
TEMA 2 :  UN LLOC PER VIURE 

 

  

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

planes, muntanyes, illes... i és el resultat de la combinació de les forces que es 

produeixen a l’interior de la terra i dels agents geològics externs. 

 

Els agents geològics interns més importants són : 

 Els volcans (Esquerdes de la superfície terrestre per on surt el magma, 

procedent de l’interior de la terra) 

 Els terratrèmols (sacsejades de l’escorça terrestre causades per forces de 

l’interior de la Terra) 

Els agents geològics externs més importants són l’aigua, el vent i els éssers vius. 

Ells són els que provoquen els processos geològics d’erosió, transport i 

sedimentació. 

L’erosió és el desgast de la superfície de la terra. 

El transport és el trasllat dels fragments formats durant l’erosió, d’un indret a un 

altre. 

La sedimentació és l’acumulació dels materials transportats per l’aigua i el vent. 

 

Les persones modifiquem el paisatge dels llocs on habitem per adaptar-lo a les 

nostres necessitats. Quines conseqüències té? 

 La contaminació 

 La desforestació 

 El canvi climàtic 

Com podem protegir el paisatge? 

 Creant espais protegits 

 Reforestant les zones afectades 

 Estalviant energia 

 Reciclant materials, consumint responsablement 

 



Hem de saber situar en un mapa les muntanyes més importants d’Espanya (pàg. 35) 

i de Catalunya (pàg. 38). També ho tenim a la llibreta. 

ESPANYA  Serralada Cantàbrica, Pirineus, Sistema Ibèric, Meseta, Sistema central, 

Sierra Morena i Serralades Bètiques 

CATALUNYA  Pirineus, serralada prelitoral, serralada litoral, depressió Central  

 

 

 

Hem de saber situar en un mapa els rius més importants d’Espanya (pàg. 37) i de 

Catalunya (pàg. 39). També ho tenim a la llibreta. 

ESPANYA   

 Vessant atlàntic: Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir 

 Vessant cantàbric: Bidasoa, Nerbion, Nalón 

 Vessant mediterrani: Llobregat, Ebre, Túria, Xúquer, Segura 

 

CATALUNYA   

 Vessant atlàntic: Garona 

 Vessant mediterrani: Muga, Fluvià, Ter, Tordera, Besòs, Llobregat, Foix, Gaià, 

Francolí, Ebre, Noguera Ribagorçana, Noguera pallaresa, Segre. 

 

 

 

Els climes que tenim a Espanya són l’atlàntic, el mediterrani, el de muntanya i el 

subtropical. 

 

 

 

 


