
Medi.Tema 2. EL RELLEU DE LA TERRA 5è
GEOSFERA →Part de la Terra que no és ni l’atmosfera ni la hidrosfera.

→És on es produeixen els fenòmens geològics que fan el relleu de la Terra.
→Formada per →Minerals→ Són substàncies formades per un únic component, o sigui, pures.

→Roques→Formades per diversos minerals. Ex: marbre, pissarra,, etc.
→Capes  →ESCORÇA →Capa més exterior. Te 70 km de gruix. És La que veiem.

→MANTELL → Capes→Astenosfera→Part superior formada pel magma, matèria 
pastosa a causa de les altes temperatures.

→ Capa intermèdia. Arriba a prop de 3000km de fondària.
→NUCLI→Part central que arriba fins el centre de la Terra, uns 6.400Km.

→Parts→Extern→Format per materials en estat fluid.
→Intern→Format per materials sòlids.

 →LITOSFERA →Formada per l’escorça  i la part superior del mantell.
→Gruix de 70 a 150 km, fragmentat en blocs com un puzle→plaques litosfèriques.

→Els continents formen part d’aquestes plaques.
→Les plaques suren damunt el magma de l’astenosfera i es desplacen molt lentament.
→Aquest moviments originen les serralades, els volcans i desencadenen terratrèmols, 

plegaments i falles.
→RELLEU
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LITOSFERA

http://www.youtube.com/watch?v=8YC1gzPHC1M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=agggdvYTslg


Medi.Tema 2. EL RELLEU DE LA TERRA 5è
GEOSFERA →RELLEU →PLANA→ Terreny sense elevacions situat a poca altura sobre el nivell del mar.

→MUNTANYA→ Elevació important del terreny amb pendents força dret. 
→COLL→Pas entre muntanyes.
→TURÓ→Elevació petita del terreny i amb suaus pendents.
→VALL→Espai planer entre muntanyes per on acostuma a passar un riu.
→ALTIPLÀ→Elevació del terreny extensa i més o menys plana.
→DEPRESSIÓ→Extensió de terreny situada més avall que els terrenys que l’envolten.
→SERRALADA→Conjunt de muntanyes més o menys alineades.
→SERRA→Conjunt de muntanyes més que una serralada.
→MASSÍS→Conjunt de muntanyes no alineades amb característiques comunes.
→CINGLE→Conjunt rocós molt alt que forma un precipici.
→CONGOST→Pas estret i profund entre muntanyes.
→MEANDRE→Corbes que fa el riu i on es dipositen materials.

→Formació→AGENTS →INTERNS→S’originen a l’interior de la Terra.
GEOLÒGICS →Poden canviar el relleu en poc temps.

→Les zones on les plaques litosfèriques entren en contacte 
són les que tenen més canvis.

→Roques metamòrfiques són (marbre, pissarra,..) les que 
es transformen per les altes temperatures i pressions.

→Plegaments→ quan els materials es dobleguen com un full 
de paper perquè són tous.

→Falles→quan els materials durs es trenquen i es desplacen 
l’un respecte a l’altre.

→Terratrèmols→Vibració breu però intensa que es produeix 
o sisme dintre de l’escorça terrestre.

→Tsunami→ quan el terratrèmol es produeix en el mar.
→Erupcions volcàniques→quan els materials fosos del 

magma surten en forma de lava a l’exterior per les 
obertura creant un volcà.

→Roques magmàtiques→les que es formen quan la 
lava es refreda, com el granit.

→EXTERNS →Fases→Erosió→Desgast dels materials del relleu.
→Transport→Trasllat dels materials.
→Sedimentació→Acumulació dels materials 

erosionats i transportats.
→Roques sedimentàries aquelles que s’han 

format per l’erosió, el transport i sedimentació.
→Éssers vius→Les plantes amb les arrels fracturen les roques.

→Els animals erosionen el terreny per on passen, 
excaven galeries sota terra, es mengen la 
vegetació facilitant l’erosió del terreny.

