GRUP A

LES GRANS UNITATS DE RELLEU D’EUROPA
Ens informem

L legiu la informació següent i localitzeu els topònims destacats en el vostre
mapa:
El relleu d’Europa s’organitza, bàsicament, en tres grans unitats: la gran plana
europea, els massissos antics i les muntanyes joves.
• La gran plana europea s’estén pel centre i el nord del continent, des de la costa
atlàntica fins al continent asiàtic. En aquesta extensa plana, s’hi aixequen petits
turons, sobretot a la zona central i al nord.
• Els massissos antics es troben dispersos pel centre i el nord-oest d’Europa. Les
muntanyes que formen aquests massissos no són gaire altes i els seus cims
solen ser arrodonits i desgastats. Destaquen els Urals, el Massís Central francès,
la Selva Negra i la serralada Escandinava.
• Les muntanyes joves s’agrupen en grans serralades i s’estenen pel sud
del continent, des de la mar Cantàbrica fins a la mar Negra. En formen part
els Pirineus, els Alps, els Apenins, els Balcans, els Carpats i el Caucas.
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Apliquem la informació
D
 escriviu un itinerari que podria fer Kilian Jornet per Europa. Anomeneu tots els
accidents geogràfics per on passaria i traceu-ne la ruta en el vostre mapa tenint
en compte les condicions següents:
• Han de sortir almenys 8 accidents geogràfics.
• Els accidents geogràfics han de ser variats.

L ocalitzeu els quatre cims més alts del continent europeu a partir de la llegenda
del mapa i la serralada a què pertanyen i representeu-los en un gràfic de barres.
Elements que ha de tenir el gràfic de barres:
• Títol.
• Eix de les abscisses (horitzontal) i eix de les ordenades (vertical).
•U
 nitats: en aquest cas, metres. Heu de preveure quants metres convé que representi
cada segment per tal que puguem representar tots els cims de manera proporcional.
• Barres que indiquin l’alçada de cada cim.
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Resumim la informació
E
 laboreu un mapa de conceptes que reculli la informació sobre les grans unitats
de relleu d’Europa:
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