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MAPES TOPOGRÀFICS 

1. JUSTIFICACIÓ 

Els mapes topogràfics resulten una eina molt útil per a engrescar i introduir els alumnes de 

secundària en el món de l’estudi del terreny i la seva posterior representació cartogràfica; 

a més el seu coneixement és imprescindible per introduir més endavant el mapa geològic. 

El professorat de secundària, però, ens trobem sovint que no disposem de bons mapes per a 

treballar i que recorrem a publicacions molt antigues, a vegades errònies i sovint no reals. 

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

reals, de la província de Girona. Exercicis sobre escales, distàncies, àrees, corbes de nivell, 

interpretació de relleus, etc.  

Els 5 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. 

Esperem que aquest treball us serveixi amb els vostres alumnes de secundària i que us 

animi a produir exercicis a partir de mapes propis de la vostra zona; i potser, fins i tot, 

compartir-los amb nosaltres- 

Endavant, gaudiu ensenyant, com nosaltres hem gaudit aprenent i produint aquesta petita 

feina!  
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2. SITUACIÓ AL MAPA DE LES ZONES 
D’ESTUDI 
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ZONES D’ESTUDI 

1. PUIG D’ARQUES. GAVARRES 

1. INTRODUCCIÓ 

El massís de les Gavarres constitueix, juntament amb el de Begur, l’extrem septentrional 

de la serralada litoral catalana. Té la forma d’un gran arc que s’obre cap al nord, a cavall 

entre les comarques del Baix Empordà i el Gironès, i una extensió propera als 350 

quilòmetres quadrats, repartits per una vintena de municipis. 

El massís limita al nord amb la plana del Baix Empordà mitjançant un seguit de turons, 

coneguts amb el nom de Pregavarres; al nord-est contacta amb la Serralada Transversal, 

que en aquest punt separa les planes de l’Empordà i de la Selva; a l’oest limita amb la 

mateixa Selva i al sud amb la vall d’Aro, petita depressió on el Ridaura separa les Gavarres 

del massís de l'Ardenya. És un massís de formes arrodonides, que Josep Pla va definir com 

a “elefantíaques” i que té com a punts més elevats els puigs bessons de la Gavarra i 

d’Arques, amb 533 i 527 metres respectivament. Altres cims destacats són el de la Mare 

de Déu dels Àngels (485 m), el Montigalar (467 m), Santa Pellaia (353 m), el Puig Cargol 

(363m) i el Montnegre (285 m). 

L’alzinar, el bosc més característic de la mediterrània septentrional, devia ocupar 

antigament la major part del massís, arrelant especialment en terrenys pissarrosos, 

profunds i humits, més abundants a la meitat nord. Aquesta comunitat presenta actualment 

però una distribució molt inferior a la que potencialment li pertocaria, com a resultat d’una 

perllongada pressió antròpica. Al marge dels seculars aprofitaments de llenya i carbó, bona 

part d’aquests boscos van ser substituïts per afavorir les suredes o per repoblacions de 

pins. Actualment molts antics alzinars són brolles arbrades o bosquines de rebrot, tot i que 

l’abandó generalitzat de moltes finques des de mitjans del segle XX es va traduint en una 

lenta recuperació dels boscos d’alzines. 
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El Puig d’Arques que consta com a Sostre comarcal del Baix Empordà, tot i ser alguns 

metres més baix que el seu bessó Puig de la Gavarra, està situat a uns 10 km. en línia recta 

des de Cassà de la Selva i a uns 17 km de Girona. Per carretera i pista forestal s’arriba 

gairebé al mateix cim; és de fàcil accés des de moltes de les poblacions situades al voltant i 

dins mateix de Les Gavarres; s’hi arriba des de Cruïlles, des dels Metges, des de Cassà de 

la Selva, des de Romanyà. 
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2. EL RELLEU DE LA ZONA 

1. Relaciona les imatges reals de la primera columna amb el seu relleu topogràfic:. 

 
 

 
 

 
 

 

 
2. JUSTIFICACIÓ 
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3. MAPA DE SITUACIÓ 

 

3. Aquesta imatge ens mostra una foto a escala del massís de Les Gavarres. Si busques bé hi trobaràs 
l’escala gràfica. Quina és? ________________________ 
 

4. I quina és l’escala numèrica? _______________________________________________ 
 
5. Calcula la distància real  en línia recta des del Puig d’Arques fins  al port de Palamós. 
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4. MAPA TOPOGRÀFIC PUIG D’ARQUES 

 

6. Quina és l’equidistància de les corbes de nivell? 
 
 
 

7. Quina és la distància real en línia recta entre el Puig d’Arques i el Puig d’Aiguabona? 
 

 
 
 

8. Quin és el pendent des del punt X al punt I? 
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5. MUNTANYES I RIUS 

9. En aquest mapa rius, carreteres i corbes de nivell tenen colors grisos i negres. Ressegueix amb blau 
el curs dels rius i assenyala la direcció en què discorre l’aigua. 

