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LES LÍNIES IMAGINÀRIES DE LA TERRA 
 

 
La Terra és molt i molt gran i les persones han hagut d’inventar unes 

línies imaginàries per poder situar les coses. 

 
Hi ha dos tipus de línies imaginàries: 

- ELS PARAL·LELS 

- ELS MERIDIANS 

 

- PARAL·LELS són les línies imaginàries que van de costat a costat 

de la Terra: 

 
       
- MERIDIANS són les línies imaginàries que van de dalt a baix de la 

Terra:   

 

 

PARAL·LEL 

MERIDIÀ 
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ACTIVITATS 

 

1. Com és el nostre planeta? 

 Molt i molt petit 

 Molt i molt gran 

 Normal 

 

2. Què han hagut d’inventar les persones per poder situar les coses 

al nostre planeta? 

 Els cotxes 

 Unes línies imaginàries 

 Les plantes 

 

3. Com es diuen les 2 línies imaginàries que hi ha? 

- ___________________________ 

- ___________________________ 

 

4. Què són els paral·lels? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

5. Què són els meridians? 

 Les línies imaginàries de la Terra que van d’un 

costat a l’altre 

 Les línies imaginàries de la Terra que van de dalt 

a baix 

 Diferents formes de la Terra 
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6. Digues què és cada dibuix: el paral·lel o el meridià. 

 

 

 

 

 

 

 

          

_________________ 

_______________ 
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LA REPRESENTACIÓ DE LA TERRA 

 

La Terra té forma d’esfera. 

La millor manera de representar-la és a través d’una bola del món. 

 

 

La millor manera d’estudiar la Terra és fer-ho per parts. 

Per això, s’han inventat els mapes. 

Els mapes són les representacions de la Terra de forma plana i sobre 

paper. 

Els mapes es representen a escala. 

La representació a escala és la representació en petit de la superfície 

de la Terra. 

 

Per exemple: 
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ACTIVITATS 

 

1. Quina forma té la Terra? 

 Quadrada 

 Esfèrica 

 Rectangle 

 

2. Quina és la millor manera d’estudiar la Terra? 

 Per la televisió 

 Amb una bola del món 

 Copiant els llibres 

 

3. Si volem estudiar la Terra per parts, quina serà la millor forma? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

4. Què són els mapes? 

 Les línies imaginàries de la Terra 

 Les representacions planes i sobre paper de la 

Terra 

 Les diferents formes de les muntanyes 

 

 

 

5. Com es representen els mapes? Encercla la resposta correcta. 

 

A ESCALA             AMB MÚSICA             A PEU 

 



                                   6 de 10 
 
  

6. Què és la representació a escala? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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ELS MAPES 
 

Els mapes són representacions planes i sobre paper de la Terra. 

 

Hi ha diferents tipus de mapes: 

 MAPES FÍSICS 

 MAPES POLÍTICS 

 MAPES TEMÀTICS 

 

 MAPES FÍSICS són els que representen el relleu: muntanyes, rius... 

 

 MAPES POLÍTICS són els que representen els països, les ciutats... 

 

 

 MAPES TEMÀTICS són els que representen una cosa molt concreta 

com ara els mapes del temps. 
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ACTIVITATS 

 

1. Què és un mapa? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

Els mapes es representen a través de símbols i colors. 

A sota dels mapes hi ha un requadre on s’expliquen els símbols. 

 

La llegenda d’un mapa és la part on hi ha representats i explicats 

els símbols que hi ha representats. 
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2. Quins tres tipus de mapes coneixes? 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 

3. Què representen els mapes físics? 

 El relleu: muntanyes, rius... 

 Els països, ciutats... 

 Els fils de la llum 

 

4. Què representen els mapes polítics? 

 Una cosa molt concreta  

 Els països, ciutats... 

 Les màquines 

 

5. Què representen els mapes temàtics? 

______________________________________________________

______________________________________________________  

 

6. Amb què es representen els mapes? 

 Amb fusta i plàstic 

 Amb símbols i colors 

 Amb pissarres 

 

7. Com se’n diu del requadre que troben a sota dels mapes i ens 

explica què volen dir els colors i símbols? Encercla la resposta.  

 

HISTÒRIA        LLEGENDA      MAQUETA 
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8. Digues de quin tipus és cada mapa. 

 

 ______________________________ 

 

 __________________________ 

 

 _____________________________ 

 

 

 

 

 


