TEMA 0. EL RELLEU I LES AIGÜES
1. LA FORMACIÓ DEL RELLEU
Anomenem relleu a les muntanyes, badies, planes, illes, altiplans, penya-segats..... És a
dir, a tot el que ha anat formant la natura al llarg de milions d'anys i que dóna forma al nostre
planeta. El relleu està format d'elements no vius (roques, terra, arena) i, malgrat que puguen
créixer plantes o viure animals damunt, encara que no els haguera continuarien sent muntanyes,
illes, altiplans o planes.
La Terra no ha sigut sempre com la coneixem ara, sinó que canvia contínuament, encara
que tan lentament que no ens n`adonem. Fa 200 milions d'anys només hi havia un continent (la
Pangea) i no existien moltes muntanyes, rius o illes que hi ha ara. A poc a poc, els continents se
van anar separant i es van formar altiplans, planes, muntanyes o illes. Com es produïx tot açò?
Els continents es mouen perquè l`escorça terrestre és un immens puzzle, format per 12
peces, que s`anomenen plaques tectòniques. Algunes d'estes peces són més grans que Europa i
floten sobre una capa de magma (roca líquida a gran temperatura). Com la Terra dóna voltes
sobre si mateixa, açò fa que les plaques sempre s'estiguen movent, encara que com són tan
pesades ho fan molt a poc a poc. Al moure's, algunes s'acosten i xoquen, mentres que altres se
separen entre si. Quan dos plaques s'ajunten, la terra tendix a amuntonar-se i es formen
muntanyes. La muntanya més alta del món, l'Everest, està en una zona on van xocar dues grans
plaques. Com continuen xocant, la muntanya continua creixent en l`actualitat.

Quan les plaques es separen, es va creant una zona afonada i es formen grans valls, llacs
o mars (si eixa zona afonada es després ocupada per les aigües). Les zones més profundes dels
oceans estan en llocs on s`han separat les plaques. La fosa de les Marianes, per exemple, que té
11.000 metres de profunditat, està entre dues plaques. A més a més, un continent pot dividir-se
en troços més menuts i formar-se illes o nous continents.
En les zones on s'ajunten dues plaques tectòniques és fàcil que hi haja fugues de magma
(si les plaques se separen), per la qual cosa se solen formar volcans. També són zones de més
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risc de terratrémols, ja que estan més prop de la zona de major moviment de la terra. Per això en
algunes zones hi ha molts volcans i terratrémols, mentres que en altres quasi no hi ha.
Però el moviment de les plaques no ho explica tot. La temperatura també és important, perquè
no sempre ha fet en la Terra la mateixa calor que ara. Hi ha hagut èpoques en què feia molt fred
i les zones polars eren molt més grans que actualment. Llavors hi havia menys aigua en els
oceans i es podia passar caminant d'Àsia a Amèrica o de França a Anglaterra. Però al augmentar
la temperatura, va pujar el nivell de les aigües i moltes zones es van inundar. Aleshores, algunes
regions es van convertir en illes, doncs van quedar rodejades pel mar. Altres illes s`han format
per erupcions de volcans submarins, ja que quan la lava es refreda es convertix en pedres i terra,
donant lloc a una illa. I altres pel xoc de les plàques tectòniques baix de l`aigua, que van formar
muntanyes tan altes que van eixir a la superficie en forma d`illes.
Les zones planes poden formar-se de varies maneres. Els altiplans eren antigues
montanyes, que han segut destruides per l'erosió (el vent i l'aigua les han anat desgastant poc a
poc al llarg de milions i milions d'anys). Castella era abans una zona molt montanyosa, pero
l'erosió l'ha anat convertint en un territori pla i elevat (un altiplà). Altres zones planes es
formaren en zones costaneres. El mar va anar portant arena i pedres a la costa i va anar omplintho tot de terra, creant així una plana. Això és el que passà a València, doncs en l`época dels
romans la platja estava dos kilometres més a l'interior. En canvi a Galícia ocorre el contrari. Les
ones són molt fortes i en comptes de deixar arena, el que fan es arrancar pedres dels penyasegats. Les van dissolent i les convertixen en arena, que porten a atres platges. Per això la costa
no ha estat sempre a on és ara.