 
10. Ressegueix amb color negre les corbes de nivell de 400, 450 i 500 m. 

 
11. Pinta de verd clar el terreny que està per sota de 400 m., de color verd fosc el que està entre 400 

i 500 m. i de color marró clar el que està per sobre de 500 m. 
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6. PERFIL TOPOGRÀFIC 

 

12. Fes el perfil topogràfic de A a B 
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7. ÀREA CREMADA 

Un incendi forestal va cremar l’àrea representada en el polígon següent. 

 

13. Calcula l’àrea que es va cremar, en Ha i en m2. 
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8. CONCA HIDROGRÀFICA 

Al Nord del Puig d’Arques l’aigua de pluja discorre per diversos torrents que acaben donant 

aigües a la Riera d’en Genoer, la qual  finalment vessa les seves aigües al Riu Daró. 

14. Dibuixa amb color negre la línia divisòria d’aigües de la conca que acaba en el punt assenyalat al 
mapa en color blau 

 

15. Calcula aproximadament l’àrea d’aquesta petita conca. Tens l’escala a la part de baix dreta del 
mapa.  Dóna el resultat en m2 i en Ha. 

 
 
 

16. En la zona del Puig d’Arques la pluviositat anual és d’uns 800 mm ,  calcula: 
A. Quants l/m2 hi plouen anualment 

 
B. Quant litres cauen en tota la conca anualment. 
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9. COORDENADES 

En aquesta vista del Google Earth el Puig d’Arques ve referenciat en les següents 

coordenades geogràfiques, latitud i longitud: 

 

 

En canvi en la imatge d’Instamaps veiem la referència en UTM 

 

 

17. Busca com funcionen aquests dos sistemes de georeferenciació i explica la situació del Puig 
d’Arques.   Utilitza la següent adreça: 
http://www.xtec.cat/iesterresdeponent/c_naturals/gps_mapes_navegacio/coordenades_utm.htm  

http://www.xtec.cat/iesterresdeponent/c_naturals/gps_mapes_navegacio/coordenades_utm.htm


Exercicis de topografia. Comarques gironines       Equip ICE CTMA 2016 

15 

 

2. SUSQUEDA 

1. INTRODUCCIÓ 

Els embassaments són estructures artificials que hom a construït amb dues finalitats 

principals, la primera és regularitzar el cabal dels cursos fluvials i així eliminar o reduir els 

riscos destructius de les avingudes o crescudes per precipitacions intenses i concentrades 

en espais curts de temps. L’altra, cada cop més important, és crear un reservori per a 

cobrir les necessitats creixents per als nuclis urbans i les zones industrials. 

Al nostre territori hi ha diversos embassaments al llarg dels rius que el creuen. Nosaltres 

ens centrarem en una de les tres preses artificials que hi ha al riu Ter. 

La primera que es va construir va ser la del Pasteral, que va entrar en funcionament el 

1905. Posteriorment es va construir la de Sau, inaugurat el 1962 i la darrera, 

l’embassament de Susqueda el 1968. Aquest darrer és molt diferent als altres dos per la 

seva mida i sobretot per la seva tècnica constructiva de volta doble de formigó, el què 

col·loquialment s’anomena “closca d’ou”. Les seves funcions principals són produir energia 

elèctrica i proveir d’aigua Girona i Barcelona. 

 

L’aigua dels pantans de Susqueda i Sau, com ja hem comentat, proporciona  aigua a bona 

part de la província de Girona 270 L/s cap a Girona, Salt i Sarrià i 3,2 hm3 anuals cap a 

Palamós, Calonge, Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d’Aro, Llagostera, Cassà i Llambilles. 

Apart, bombeja 8m3/s cap a part de Barcelona ciutat.  
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2. MAPA DE SITUACIÓ 

Al següent mapa hi ha la major part de la superfície de la província de Girona amb alguns 

nuclis urbans importants marcats en vermell. En blau tens marcades les tres preses del 

sistema que estudiem; d’oest a est, Sau, Susqueda i el Pasteral. De color taronja trobem 

Santa Coloma de Farners i de color verd les poblacions de la província de Girona que reben 

aigua de Susqueda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Quina és l’escala del mapa? 

