


Relleu, clima i vegetació

Espanya i Catalunya

• GEOGRAFIA I FÍSICA

Es tracta de saber:

• Localitzar en un mapa les grans unitats de relleu de Catalunya i 
Espanya.

• Les característiques geogràfiques , tipus de clima i vegetació. 

• Els tipus de recursos naturals al món i la seva capacitat de renovació.

• Desigualtat en distribució geogràfica i consum.

• Concepte de sostenibilitat ambiental.

• Analitzar impacte de les crisis ecològiques de Catalunya i Espanya.
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Espanya

• SITUACIÓ:

Espanya està situada a la zona més meridional d’Europa.

• EL RELLEU

El relleu peninsular té uns trets particulars:

- Formada per un gran altiplà central envoltat de serralades  i 
dues grans depressions.

- Elevada altitud mitjana de 600m. sobre el nivell del mar.

- L’altitud dificulta les comunicacions, l’agricultura i crea un 
clima més dur, ja que només l’11% del territori queda per 
sota dels 200m.
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El relleu d’Espanya

• La Litosfera està dividida en plaquetes tectòniques.  El territori 
espanyol forma part de la placa Euroasiàtica i està en el límit de la 
placa Africana. En aquesta zona les paques es trenquen en d’altres 
de més petites com la microplaca d’Alboran i la microplaca Ibèrica.

• UNITATS DE RELLEU

- La Meseta

- Les serralades exteriors a la Meseta.

- Dues grans depressions.

- Els relleus litorals.

- El relleu insular.
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El relleu d’Espanya

• La Meseta : és la unitat principal del relleu espanyol.             
Ocupa el 45% de la superfície.

- Submeseta nord: Travessada per la xarxa del Duero.

- Submeseta sud: Formada per dos antiplans, Tajo i 
Guadiana.

• A la Meseta existeixen diferents unitats de relleu:

- Les serralades interiors de la Meseta.

- Les vores muntanyoses de la Meseta.
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El relleu d’Espanya

• Les serralades interiors de la Meseta.
- El Sistema Central: divideix la Meseta

pràcticament en dues meitats. Està format per diferents 
serres d’altitud important: Somosierra, Guadarrama, 
Gredos i Gata.

- Els Monts de Toledo: divideixen en dues parts la 
Submeseta Sud: Són la divisòria d’aigües entre la Conca 
del Tajo i la del Guadiana. Són un conjunt de serralades 
d’alçades modestes: Els Monts de Toledo o les Serres de 
Guadalupe.

Els Monts de Toledo
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El relleu d’Espanya

• LES VORES MUNTANYOSES DE LA MESETA.

- El Massís Galaicolleonès: Compren Galícia, les 
serres de l’oest d’Astúries, les Muntanyes de Lleó i la 
Serra de Cabrera i Segundera. Correspon a un fragment 
del relleu més antic de la Península: El Paleozoic.

- La Serralada Cantàbrica: On hi podem distingir 
una part occidental: Massís Asturià. Amb un relleu elevat 
i trencat. I una part oriental: Muntanya Cantàbrica, amb 
cims més baixos.

- El Sistema Ibèric: Dividit per el sector nord: amb 
serres com el Moncayo o els Pics d’Urbion, que separen 
la Meseta de la Depressió de l’Ebre. I per el sector sud: 
format per diverses serres i depressions creuades per 
rius: Monts Universals, Serra de Conca, Serra 
d’Albarracín, serra de Javalambre,Gúdar i Maestrat.

- Sierra Morena : Constitueix la vora meridional de 
la Meseta.
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El relleu d’Espanya

• Serralades Exteriors  de la Meseta.

- Els Pirineus: Té una extensió de 440km que 
va des del Golf de Biscaia fins al Cap de Creus.

- Prepirineus: Es divideixen en les serralades 
interiors i exteriors, situant-se entremig la depressió 
mitjana pirinenca.

- Les Serralades Litorals Catalanes: Són  dues 
rengleres muntanyoses paral·leles a la costa.

-Les Serralades Bètiques: Formades per la 
Serralada Penibètica (Sierra Nevada, entre d’altres) 
i la Serralada Subbètica (Cazorla, Segura, Sagra i 
Màgina entre d’altres).
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El relleu d’Espanya

• Les dues depressions

- La Depressió de l’Ebre:És recorreguda 
pel riu Ebre, està encaixada entre els  
Prepirineus, el Sistema Ibèric i les Serralades 
Litorals Catalanes.

- La Depressió del Guadalquivir: és 
recorreguda pel riu Guadalquivir i s’estén entre 
Sierra Morena i  les Serralades Bètiques.
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El relleu d’Espanya

• Els relleus litorals

- Les costes atlàntiques: -La costa cantàbrica, la 
costa gallega i la costa atlètica andalusa.

- Les costes mediterrànies: - La costa mediterrània 
d’Andalusia i Múrcia, El Golf de València i El litoral Català.

-L’arxipèlag Balear: - Les illes de Mallorca, Eivissa i 
Formentera (Menorca està relacionada amb la Serralada 
Litoral Catalana).

-L’arxipèlag Canari: - Les illes són volcàniques amb 
un relleu complex: Lanzarote i Fuerteventura(són força 
planes). Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro i Gran 
Canària (Són muntanyoses).