EXERCICIS
1. Cómo era la Terra fa 200 milions d`anys?
2. Per què es mouen els continents?
3. Com es formen les muntanyes? I els mars?
4. Per què en algunes parts del món hi ha tants volcans i terratrèmols?
5. Com es formen les illes?
6. Com es formen les planes i els altiplans?

2. SERRALADES, ALTIPLANS I PLANES DEL MÓN
En el món existeixen sis continents. Tots tenen zones muntanyenques i altres més
planes. Anem a veure ara les muntanyes i altiplans més importants de cadascun (excepte
Europa, que estudiarem en un altre apartat):
Amèrica: les muntanyes més altes estan en l'oest, prop de l'Oceà Pacífic, ja que allí és on
xoquen les plaques que hi ha en l'oceà amb les del continent. Per açò la part centre i est
d'Amèrica és prou plana, mentre que la part oest està plena de muntanyes, que acaben molt prop
del mar. Les Muntanyes Rocalloses recorren Amèrica del Nord de nord a sud (per la part oest),
mentre que els Andes fan el mateix a Sud-Amèrica. La muntanya més alta d'Amèrica és
l'Aconcagua, que està a Argentina.
Àfrica: és un continent prou pla, ja que es va formar fa molt de temps i les muntanyes més altes
van ser destruïdes per l'erosió, formant així grans altiplans i planes. De tota manera, també hi ha
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grans serralades, sobretot en l'est, on es troba la vall del Rift, una esquerda en una placa
tectònica que recorre tota eixa part d'Àfrica. Al seu al voltant estan les muntanyes més altes,
com el Kilimanjaro, que té neu en el cim malgrat estar en una zona molt càlida. Més al nord està
el Massís Etíop, una zona elevada i plena de muntanyes.
Àsia: és el continent més gran de tots. El nord (Sibèria) i les zones costaneres (Xina, Índia) són
relativament planes, mentre que el centre és molt muntanyenc. La serralada més important és
l'Himàlaia, on està l'Everest, d'uns 8.800 metres d'altura, que és la muntanya més alta del món.
Molt a prop està el Tíbet, que és l'altiplà més gran del planeta.
Oceania: és el continent més xicotet i està format per moltes illes. La major parte d`Oceania
està formada per Austràlia, que és prou plana. Però hi ha unes altres, com Nova Guinea, que són
molt muntanyenques. Allí es troba la muntanya Jaya, que és la més alta del continent.
La Antàrtida: està coberta per una gran capa de neu, però sota ella hi ha muntanyes i planes.
Solament les muntanyes més altes, com la muntanya Vinson, sobreixen per sobre de la neu.
Esta, per estar tan lluny de zones habitades no va ser descoberta fins a mitjan segle XX.

EXERCICIS
1. Amb l`ajuda d`un atles, emplena el mapa del món amb tots els accidents geogràfics
subratllats en este apartat i també els oceans Pacífic, Atlàntic i Índic. Fes-ho a llapis.
2. Digues el que sàpies sobre les serralades i les planes d`Amèrica.
3. En quin continent està el Kilimanjaro? I Sibèria?
4. Quina és la muntanya més alta del món? A quina serralada es troba?
5. És Oceania un continent muntanyós?