 
19. Quina distància lineal hi ha entre Susqueda i Santa Coloma de Farners? 

 

20. Quina longitud lineal aproximada té la conducció que abasteix Palamós (el punt verd més 
allunyat) 

 
21. Quina distància lineal aproximada recorre l’aigua des de Susqueda fins a Barcelona? Quin volum 

anual s’envia a la capital catalana? 
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3. EL RELLEU DE LA ZONA 

 

Sobre aquest mapa hi ha representat un polígon de l’extensió del pantà, s’estima en unes 

466 hectàrees. 

 

 

 

 

 

 

 

22. Situa, 
aproximadament, el punt des d’on es van fer les següents fotografies: 

a) 

 

 

 

 

 

b) 
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4. CAPACITAT DE L’EMBASSAMENT 

Segons les dades de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) la capacitat màxima és de 233 hm3 

i a data 4 de maig de 2016 conté 

151,28 hm3.  

 

 

 

 

 

23. Calcula el percentatge de la capacitat a 
què es troba. L’any passat estava al 
94,79%. Quants m3 hi havia? 
 
 
 
 

24. Si analitzem el gràfic del volum de l’embassament (Gràfica 1) què pots dir de l’estat actual respecte 
la mitjana dels 10 darrers anys? En quins mesos és més alt el volum d’aigua? A què creus que es 
deu aquest fet? 

 
 
 
 
25. Si tenim en compte que la conca del pantà s’estima en uns 1850 km2, quants litres/m2 de 

precipitació caldria per què el pantà tornés als nivells de fa un any? 
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5. CORBES DE NIVELL 

26. A partir del mapa següent, determina l’alçada aproximada, indicant la cota mínima i màxima 
utilitzant les corbes de nivell. Calcula el pendent entre les cotes que has determinat per a calcular 
l’alçada de la presa. Quina és l’equidistància? 
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6. EXERCICI CONCA HIDROGRÀFICA 

27. Delimita la conca hidrogràfica conjunta dels tres cursos d’aigua d’aquesta zona del pantà. 
Calcula’n l’àrea aproximada. 
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7. XARXA HIDROGRÀFICA 

28. Dibuixa  els cursos d’aigua d’aquesta part del pantà. Escriu el valor de la cota d’alçada corresponent 
als rectangles que hi ha a la part inferior esquerra (prop del text “Carena de Palou”) 
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8. PERFIL TOPOGRÀFIC 

29. Fes el perfil topogràfic del relleu marcat per la línia vermella. 
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3. LA CROSA DE SANT DALMAI 

1. INTRODUCCIÓ 

La Crosa de Sant Dalmai és un volcà que es troba situat entre els pobles d’Estanyol 

(Bescanó), Aiguaviva i Sant Dalmai (Vilobí d’Onyar). El volcà de la Crosa té unes mesures 

considerables, de fet, és el volcà més gran de la península ibèrica. Tanmateix, a causa de la 

seva grandària i el fet que la carretera passi per la banda alta del llavi del cràter, fa que 

molta gent no s’adoni que es tracta d’un volcà. 

 

El con principal és de tipus vulcanià i està ben conservat.  A més a més,  dins del cràter hi 

ha un segon con més petit de tipus estrombolià. L’erupció de la Crosa fou de tipus 

freatomagmàtic, amb una darrera fase d’activitat estromboliana. No es coneix amb 

exactitud quan va entrar en erupció; però, pel seu bon estat de conservació es considera un 

volcà relativament recent, que va entrar en erupció durant el quaternari, com els de la 

Garrotxa i de la vall de Llémena.  

Els materials expulsats pel volcà reben el nom de tosquija o greda volcànica i han estat 

explotats al llarg de la història com a materials de construcció. Actualment podem observar 

diferents tosqueres en desús que són mostra de l’activitat extractiva del passat i que avui 

dia esdevenen afloraments que han servit als geòlegs per estudiar les diferents fases 

eruptives del volcà. 
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2. EL RELLEU DE LA ZONA 

 

30. Relaciona les imatge reals amb el relleu topogràfic al qual corresponen. Justifica-ho. 
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3. MAPA DE SITUACIÓ 

 

 

31. Quina és l’escala gràfica de la imatge? _____________________________ 
 

32. Quina és l’escala numèrica? ________________________________________ 
 
33. Quina distància real hi ha en línia recta des del centre de Girona fins el volcà de la Crosa? 
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4. MAPA TOPOGRÀFIC LA CROSA 

Analitza la informació més general que ens aporta el mapa topogràfic de la zona: 

 

34. Quina és l’escala numèrica d’aquest mapa? ________________________________ 
35. Quina és l’equidistància de les corbes de nivell? ____________________________ 
36. Quin és el punt més alt que apareix en el mapa? _________________________ 
37. Quin és el punt més baix que apareix en el mapa? ________________________ 
38. A quina zona hi ha els pendents més suaus? I en quines els pendents més pronunciats?  