→Els humans fan embassaments carreteres, 
edificis, etc. que canvien el relleu.

→L’aigua→de pluja excava solcs i crea cavitats a les roques.
→Quan forma  torrents i  rius,  excava valls, arrenca 

materials que els desgasta i transporta.
→Les onades canvien el perfil litoral i els  corrents 

marins transporten el material.
→L’aigua que es fica per les escletxes de les roques, 

amb el fre, es converteix en gel  que ocupa més espai 
que l’aigua líquida i pot trencar la roca.

→Les glaceres són masses de gel que es desplacen i 
excaven valls, arranquen, arrosseguen i desgasten 
material.

→El vent →provoca l’erosió i el transport de partícules.
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http://www.youtube.com/watch?v=B8Y7S2ZwGNQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ovCHfPSGKZ0
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CATALUNYA→Pirineus →Situats al Nord fent límit amb França.
→Axials→Tenen formes abruptes i els cims són més elevats.
→Prepirineus→Es troben al sud dels axials.

→Formats per diverses serres i massissos, com el Cadí o el Pedraforca.
→Sistema →Format per dues alineacions muntanyoses paral·leles, la serralada Litoral i la Prelitoral, 
Mediterrani separades per la Depressió Prelitoral.

→Serralada Litoral→Conjunt de serres i massissos de poca altitud que segueixen la línia de la 
costa, com Collserola, Garraf o Montnegre.

→Serralada Prelitoral→Va paral·lela a la Litoral per l’interior. Formen part el Montseny, 
Montserrat, Montsant i els Ports.

→Depressió Prelitoral→Situada entre les dues serralades i s’hi distingeixen àmplies planes, 
com el Vallès, el Penedès o la Selva.

→Serralada Transversal→Enllaça les tres grans unitats de relleu de Catalunya pel nord-est.
→Planes litorals→Com l’Empordà o el Maresme, presents en alguns sectors del litoral.
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http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/catorog2c.html
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ESPANYA→La Meseta→Gran altiplà situat al centre de la Península Ibèrica i ocupa més de la meitat de la seva extensió.

→Serralada Central→La divideix en dues parts →Meseta Nord
→Meseta Sud→Els Monts de Toledo la travessa.

→Serralades Perifèriques →Conjunt de sistemes muntanyosos que envolten la Meseta.
→Muntanyes de Lleó→ Al nord-oest.
→Serralada Cantàbrica→Al nord.
→Sistema Ibèric→Al nord-est.
→Sierra Morena→ Al sud.

→Serralades Exteriors→Massís Galaic→Al nord-oest.
→Muntanyes Basques→Al nord.
→Sistema Mediterrani Català→Al nord-est.
→Serralades Bètiques→Al sud.

→Depressions→Es coneixen pel nom dels rius que les travessen.
→Guadalquivir→Al sud.
→Ebre→Al nord-est.

→Relleu de les Illes→Illes Balears→No gaire muntanyoses, són una prolongació de les serralades Bètiques
→Tramuntana→Al nord de l’illa de Mallorca.

→Illes Canàries →D’origen volcànic i moltes tenen relleus molt accidentats.
→Teide→ A Tenerife, és la muntanya més alta d’Espanya.
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http://www.youtube.com/watch?v=xmlAcYXPUM0&feature=related
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Perfil  TOPOGRÀFIC→Dóna una idea molt precisa de les formes de relleu. 

→Mapa topogràfic→Es representa el relleu d’una zona mitjançant les corbes de nivell. 
→Corbes de nivell→Línies imaginàries que uneixen punts de la mateixa altitud.

→Si les corbes estan molt juntes és que hi ha pendents molt pronunciades i si 
estan separades que el pendent és suau.

→Tenen una xifra que indica la altitud en relació al nivell del mar.
→Es pinten de colors. Els verds per les zones baixes, els marrons per les zones 

de muntanya i els grocs per a les zones intermèdies.
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http://www.youtube.com/watch?v=f841Dbk2DI8