3. OCEANS, ILLES, LLACS I RIUS DEL MÓN
Vejam ara els oceans, illes, llacs i rius mes importants:
Oceans: són grans masses d'aigua que separen els continents. El més gran del món és l'Oceà
Pacífic, que separa Amèrica d'Àsia i Oceania. A continuació venen l'Oceà Atlàntic, que separa
Amèrica d'Europa i Àfrica i l'Oceà Índic, situat entre Àsia, Àfrica i Oceania. Estos oceans estan
recorreguts per corrents d'aigua freda i càlida, que influeixen molt en el clima de les zones
costaneres i que són utilitzades pels vaixells per a moure's amb més rapidesa. Per baix d'alguns
oceans hi ha grans serralades submarines, com la dorsal mesoatlàntica, que recorre tot l'Atlàntic
de nord a sud. Altres oceans, de menors dimensions, són l'Oceà Glacial Àrtic i l'Oceà Glacial
Antàrtic, que es troben en zones polars. Per això les seues aigües romanen congelades durant la
major part de l'any.
Illes: els continents son les majors illes del planeta, pero no se solen classificar així. Austràlia,
per exemple, es considera una illa-continent, i per això habitualment es diu que Grenlàndia és
l'illa mes gran del món. Està en Nord-Amèrica, molt prop del Pol Nord. Fa tant de fred allí, que
està quasi sempre coberta de neu, per la qual cosa no hi viu pràcticament ningú. Altres illes
importants son Nova Guinea (en Oceania) i Madagascar (en Àfrica). En alguns continents hi ha
moltísimes illes (sobre tot en Oceania), mentres que en altres hi ha molt poques (Àfrica es el
que menys en té). Els pobles que han habitàt en illes sempre han estat mes protegits front a
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invasions estrangeres, pero tambe han quedat mes aïllats respecte al que passava en la resta del
món.
Llacs: son zones afonades que han segut omplides d'aigua pels rius que desemboquen allí.
Algunes (com el mar Caspi) s'han fet salats i per aixo s`anomenen mars, encara que estiguen
rodejats de terra. Pero la majoria tenen aigua dolça. Els llacs mes grans del mon son els Grans
Llacs (en Nord-Amèrica) i el llac Victoria (en Àfrica). El més profunt es el llac Baikal que es
troba a Sibèria i que emmagatzema una cinquena part de l'aigua dolça no congelada del món.
Rius: són cursos d'aigua que naixen en llacs o fonts i que desemboquen en un mar, en un llac o
en un altre riu. Els rius més aigua porten són els que travessen selves i zones molt plujoses, com
l'Amazones (el més llarg i cabalós del món, a Amèrica) i el Congo (el segon més cabalós, que
està a Àfrica). El segon riu més llarg del món és el Nil, que recorre gran part d'Àfrica, però com
travessa el desert del Sahara se li uneixen molt pocs rius i gran part de l'aigua que porta
s'evapora pel camí. Per això no és molt cabalós. Altres rius importants són el Mississippi
(Amèrica), el Yangtsé (el més llarg d'Àsia, que travessa Xina) i el Yeniséi (a Sibèria). Els rius
arranquen terra de les zones per les quals passen, creant valls en les zones altes. Després la
dipositen en la part baixa del seu curs, on hi ha menys pendent, formant així grans planes, que
sovint són molt apropiades per a l'agricultura. Per això les primeres civilitzacions i la majoria de
les ciutats es van crear prop de rius.

EXERCICIS
1. Amb l'ajuda d'un atles, emplena el mapa del món amb tots els accidents geogràfics que tens
subratllats en este apartat. Fes-ho a llapis.
2. Quin és el continent que té més illes? I el que menys?
3. Per què el mar Caspi es diu mar, encara que està envoltat de terra pertot arreu?
4. Quins són els dos rius més llargs del món? I els dos més cabalosos?
5. Com han influït els rius en la història de la humanitat? I les illes?

4. PLANES, SERRALADES I PENÍNSULES D`EUROPA
Europa és un continent prou pla, sobretot en el nord, on se situa la Gran Plana Europea.
Perquè us feu una idea, a Anglaterra (que forma part del Regne Unit) i a la Rússia europea són
rares les muntanyes de més de 500 metres d'altura. Fins i tot hi ha països, com Holanda, on gran
part del territori està per sota del nivell del mar. En ser zones poc muntanyenques açò facilita les
comunicacions i les fa més adequades per a l'agricultura i la ramaderia.
En canvi, en la part sud d'Europa hi ha moltes muntanyes, que es van crear en xocar la
placa euroasiàtica amb l'africana, fa molts milions d'anys. Després les plaques es van separar i
es va crear una zona enfonsada, que es va omplir d'aigua i es va convertir en el mar Mediterrani,
que actualment separa Europa d'Àfrica.
Per tot això, les serralades més altes d'Europa estan en el sud. Destaquen els Alps, el
Caucas i els Carpats. Les muntanyes Urals no són molt altes, però són importants perquè
separen Europa d'Àsia. Els becs més elevats són l'Elbrus (en el Caucas) i el Mont Blanc (en els
Alps). A més a més, hi ha països molt muntanyencs, com Espanya, Suïssa i Àustria. L'existència
de tantes muntanyes dificulta les comunicacions (i amb això el comerç i la indústria) i fa que
moltes zones del país no es puguen utilitzar per a l'agricultura i la ramaderia.

