GRUP B

LES GRANS UNITATS DE RELLEU D’ESPANYA
Ens informem

L legiu la informació següent i localitzeu els topònims destacats en el vostre
mapa:
Al conjunt d’Espanya hi podem distingir quatre unitats de relleu: la Meseta, les
serralades perifèriques, les serralades exteriors i les depressions.
• La Meseta és un gran altiplà situat al centre de la Península que ocupa més
de la meitat de la seva extensió. Inclou: el Sistema Central, que és una serralada
que divideix la Meseta en dues parts (la Meseta Nord i la Meseta Sud), i els monts
de Toledo, que travessen la Meseta Sud.
• Les serralades perifèriques, que són un conjunt de sistemes muntanyosos que
envolten la Meseta. Hi trobem les muntanyes de Lleó (al nord-oest), la serralada
Cantàbrica (al nord), el Sistema Ibèric (al nord-est) i Sierra Morena (al sud).
• Les serralades exteriors, que són un conjunt de serralades exteriors a la Meseta. Hi
trobem el massís Galaic (al nord-oest), les muntanyes Basques (al nord), els Pirineus
(al nord-est), el Sistema Mediterrani (al nord-est) i les serralades Bètiques (al sud).
• Les depressions, que es coneixen pel nom dels grans rius que les travessen. Són
la depressió del Guadalquivir (al sud) i la depressió de l’Ebre (al nord-est).
EL RELLEU A LES ILLES
Les Illes Balears no són gaire muntanyoses. Mallorca i Eivissa són una prolongació,
mar enllà, de les serralades Bètiques. A Mallorca destaca la serra de Tramuntana.
Les Illes Canàries són d’origen volcànic i moltes tenen relleus accidentats, amb altituds
molt importants. A l’illa de Tenerife hi ha el Teide, la muntanya més alta d’Espanya.
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Apliquem la informació
D
 escriviu un itinerari que podria fer Kilian Jornet per Espanya. 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.

Identifiqueu els quatre cims més alts d’Espanya 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 unitats de
relleu d’Espanya:
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