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Títol:  Exercicis de topografia. Comarques gironines 

 

           Portada del document de treball 

 

 

Objectius 

 

 Treballar els mapes topogràfics amb mapes de terres gironines. 

 Apprendre a calcular àrees, escales, distàncies en mapes reals. 

 Saber aixecar perfils topogràfics i interpretar relleus. 

 
 

Descripció de la proposta  

Amb aquest treball volem presentar tot un seguit d’exercicis sobre mapes topogràfics 

reals, de la província de Girona.  

Els  indrets escollits només són una petita mostra de les dotzenes de llocs 

emblemàtics, significatius i rellevants de la nostra topografia, en podríem haver 

escollit d’altres, però hem començat per aquests que us presentem amb aquest dossier.  

Hem treballat amb Instamaps i Google maps i Google earth; les fotografies són totes 

pròpies, per tal de no vulnerar drets d’autor.  

 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

En el dossier es presenten exercicis sobre topografia de diferents indrets; per a cada 

localització presentem la introducció, el relleu, el mapa topogràfic i un seguit d’exercicis que va 
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de senzills a més complicats. En algunes zones hi ha exercicis d’aplicació i de càlcul de riscos. 

Gairebé cada exercici es pot fer aïllat, sense necessitat d’0haver fet els exercicis anteriors. 

La revisió dels exercicis proposats pot servir d’avaluació. 

 

Recursos emprats  

 

Tot el dossier és el quadern de l’alumnat, però el professor pot treballar els exercicis de manera 

separada. No s’utilitza ni internet ni programes de georeferenciació, excepte en un o dos 

exercicis puntuals. Només cal paper, llapis i regle. 

Tots els mapes proposats són reals. Hem treballat amb Instamaps i Google maps i Google 
earth; les fotografies són totes pròpies, per tal de no vulnerar drets d’autor.  
 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

Es treballen continguts i competències dels àmbits de socials, el científic-tecnològic i el 

matemàtic.  

 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Per a cada zona treballada es presenten exercicis senzills, que es poden treballar a 1r i 3r 

d’ESO en la matèria de Ciències Naturals, però després es plantegen exercicis d’aplicació que 

van a dreçats als alumnes de 1r de Batxillerat de la matèria de Ciències de la Terra i del Medi 

Ambient. Aquests exercicis els han de servir de base per a fer els mapes i els talls geològics. 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

Els mapes topogràfics també es treballen a socials, a 2n curs. 
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