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COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

Comprensió Lectora

Llegeix el text i contesta les següents preguntes:

Els mapes 

Un mapa és una representació gràfica de la superfície de la Terra, siga de tota o d’una 
part. Normalment es fa sobre una superfície plana, malgrat que el nostre planeta té una 
forma quasi esfèrica. 

Quins tipus de mapa hi ha? 

De mapes n’hi ha de molts tipus, i n’emprarem uns o altres segons allò que hi vulguem 
representar.

– Planisferis o mapamundis, que representen la totalitat de la Terra.
– Mapes continentals, on s’hi representa un continent.
– Mapes estatals, que representen un estat.
– Mapes topogràfics, que representen comarques o una part d’aquestes.
– Mapes a gran escala, que servixen per representar àrees metropolitanes o 

urbanes, municipis, barris. 

Segons el tema dels mapes podem distingir entre d’altres:
– Mapes físics, que representen els accidents geogràfics principals (muntanyes, rius, 

llacs...).
– Mapes climàtics, on es poden veure els diferents climes de la Terra o d’alguna part 

concreta.
– Mapes botànics, amb la vegetació d’un lloc.
– Mapes geològics, que presenten els tipus de roques i l’època de formació.
– Mapes edafològics, amb els diversos tipus de sòls.
– Mapes econòmics, on podem trobar les activitats econòmiques d’un territori.
– Mapes de comunicacions, que indiquen les carreteres, les autopistes, els 

ferrocarrils...
– Mapes de població, que indiquen la densitat de població.
– Mapes lingüístics, que representen les llengües parlades en un territori. 

1. Explica què és un mapa.



Nom: Data:

2. Quina forma té el nostre planeta? Quina forma tenen els mapes? 

3. Relaciona cada tipus de mapa amb allò que s’hi representa.

Mapamundi • • un continent 

Climàtic •       • les activitats econòmiques d’un lloc 

Continental • • la totalitat de la Terra

Econòmic • • els climes de la Terra o d’un lloc concret 

4. Quin altre nom reben els mapamundis?

5.  Anota el tipus de mapa que faries servir per a representar el que s’indica en 

cada cas:

– Les llengües que es parlen a l’Estat espanyol:

– Les carreteres de la Comunitat Valenciana:

- Les serralades d'Andalusia:

- Els arbres predominants a Catalunya:

- La temperatura d'Europa:

- Les persones que viuen als diferents països del mòn:

6. Quina diferència creus que hi ha en la manera en què es realitzaven els 

mapes físics en l’antiguitat i la manera en què es fan actualment? 