 

39. Hi ha alguna zona plana? 
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5. LA MORFOLOGIA DEL VOLCÀ DE LA CROSA 

A continuació, analitza la morfologia del volcà de la Crosa: 

40. Pinta de color verd l’àrea que correspon al cràter del volcà. i de color marró clar   l’àrea que 
correspon al con del volcà 

41. Quina és la cota de fons del cràter? ___________________________ 
42. Calcula el diàmetre del cràter (pren diferents mesures i fes la mitjana) 

 

43. Calcula l’àrea aproximada del cràter utilitzant una quadrícula. 

 

44. Situa sobre el mapa. amb PM la zona de pendent màxim del con. Calcula aquest pendent: 

 

 

45. Calcula quin és el pendent mínim del con. Situa’l sobre el mapa.amb Pm 
 
 
46. Tenint en compte la morfologia dels flancs, cap a quina zona fou més abundant la projecció de 

materials piroclàstics? 
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6. PERFIL TOPOGRÀFIC 

Fes el perfil topogràfic des de Can Coll fins a Can Devesa. 
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7. MORFOLOGIA DEL CON SECUNDARI I DE LA COLADA DE LAVA 

 

Dins 

del 

cràter 

del 

volcà 

de la 

Crosa 

trobe

m un 

con 

d’escò

ries 

amb 

forma de ferradura que correspon a l’activitat volcànica més recent de la zona. I també, 

destaca la presència d’una colada de lava basàltica. 

47. Calcula el diàmetre aproximat del cràter d’aquest con d’escòries i la seva àrea. 
 
 
 
48. Indica cap a quina direcció està obert el con. 

 

49. Calcula la longitud i l’amplada aproximada de la colada. 
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4. EL CROSCAT 

1. INTRODUCCIÓ 

El Croscat és un antic volcà de tipus estrombolià, situat dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la 

Garrotxa, concretament entre els pobles de Santa Pau i Olot.Amb 786 m d´alçada, és el volcà més alt de 

la comarca. El cràter està situat en un dels seus vessants i la seva 

peculiar forma recorda 

una ferradura. 

 

 

 

 

L´estat actual és el resultat de 25 anys d´explotació de gredes. 

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa té una extensió de 120 km2 i està format per onze 

municipis. Amb una quarantena de cons volcànics, entre els quals destaquen el Croscat i el volcà de 

Santa Margarida, i 20 colades basàltiques és el millor exemple de paisatge volcànic de la Península 

Ibèrica. 

Com a resultat de les formes de cubeta del seu paisatge que propicien freqüents inversions tèrmiques, 

la Garrotxa gaudeix d´una elevada humitat. Aquest factor sumat amb el sòl i la orografia permeten la 

presència d´una variada vegetació d´alzinars, rouredes i excepcionals fagedes com la coneguda Fageda 

d´en Jordà, que creix sobre una colada de lava del Croscat. 

La comarca gironina de la Garrotxa té una extensió d´uns 735 km2 i limita amb les comarques del 

Ripollès, Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l´Estany, i l´Alt Empordà. 

La seva hidrografia inclou la conca del Fluvià i les capçaleres dels rius Brugent i Llèmena (afluents del riu 

Ter). Les abundants precipitacions durant tot l´any fan que sigui una zona amb important circulació 

d´aigües subterrànies que acaben alimentant l´estany de Banyoles. 

De la seva geologia destaca la falla inversa que aproximadament ressegueix els cursos del Ridaura i el 

Fluvià, dividint la comarca en dues regions, l´Alta Garrotxa i la Baixa Garrotxa, més coneguda com a 

subcomarca d´Olot. 

L´Alta Garrotxa, al nord de la falla, està formada per materials calcaris que caracteritzen un paisatge 

abrupte gràcies als fenòmens càrstics que hi tenen lloc. En són exemples els cingles de Gitarriu i les valls 

de Sant Aniol. 