5

6

D'altra banda, Europa és un continent molt retallat (amb moltes penínsules i mars interiors), en
els quals el mar no sol estar molt lluny dels llocs, al contrari que en altres continents. Açò ajuda
a que faça un clima més agradable, ja que la proximitat al mar suavitza les temperatures. A
Europa les principals penínsules (zones envoltades de mar pertot arreu menys per una part) són
les següents: península Ibèrica, península Itàlica, península Balcànica i península Escandinava.

EXERCICIS
1. Amb l'ajuda d'un atles, ompli el mapa d'Europa amb tots els accidents geogràfics que tens
subratllats en este apartat. Fes-ho a llapis.
2. Quines parts d'Europa són més planes? Indica dos països que tinguen poques muntanyes.
3. Com es van crear les serralades del sud d'Europa? I el mar Mediterrani?
4. Què és millor per a l'economia, que un país siga pla o muntanyenc? Per què?
5. Esmenta quatre penínsules europees

5. ILLES, MARS I RIUS D`EUROPA
En ser un continent molt retallat, açò fa que hi haja molts mars interiors a Europa. Un
mar interior és aquell que només està comunicat amb els altres mars per un xicotet estret, ja que
està envoltat de terra per quasi totes parts. Els principals mars interiors d'Europa són el mar
Mediterrani, el mar Negre i el mar Bàltic. Un altre mar important és el mar del Nord, que separa
Gran Bretanya de la península Escandinava. Este mar és poc profund i per això és ric en pesca.
Quant a les illes, la més gran d'Europa és Gran Bretanya. Altres illes importants són
Irlanda, Islàndia i Sicília. La majoria es van originar en fondre's part dels pols i pujar el nivell
del mar, la qual cosa les va separar del continent. En canvi, Islàndia és d'origen volcànic, doncs
es va originar després de nombroses erupcions de volcans submarins.
Com els mars estan prop de quasi totes parts, els rius europeus són prou curts, excepte
els de Europa Oriental, on hi ha zones més allunyades del mar. Es poden dividir en tres grans
grups:
- Rius d'Europa Oriental (Volga, Dniéper, Danubi): alguns es congelen a l'hivern,
mentre que a la primavera porten molta aigua pel desglaç. El Volga, que recorre Rússia,
és el riu més llarg i cabalós d'Europa.
- Rius d'Europa Occidental (Rin): porten prou d`aigua tot l'any, però són més curts.
Com passen per zones planes i molt poblades, s'utilitzen molt per a la navegació. Els
corrents de l'Atlántic són molt forts i per això sovint el mar penetra en el tram final del
riu, on forma estuaris, eixamplant així la desembocadura.
- Rius mediterranis (en el sud): són els més curts i els que menys aigua tenen, per la qual
cosa quasi mai són navegables. A l'estiu porten molt poca aigua, però a la tardor plou
molt i a voltes es desborden. D'altra banda, molts rius mediterranis formen deltes amb els
sediments que dipositen en la desembocadura.
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EXERCICIS
1. Amb l'ajuda d'un atles, emplena el mapa d'Europa amb tots els accidents geogràfics que tens
subratllats en este apartat. Fes-ho a llapis.
2. Com s'han format les illes més grans d'Europa?

ESTUARI

DELTA

3. Què és un mar interior? Esmenta tres d'ells
4. Quina diferència hi ha entre els rius de Rússia i els de Itàlia?
5. Com creus que seran els rius situats en illes i penínsules? I els que travessen zones molt
plujoses? Explica per què.

