
RELLEU D’EUROPA.
Europa té una superfície de més de 10 milions de quilòmetres quadrats. És el continent 

menys extens després d’Oceania.

• Quins són els límits d’Europa?

Europa limita amb:

- al nord, amb l’Oceà Àrtic

- a l’est, amb el continent asiàtic

- al sud amb el mar mediterrani.

• Quines són les característiques del relleu d’Europa?

Una gran part està formada per una extensió molt plana al centre, des de la costa atlàntica 

fins a Rússia. També hi ha alguns altiplans i massissos.

Esta gran plana està envoltada per imponents serralades grans massissos i costes. 

• Quines són les grans serralades?

Algunes són:

- els Urals i el Caucas

- els Carpats

- els Alps

- els Pirineus

• Què són els massissos?

Són zones elevades que es distribueixen al sud de la gran plana central: la Meseta Central, el

Massís Central i la Selva Negra. 

• Com són les   costes europees atlàntiques?

Són prou irregulars i formen algunes penínsules grans, com les d’Escandinàvia i de Jutlàndia.

També hi ha illes grans, com la gran Bretanya, Irlanda e Islàndia. 

• Com és la   costa nord del Mediterrani?

És molt retallada,i hi ha moltes penínsules com la península Ibèrica o la Itàlica. També hi ha 

nombroses illes, les més grans són Mallorca, Còrsega, Sardenya, Sicília o Creta. 



MARS I RIUS D’EUROPA
• Quins són els rius més importants d'Europa?

Conca atlàntica: són rius abundants i regulars. Alguns dels més importants són el Rin, l’Elba, 

el Loira, el Sena i el Tajo. 

Conca mediterrània: son bastant curts i amb cabals irregular, llevat d’alguns com l’Ebre, el 

Roine o el Po, que són llargs i amb molta aigua. 

Conca àrtica: estos rius porten molta aigua. Els més importants són el Petxora i el Dvina 

Septentrional. 

Conca central: aquests rius són llargs i amb molt cabal, per això es pot navegar. Alguns són 

el Volga ( el riu més llarg d’Europa), el Don o el Danubi. 

• Quins són els mars d’Europa?

- al nord trobem el mar de Barentsz, el mar Blanc, el mar Bàltic, el mar del Nord i el mar 

Bàltic.

- a l’est trobem el mar Negre, i el Caspi.

- al sud trobem el Mar Mediterrani, el mar Tirré, el mar Adriàtic, el mar Jònic i el mar Egeu.

• Quins són els oceans que envolten  Europa?

Pel nord està l’Oceà Glacial Àrtic i per l’oest es troba l’Oceà Atlàntic. 

• Quins són el principals   llacs d’Europa?

• Llac Làdoga: Rússia.

• Llac Onega: Rússia.

• Llac Vänern: Suècia.

• Llac Peipus: Estònia i Rússia.

• Llac Simaa: Finlàndia.



RELLEU D’ESPANYA.

• On es troba Espanya?

La península Ibèrica esta situada a l’extrem sud-oest d’Europa. Està delimitada per:

- per l’oest i sud-oest per l’oceà Atlàntic

- al nord, pel mar Cantàbric

- al est i sud-est pel mar Mediterrani.

Al nord de la península trobem la serralada dels Pirineus. L’estret de Gibraltar comunica el 

mar Mediterrani amb l’oceà Atlàntic. 

Al territori de la península Ibèrica, hi ha tres estats:

- Espanya

- Portugal

- Andorra

• Com és el relleu de la península Ibèrica?

Té un relleu molt accidentat. Quasi la meitat del territori té una altura de 800 metres. Hi ha 

quatre grans unitat de relleu:

1. La Meseta: és un altiplà al mig de la península. Està dividit en dos pel Sistema Central ( en 

la Meseta Septentrional i la Meseta Meridional).

2.  Les Serralades Perifèriques: són una serie de sistemes muntanyosos que envolten la 

Meseta.

Alguns d’estos sistemes són el Massís Galaic o la Serralada Cantàbrica. 

3. Les serralades exteriors: són una sèrie de sistemes muntanyosos que envolten la Meseta. 

Ací trobem els Pirineus, i el seu pic més alt és l’Aneto. També pertany a aquesta serralada la 

serralada Subbètica, on trobem el pic més alt de la Península, el Mulhacén.

4. Les depressions més importants són les depressions de l’Ebre i del Guadalquivir.

• Com és el relleu insular? 

En Espanya tenim dos arxipèlags:

- l'arxipèlag canari. Són set illes que estan a l’Oceà Atlàntic. Són illes que es van formar a 

partir d’una erupció volcànica. Ací es troba la muntanya més alta de tota Espanya, el Teide.



- l’arxipèlag balear. Són cinc illes que es troben al mar mediterrani, davant de la costa 

valenciana. 

Són illes poc muntanyoses, però destaca la serra de Tramuntana. 

