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http://maps.google.es/ 

Contenidors 
Materials inflama-
bles i perillosos 

Sòlids a granel (blat, 
fava de soja, sucre...) 

Creuers 

Automòbils 

Observeu les diferents zones indicades a la foto del port comercial i fotografieu-les: 

Una llegenda medieval explica que la ciutat va ser fundada per Hèrcules en fondejar al seu port natural la 
novena de les naus que havia perdut a un temporal: la barca-nona (Barchinona)... 
El Port de Barcelona actual està constituït per tres grans àrees: 

• El Port Vell, destinat a un ús ciutadà d’esbarjo: cinemes, aquarium, botigues, restaurants... 
• El port comercial, on s’hi manipulen les mercaderies per a la seva distribució. 
• El port logístic, amb oficines on s’hi gestionen les operacions per generar trànsit marítim. 

EL PORT 

La muntanya de Montjuïc (184m), situada entre la ciutat i el mar, es pot considerar com el 
bressol de Barcelona; juntament amb el Tibidabo (512m, a la Serra de Collserola) és una de 
les muntanyes més emblemàtiques de la ciutat. 
 

El seu nom deriva de Mons Judaicum (muntanya jueva), doncs a l’edat mitjana hi havia un cementiri 
jueu. També podria ser que el nom fos producte de la transformació del llatí de Mons Iovis (Mont de 
Júpiter). 
 
En ella s’hi han trobat restes de poblament iber (s. III-II aC); entre d’altres unes monedes amb les pa-
raules Laie i Barkeno, noms amb que antigament ha estat coneguda la ciutat de Barcelona i els seus 
habitants (els Laietans). 
 
Podríem dir també que Barcelona és construïda gràcies a aquesta muntanya. Les nombroses pedreres 
que hi havia (l’última va ser tancada a mitjans del sXX) van proporcionar la matèria primera amb que es 
van bastir els edificis de la ciutat, des de les primeres muralles romanes fins als edificis de l’Eixample 
tot passant pels palaus i esglésies medievals (com la Catedral o Santa Maria del Mar). 

 

Marca i repassa sobre el plànol els llocs que tens a la taula: 

1 Ronda de Dalt i Ronda Litoral: amb una línia contínua. 

2 Av. Diagonal, Gran Via de Les Corts i Av. Meridiana: amb una línia de punts. 

3 Plaça de Les Glòries (on es creuen els 3 carrers anteriors): amb un punt. 

4 Castell de Montjuïc: amb una creu. 

PRODUCTE  ZONA 

fava de soja  1—Terminal de fruita i peribles 

sucre  2—Terminal de contenidors 

fruita tropical   3—Terminal de creuers 

gas liquat del petroli   4—Terminal d’inflamables 

ordinadors  5—Terminal de sòlids a granel 

Indica amb una fletxa a quina zona del port enviaries aquests productes: 

Barcelona des de Montjuïc—CSP 



EL PAISATGE URBÀEL PAISATGE URBÀEL PAISATGE URBÀEL PAISATGE URBÀ EL PAISATGE URBÀEL PAISATGE URBÀEL PAISATGE URBÀEL PAISATGE URBÀ 
Localitza els llocs indicats a les imatges. Observa’ls a ull nu i amb l’ajut dels binocles. 

Tria 4 dels llocs que hagis identificat i fotografia’ls. 

Escriu aquests noms als espais que corresponguin: 
TIBIDABO—SAGRADA FAMÍLIA— TORRES OLÍMPIQUES— LA CIUTADELLA 

– CATEDRAL– PALAU NACIONAL 

Torre de 
comunicacions 
Calatrava 

Estadi  
Olímpic 

  
 

Camí de les Aigües 
Plaça  

d’Espanya 

Tibidabo Torre de 
Comunicacions 

Collserola 

Park Güell 

Sagrada 
Família 

Plaça 
Catalunya 

Fòrum 

Torres olímpiques 

Barceloneta 

Catedral 

Santa Maria  
Del Pi 

Torre Agbar 

 Monument a 
Colom 

Santa Maria 
Del Mar 

Estació de 
França 

Plaça Sant 
Jaume 

Amb el plànol de Barcelona (en teniu un per grup) podreu localitzar tots 
aquests indrets i fer millor les activitats proposades! 