La Baixa Garrotxa, al sud de la falla, està formada principalment per margues, gresos i conglomerats que 

presenten un paisatge més suau com són la plana d´en Bas i les valls verdes d´Olot.  
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2. MAPA DE SITUACIÓ 

 

50. El següent mapa correspon al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa caracteritzada per 
la seva quarantena de cons volcànics. Pinta de color verd tots els  que identifiquis. 

 

51. Respon: 

a) Quin és el punt més alt que apareix en aquest mapa? ____________________ 

b) Quin és el punt més baix que apareix en el mapa? _______________________ 

c) Quina és l´escala numèrica del mapa? _______________________________ 

d) Quina és l´escala gràfica de la imatge? ______________________________ 

52. Si l’escala d’aquest mapa és 1: 50000, quina és la distància real en línia recta des del volcà del 
Croscat fins el municipi de Santa Pau? 
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3. MAPA TOPOGRÀFIC DEL CROSCAT 

 

53. Quina és l´equidistància entre les corbes de nivell? ______________________ 
54. Posa les cotes a totes les corbes de nivell superiors a 700m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Quin és el pendent des del punt més alt del Croscat al punt marcat al mapa? 
 
 
 

56. Pinta de color marró l´explotació de gredes del Croscat i calcula la seva àrea utilitzant una 
quadrícula. 
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4. HIDROGRAFIA AL CROSCAT 

 

57. Ressegueix de color blau el curs dels rius del mapa. Indica amb fletxes quina és la direcció de 
l´aigua. 

58. Marca amb color verd quines són les cotes per sobre de 700 m. 
59. Hi ha alguna relació entre el curs dels rius marcats i les cotes superiors a 700m?  
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5. PERFIL TOPOGRÀFIC AL CROSCAT 

60.   Fes el perfil topogràfic des del punt A al punt B del mapa. 
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5. STA BRIGIDA-EL FAR 

1. MAPA DE SITUACIÓ 

 

61. Quina és l’escala numèrica d’aquest mapa? 
62. Quina distància real hi ha en línia recta des del Santuari de la Mare de Déu del Far i l’ermita de 

Santa Brígida? 
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2. MAPA TOPOGRÀFIC SANTA BRÍGIDA 

An

alit

za 

la 

inf

or

ma

ció 

mé

s 

gen

era

l 

que 

ens aporta el mapa topogràfic de la zona: 

63. Quina és l’escala numèrica d’aquest mapa? 
64. Quina és l’equidistància? 
65. Quin és el punt més alt que apareix en el mapa? 
66. Quin és el punt més baix que apareix en el mapa? 
67. A quina zona hi ha els pendents més suaus? I en quines els pendents més pronunciats?  
68. Hi ha alguna zona plana? 

 

69. Calcula el pendent que hi ha entre l’Ermita de Santa Brígida i Casa Nova de l’Olivar. 
70. Calcula l’àrea que correspon a la Pedrera de Santa Brígida.  
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3. MAPA TOPOGRÀFIC EL FAR 

 

Analitza la informació més general que ens aporta el mapa topogràfic de la zona: 

71. Quina és l’escala numèrica d’aquest mapa? _______________________ 
72. Quina és l’equidistància? __________________________________________ 
73. Quin és el punt més alt que apareix en el mapa? __________________ 
74. Quin és el punt més baix que apareix en el mapa? _________________ 
75. A quina zona hi ha els pendents més suaus? I en quines els pendents més pronunciats?  

- Hi ha alguna zona plana? 

 

76. Calcula el pendent que hi ha entre el Santuari del Far i el punt marcat en el mapa.  
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4. PERFIL TOPOGRÀFIC 

77. Fes el perfil topogràfic des del Santuari de la Mare de Déu del Far fins l’Ermita de Santa Brígida. 
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6. CAP DE CREUS 

1. SITUACIÓ DE LA ZONA 

 

78. Quina és l’escala gràfica d’aquest mapa? __________________ I la numèrica? 
_____________________ 

79. Calcula la distància en línia recta des de Cap de Cervera a Cap de Creus. Dóna el resultat en 
quilòmetres. 

 

 

 

80. Calcula la distància en línia recta des de Cadaqués a Figueres. Dóna el resultat en quilòmetres. 
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2. EL RELLEU DE LA ZONA 

81. Relaciona les  3 fotos amb el seus mapes topogràfics.   

  

 

 
 

  

 

JUSTIFICACIÓ 
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3. PERFIL TOPOGRÀFIC 

82. Fes el perfil topogràfic des del Santuari de la Torre de Norfeu fins al Morro Gros. 
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