significat. 
f) Zones que es poden identificar perquè presenten 

trets comuns o semblants.
g) Conclusió.
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a)  Quins són els elements que s’observen en el 

mapa?
b)  Què signifiquen els punts negres que hi ha 

representats?
c) Quina és l’escala numèrica del mapa?
d) Quines vies es poden utilitzar per anar de Gi-

rona a Figueres?
e)  Quina distància en centímetres hi ha entre Tor-

roella de Montgrí i Viladamat? I en quilòmetres?
f) Quina població és més lluny de Verges: Tor-

roella de Montgrí o Viladamat?
g)  Si una persona camina a una velocitat mitja-

na de 4 km/h, quant tardarà per anar per car-
retera, seguint el camí més curt, de Flaçà a 
Verges? I de Verges a l’Estartit?

El GPS i els webs cartogràfics

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

Els fusos horaris

1.34. Consulta el mapa dels fusos horaris de les 
pàgines 28 i 29 i respon les preguntes següents:

a)  Creus que a Espanya, pel fus horari al qual 
pertany, li correspon l’horari assenyalat? Justi-
fica 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, qui-
na hora és a Finlàndia? 

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

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

Moscou Nova York San Francisco 
Sydney Pequín Nova Delhi

Activitats  + 
1.35. Respon les preguntes tenint en compte 
el plantejament següent: si a Sydney se celebra 
una prova d’atletisme a dos quarts de cinc de la 
tarda i es retransmet en directe per televisió 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 catala-
nes i explica’n el significat amb relació a les es-
tacions:

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.
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ORGANITZA ELS TEUS CONEIXEMENTS

mapa • escala

Un mapa és la representació plana en una projecció vertical de 
tota la superfície de la Terra o d’una part.
L’escala és la relació que hi ha entre les dimensions d’un mapa.

moviment de translació

Moviment que, seguint una òrbita el·líptica, fa la Terra al voltant del Sol.

punts cardinals

Són quatre: nord, sud, est i oest. S’utilitzen per indicar la situació dels 
diferents llocs sobre la superfície de la Terra.

ORIENTACIÓ I 
REPRESENTACIÓ 

DE L’ESPAI

Equinocci de primavera

Estiu a l’hemisferi nord

Hivern a l’hemisferi sud

Hivern a l’hemisferi nord

Estiu a l’hemisferi sud
Solstici d’estiu

Equinocci de tardor
Tardor a l’hemisferi nord
Primavera a l’hemisferi sud
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Recorda

»  Situar un objecte, un lloc  

o una persona és saber 

determinar-ne la situació 

respecte dels punts cardinals.

»  Els mapes i els plànols són 

representacions gràfiques de 

l’espai.

»  La llegenda d’un mapa és una 

taula on s’explica el significat 

dels símbols que hi ha 

representats.

»  Els signes convencionals són 

els dibuixos, els colors i les 

línies que hi ha en la llegenda 

d’un mapa i que ens indiquen 

les realitats que s’hi 

representen. 

»  L’escala d’un mapa es pot 

expressar de forma gràfica 

i de forma numèrica.

»  L’escala gràfica s’expressa per 

mitjà d’un segment.

»  L’escala numèrica s’expressa 

per mitjà de dos nombres 

separats pel signe dels dos 

punts.

»  Amb el Google Maps i el 

Google Earth pots veure amb 

molta rapidesa i a diferents 

escales qualsevol lloc de la 

Terra i la seva representació 

cartogràfica. 

moviment de translació

moviment de rotació

Moviment que fa la Terra sobre si mateixa.

paral·lels • meridians

Els paral·lels són unes línies circulars imaginà-
ries que divideixen la superfície de la Terra en 
sentit horitzontal. 
Els meridians són unes línies circulars imagi-
nàries que recorren la superfície de la Terra en 
sentit vertical i que uneixen els dos pols.

pol nord

pol sud

23º

sentit

de rotació

Hivern a l’hemisferi nord

Estiu a l’hemisferi sud

Tardor a l’hemisferi nord
Primavera a l’hemisferi sud

Primavera a l’hemisferi nord
             Tardor a l’hemisferi sud

Solstici d’hivern

latitud • longitud

La latitud és la distància, mesurada en graus, 
que hi ha des d’un punt qualsevol de l’esfera 
terrestre fins a l’equador.
La longitud és la distància, mesurada en graus 
sobre l’equador, que hi ha des de qualsevol 
punt de la Terra fins al meridià de Greenwich.

equador

pol nord

Berlín

13º 20’ E

52º 31’ N
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tròpic de Capricorn