6. SERRALADES I ALTIPLANS D`ESPANYA
Espanya és un país molt muntanyenc. En el centre hi ha un gran altiplà, que es diu
Altiplà Central i que ocupa més d`un terç de la península ibèrica. Està partit en dos per una
serralada: el Sistema Central. La part nord de l'altiplà (que ocupa Castella-Lleó) es diu
Submeseta Nord, mentre que la part sud (que ocupa Castella-la Manxa i Madrid) rep el nom de
Submeseta Sud. La Submeseta Nord és molt plana, però està a més altura (uns 800 metres). En
canvi, la Submeseta Sud és més muntanyenca (dins d'ella es troben les Muntanyes de Toledo),
però les parts planes es troben a menor altitud (uns 600 metres).
Les serralades espanyoles es poden dividir en tres tipus:
Serralades interiors: les que estan dins de l`Altiplà Central: el Sistema Central i les
Muntanyes de Toledo.
Serralades que envolten l'Altiplà Central: estan en els límits de l'altiplà i el separen de
la resta de la península. Són la Serralada Cantàbrica (separa l'altiplà del nord d'Espanya), les
Muntanyes de Lleó (separen l'altiplà de Galícia), Sierra Morena (separa l'altiplà d'Andalusia) i el
Sistema Ibèric (separa l'altiplà d'Aragó).
Serralades exteriors a l'Altiplà Central: estan més allunyades del centre d'Espanya.
Destaquen els Pirineus (que separen Espanya de França), les Serralades Bètiques (a Andalusia) i
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les Serralades Costaneres Catalanes. Els Pirineus tenen becs de més de 3.000 metres, com
l'Aneto. És l'únic lloc d'Espanya en el qual es pot veure neu tot l'any, encara que solament en els
cims més alts. Quant a les Serralades Bètiques, es divideixen en dues parts: la Serralada
Penibética (seguint la costa andalusa) i la Serralada Subbética (més a l'interior). En la primera es
troba el Mulhacén, la muntanya més alta de la península.
La gran quantitat de serralades que creuen Espanya ha facilitat la defensa del territori al
llarg de la història (contra romans, àrabs i francesps). Pero també ha dificultat les
comunicacions i el comerç. Durant l'hivern, molts pobles muntanyencs quedaven aïllats per la
neu durant diverses setmanes. I regions com Galícia tenien seriosos problemes per a comunicarse amb la resta d'Espanya, a causa de les muntanyes que els separaven. Açò ha anat canviant en
construir-se túnels i ports de muntanya, permetent que avui dia es puga arribar a totes parts amb
relativa rapidesa.

EXERCICIS
1. Amb l'ajuda d'un atles, emplena el mapa d'Espanya amb tots els accidents geogràfics que tens
subratllats en este apartat. Fes-ho a llapis.
2. Què saps de l`Altiplà Central?
3. Què hi ha a cada costat de la Serralada Cantàbrica?
4. On està la muntanya més alta de la península Ibèrica? Com es diu? Té neu tot l'any?
5. Quines conseqüències ha tingut que Espanya siga un país tan muntanyenc?