RIUS D’ESPANYA.
Podem dividir la xarxa geogràfica de la Península en tres conques hidrogràfiques:

1. La conca Cantàbrica. Aquests rius són molt curts, baixen amb força i, per això, creen valls 

profunds. Els rius més importants són el Bidasoa, el Nerbion o el Nalon.

2. La Conca atlàntica. Els rius d’aquesta conca són molt diferents entre sí. Alguns són curts, 

com el Miño o el Sil, que naixen en Galícia. Altres són molt llargs, com el Duero, el Tajo I el 

Guadiana. Tenen poca aigua es estiu i inclús arriben a secar-se, al contrari que la resta de 

l’any, quan porten molta aigua.

Els rius d’Andalusia són curts i poc cabalosos, com el Tinto i l’Odiel. El Guadalquivir, en canvi,

porta molta aigua, i inclús al tram final és navegable.

3. La conca mediterrània. Els rius són en general curts i de cabal irregular, inclús arriben a 

secar-se durant l’any. Tot i així, L’Ebre és el riu més cabalós d’Espanya. Altres rius són el 

Llobregat, el Túria, el Xúquer i el Segura.

SITUACIÓ I RELLEU DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

• Quina és la superfície aproximada de la Comunitat Valenciana?

La Comunitat Valenciana té una superfície aproximada de 23.255 km2.

• Amb quines comunitats limita?

Limita:    - al nord amb Catalunya, Aragó i Castella-la Manxa.

               - al sud amb Múrcia

               -  a l’est amb el mar Mediterrani.



• Quines són les característiques principals del relleu de la Comunitat Valenciana?

En la Comunitat Valenciana podem trobar tant ambients molts àrids al sud com àrees 

humides al nord.  Predominen les muntanyes i una estreta franja a la costa, molt plana. 



• Quines són les unitats principals del relleu?

- Serralada Subbética.

- Sistema Ibéric.

- les planes litorals.

• Serralada Subbética.

Es troba al sud de la província de València i al sud de la de Alacant. Algunes de les serres 

més importants són la serra de Mariola i la d’Aitana. 

• Sistema ibèric:   

Són unes serres que es troben al nord, entre Castelló i València. És el conjunt muntanyós 

més important de la Comunitat Valenciana. Algunes de les serres més importants són la del 

Maestrat, la serra Calderona, la serra d’Espadà, etc.

Els cims més alts són el Calderón i el Penyagolosa.



• Planes litorals: 

es troben entre les serres i el mar. Són extensions amb poc altitud, amb algun turó xicotet. 

Una de les més extenses és la Depressió Valenciana o Plana Central, també trobem la plana 

de Vinaròs o la de Castelló. 

RIUS  DE LA COMUNITAT VALENCIANA
• Què és una xarxa hidrogràfica?

Són les aigües superficials ( rius, estanys i llacs) que hi ha en un territori determinat. 

• Com es distribueixen els rius de la Comunitat Valenciana?

Es distribueixen principalment a la conca del Xúquer, però també a les de Segura i l'Ebre. 

• On desemboquen els rius de la Comunitat Valenciana?

Desemboquen al Mar Mediterrani o són afluents d’un altre riu. 

• Quines són les seues característiques?

Són rius porten molt poca aigua a l’estiu per la falta de pluges. En les èpoques de pluja, com 

la tardor, porten molt de cabal, i pateixen grans crescudes. També hi ha torrents o rambles 

que quasi sempre estan secs i només porten aigua quan plou molt. Aleshores moltes 

vegades provoquen destrosses o inundacions. 



• Quins rius naixen dins de la Comunitat Valenciana? Com són?

Són el Serpis, el Palància, el Vinalopó i el de la Sènia. Són molt curts i a l’estiu arriben a 

secar-se. 

• Quins rius naixen fora de la Comunitat Valenciana? Com són?

Són el Xúquer, el Cabriol, el Túria, el Segura i els Millars.  Són més llargs i  cabalosos. Porten

aigua tot l’any, ja que travessen zones més plujoses i tenen cursos més llargs. 

• Quin és el més llarg i cabalós?

El riu Xúquer. 

LLACUNES I EMBASSAMENTS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

• Quines són les llacunes litorals més importants?

Les llacunes litorals més importants són les albuferes d’Orpesa, de Nules i de València. 

• L'Albufera de València està separada del mar, però al seu costat. Explica que és 

una albufera.

És una llacuna litoral d’aigua salada separada del mar per una llengua d’arena, però en 

contacte amb el mar en alguns punts. 

• Què són els embassaments?

Els embassaments són construccions humanes fetes per a emmagatzemar aigua. 

• Quins són els més importants i a quin riu pertanyen?

Alguns dels  més importants de la Comunitat són el de Tous ( al riu Xúquer), el de Benagéber 

( al Túria) o el d’Arenós ( al riu Millars). 


