
                                   C. SOCIALS. UNITAT: EL PAISATGE                                                

                                                               

1.- Tipus de paisatges.

                               NATURAL                                         HUMANITZAT

2.- Escriu les diferència que hi ha entre un paisatge natural i un paisatge humanitzat.

– Paisatge natural:  Els paisatges naturals són aquells que no han estat modificats per

l’activitat dels éssers humans.

– Paisatge humanitzat: Els paisatges humanitzats són els que han estat transformats per

l’acció humana.

3.- Relaciona els 4 elements que podem trobar als paisatges naturals.
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                     – RELLEU:             – FAUNA:             – VEGETACIÓ:              – AIGUA:

                                         



4.- Escriu V (vertader) o F (fals).

 V      – Els paisatges naturals són els que no estan modificats per l’ésser humà.

 F      – Actualment la majoria de persones es dediquen a activitats agrícoles i ramaderes.

 F      – S’anomenen paisatges urbans els que tenen moltes fàbriques.

 V      – Les ciutats són els paisatges més humanitzats.

 V      – Al sector primari s’obtenen els productes de la natura.

5.- Completa els buits amb la paraula adequada.

    camins  –  pobles  –  carreteres  –  granges  –  línies ferroviàries  –  prats  –  camps

– Els camps es conreen per alimentar les persones i el bestiar.

– Als prats s’alimenten els animals.

– A les granges es fa la cria dels animals.

– Als pobles és on viuen les persones que es dediquen a les feines agràries.

– Els camins permeten accedir als camps i les carreteres o les línies ferroviàries

  comuniquen els diferents pobles.  

6.- Escriu el nom de les activitats relacionades amb el sector primari.
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             C. SOCIALS. UNITAT:  RELLEU DE LES I. BALEARS.                                   

                                                                                       

1.- Completa: 

Les Illes Balears estan situades a la mar Mediterrània. L’arxipèlag de les Illes Balears 

està format per cinc illes: Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i Cabrera. 

2.- Escriu el nom de cada una de les Illes Balears on correspongui.

                          

3.- Escriu cada nom al lloc corresponent.

             ILLA  – PENYA-SEGAT  – ARXIPÈLAG  – ISTME  –  BADIA  –  CAP  –  PENÍNSULA



4.- Explica el significat de: 

ILLA: extensió de terreny envoltat d’aigua pels tots els costats. 

ARXIPÈLAG:  és un conjunt d’illes pròximes entre elles.

ISTME: és un tros estret de terra que uneix dos trossos més grans. 

PENÍNSULA: és una superfície de terra envoltada d’aigua per tot menys per una part que 

s’uneix a una altra superfície de terra.

5.- Col·loca al seu lloc: Els Amunts, Sa Talaiassa, La Mola, Migjorn, Puig del Toro, 

Puig de Santa Àgueda, Sa Serra Grossa.

MENORCA EIVISSA FORMENTERA

– Migjorn.

– Puig del Toro.

– Puig de Santa Àgueda.

– Els Amunts.

– Sa Talaiassa.

– Sa Serra Grossa.

– La Mola.

6.- Escriu el nom dels diferents tipus de costa.

               COSTA BAIXA ROCOSA  –  COSTA ALTA ROCOSA  –  COSTA BAIXA ARENOSA         

    Costa alta rocosa                      Costa baixa arenosa                   Costa baixa rocosa



                               C. SOCIALS. UNITAT: LA HIDROSFERA                                             

                                                               

1.- Escriu i situa el nom dels oceans. 

2.- Pinta de diferents colors els continents. Escriu el seu nom al lloc corresponent.

** Encara que Amèrica del Nord i Amèrica del Sud estiguin en colors diferents SÓN

EL MATEIX CONTINENT.

3.- Completa els buits amb les paraules corresponents

                    continentals – vapor – hidrosfera – gasós – mars – sòlid 

                    torrents – niguls – líquid – muntanyes – oceàniques - llacs

La hidrosfera terrestre està composta per les aigües oceàniques (aigua salada) i per 

les aigües continentals (aigua dolça). 

L’aigua salada es troba als mars i oceans. L’aigua dolça la podem trobar en diversos 

llocs de la Terra: als rius, als torrents, als llacs, al Pol Nord i al Pol Sud i als cims de les 

muntanyes .

També es troba en forma  de vapor d’aigua als niguls i a la boira. L’aigua és l’única 

substància que podem trobar en els tres estats: sòlid, líquid i gasós.



4.-  Escriu V (vertader) o F (fals).

 F      – Al nostre planeta hi ha més aigua dolça que salada.

 F      – Els corrents marins aporten nutrients i més peixos.

 F      – Les onades es formen a la superfície del mar a causa del vent.

 V      – L’estat líquid de l’aigua es manté des dels 0º fins als 100º.

5.-  Fixa’t en les imatges i escriu el fenomen que s’hi produeix. 

                    Marea alta o plenamar                                    Marea baixa o baixamar

6.- Assenyala què són i per què es produeixen les marees. 

a) Són canvis a les aigües provocats per les estacions.

b) Són ones que, quan plou, es formen a la superfície de la mar .

c) Són ones que es formen a la superfície de la mar quan fa vent.

d) Són canvis en el nivell de les aigües provocades per l’atracció de la Lluna.

 7.- Relaciona les tres formes de moviments que presenten els oceans i els mars. 

    ONES                                                              Són com grans rius que es 

                                                                            mouen a  través dels oceans

  CORRENTS MARINS                                      Són pujades i baixades del  

                                                                            nivell de l’aigua.

   MAREES                                                          Es formen a la superfície de

                                                                             la mar a causa del vent.