7. RIUS, COSTES I ILLES D`ESPANYA
Els rius espanyols es poden dividir en tres grups, segons on desemboquen:
Rius del Nord d'Espanya: són curts, ja que les muntanyes en les quals naixen
(Serralada Cantàbrica i Muntanyes de Lleó) estan molt prop del mar. Però com plou molt, solen
portar prou d`aigua. El més important és el Minyo.
Rius atlàntics: són els més llargs d'Espanya, doncs naixen en el Sistema Ibèric (o en les
Serralades Bètiques) i la majoria d'ells han de travessar tota Castella i Portugal, fins a arribar a
l'Oceà Atlàntic. Encara que passen per zones seques, els rius més llargs porten prou d`aigua
perquè se'ls uneixen nombrosos afluents. Els més importants són el Tajo (el més llarg de tots),
el Duero, el Guadiana i el Guadalquivir. Este últim és l'únic d'Espanya pel qual poden navegar
grans vaixells (però només fins a Sevilla). Al voltant del Guadalquivir hi ha una plana molt
fèrtil, que es denomina Depressió del Guadalquivir.
Rius mediterranis: són curts i molt irregulars. A la tardor porten molta aigua, per les
pluges, però a l'estiu tenen poca i a voltes s'assequen. L'única excepció és l'Ebre, que és prou
llarg i és el més cabalós d'Espanya, a causa de tots els rius pirinencs que se li uneixen i que li
donen molta aigua. No obstant això, a l'estiu es pot passar l'Ebre caminant en diverses parts del
seu recorregut. Al voltant d'este riu hi ha una gran plana, que ocupa gran part d'Aragó i que rep
el nom de Depressió de l'Ebre. Altres rius importants són el Xúquer i el Segura.
Quant a la costa, la península Ibèrica està envoltada pel mar Mediterrani, l'Oceà
Atlàntic i el mar Cantàbric. A més, està separada d'Àfrica per l'estret de Gibraltar. En algunes
zones el mar té molta força i arranca els materials més blans, formant una costa de penya-segats
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i platges de roques, amb xicotetes cales. Açò ocorre, sobretot, en al nord d`Espanya, Canàries i
Balears. En alguns llocs, com Galícia, el mar envaeix les valls dels rius, formant ries. Per
contra, hi ha zones on el corrent del mar té poca força (sobretot en el Mediterrani) i en comptes
de portar-se material, du arena d'altres llocs, creant platges d'arena. A més, el mar no es porta
tota la terra que duen els rius i es va acumulant en la desembocadura, formant-se deltes. El delta
més important és el de l'Ebre.
Pel que fa a les illes, Espanya compta amb dos arxipèlags (Balears i Canàries). Les illes
més grans de Balears són Eivissa, Mallorca i Menorca. Són una continuació de les Serralades
Bètiques, que s'enfonsen sota el mar i segueixen a Balears. Quant a les Canàries, són d'origen
volcànic i allí es troba el Teide, la muntanya més alta d'Espanya. Les illes més grans de
Canàries són Tenerife, Gran Canària i Fuerteventura.

EXERCICIS
1. Amb l'ajuda d'un atles, emplena el mapa d'Espanya amb tots els accidents geogràfics que tens
subratllats en este apartat. Fes-ho a llapis.
2. Quines diferències hi ha entre un riu gallec i un riu valencià?
3. Nomena quatre rius que desemboquen en l'oceà Atlàntic
4. Per què en alguns llocs hi ha platges d'arena i en uns altres la platja és de roca?
5. Quines són les illes més grans de Balears? i de Canàries?
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
1. El medi físic ha influït molt en la història dels països. Indica a quin país fa referència cada
frase.
a) En ser una illa i no tindre enemics exteriors, va poder centrar-se en construir una gran
flota i dominar els mars, controlant així el comerç internacional i creant un gran imperi
en altres continents.
b) El seu relleu muntanyenc li ha sigut molt útil per a defensar-se. Molt pocs invasors
han aconseguit conquistar-ho. Però a canvi tantes muntanyes i el fet de no tindre accés
al mar han complicat molt l'agricultura, la indústria i el comerç, convertint-lo en un dels
països més pobres del món.
c) És un país desèrtic, però té un gran riu que el recorre i que fertilitza les terres, fent
possible la vida. Per això és un país molt poblat i allí va sorgir una de les primeres
civilitzacions.
d) La seua situació en el centre d'Europa ha fet que s'haja vist afectat per moltes guerres
entre diferents països. Això també ha contribuït al fet que haja desenvolupat molt el seu
exèrcit en el passat i al fet que haja iniciat les dues guerres mundials.
e) Està cobert en gran part per la selva, la qual cosa dificulta molt les comunicacions i
l'agricultura. Això, juntament amb la seua llunyania respecte a les grans civilitzacions,
ha contribuït molt al fet que siga un dels països més pobres del món.
Alemanya

Gran Bretanya

R. Sr. Congo

Afganistan

Egipte

2. Busca en Internet quan es va escalar per primera vegada la muntanya més alta de cada
continent. Tracta d'explicar per què això va succeir abans a Europa que a l'Antàrtida.
3. Explica quina relació hi ha entre el relleu i que Galícia i Astúries foren les últimes regions a
estar comunicades amb ferrocarril amb la resta d'Espanya. Tenint en compte que el transport
ferroviari abarateix molt el cost de transportar mercaderies, tracta d'explicar quines
conseqüències va poder tindre este fet per a l'economia d'estes regions.
4. Observa el següent tall de la península ibèrica i indica quines serralades i rius apareixen
representats.

5. El riu Nil té diverses cataractes, però a vegades és possible travessar-les amb vaixell. Busca
informació sobre el tema en Internet, per a esbrinar com és possible això.
6. Indonèsia té 127 volcans (més que cap altre país) i allí es produeixen el 90% dels terratrémols
del món. A què es deu això? Per a esbrinar-ho et recomanem que busques Indonèsia en el mapa
i després consultes el mapa de la pàgina 1.
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7. Organitzeu-vos en grups i, amb ajuda del telèfon mòbil, esbrineu quins d'estes afirmacions
són falses. Expliqueu, en eixe cas, quina és la resposta correcta.
a) Alguns terratrémols han matat a més de 200.000 persones.
b) Fins fa poc el Glittertind era la muntanya més alta de Noruega, però en fondre's part
de la glacera que el cobria va ser superat pel Galdhopiggen, que té 2.469 metres d'altura
c) Encara queden muntanyes que no han sigut coronades per l'ésser humà. La més alta
és el Gangkhar Puensum (a Bhutan), de 7.500 metres d'altura.
d) La ciutat més alta del món és La Rinconada (el Perú), situada a 5.130 metres d'altura.
11.000 persones viuen allí i són necessaris 30 dies per a aclimatar-se a l'altura.
e) La muntanya més perillosa del món és el K2, de 8.611 metres d'altura. De 130
persones que han intentat escalar-la, 53 han mort.
f) Fins fa poc es pensava que el riu Nil era el més llarg del món, però en 2008 una
expedició científica va demostrar que l'Amazones era 200 km més llarg.
g) Hi ha diversos rius amb noms de colors, deguts als sediments que porta cadascun i
que els donen tonalitats diferents: el riu Groc (a la Xina), el riu Colorado (als Estats
Units i Mèxic), el riu Roig (un a Vietnam i un altre als Estats Units) i el riu Negre (al
Brasil).
h) L'Oceà Pacífic és més gran que tots els continents junts.
i) El mar Roig és el mar més salat del món.
8. Indica a quin riu d'Europa fa referència cada descripció
a) Amb els seus 3.645 km, és el riu més llarg i cabalós d'Europa
b) És el riu més llarg de França
c) Recorre deu països del centre i est d'Europa
d) És el riu més llarg i amb el nom més curt d'Itàlia
e) Separa França i Alemanya. Antigament va servir com a frontera de l'Imperi Romà.
f) És el riu més llarg d'Espanya, però acaba a Portugal.
Po, Volga, Danubi, Rin, Loira, Tajo
9. Calcula quin d'estos rius tindrà un corrent més fort i quin menys. Quin creus que erosionarà
més la terra? Quin deixarà més sediments al seu pas? Explica per què.
Altitut a la que naix
Navia
Duero
Guadalquivir
Xúquer
Llobregat

1098 m
2160 m
1400 m
1700 m
1259 m

Distància que recorre abans
d`arribar al mar
159 km
897 km
657 km
508 km
175 km

10. Al món hi ha rius i mars que porten el nom d'un color. Amb ajuda del llibre o buscant per
Internet, indica dos de cadascun. Assenyala en quin país o en quina part del món es troben.
11. Relaciona cada serralada d'Espanya amb la seua descripció
Serralada Cantàbrica
Sistema Central
Serralades Bètiques
Pirineus
Sistema Ibèric

Separa Espanya de França
En ella es troba la muntanya més alta de la península
En ella naixen el Duero, el Tajo i el Xúquer
Separa l'altiplà central del nord d'Espanya
Se situa en el centre de l'altiplà
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