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TEMA 4: LA HIDROSFERA I LES AIÜES TERRESTRES. 

1.- A continuació tens una guia de com fer les activitats següents de la 
pàgina 82 i 83. Per respondre a l’activitat has de llegir l’apartat que 
t’indique i obtindràs la resposta. 

       Activitat 1……..pàg. 78 (01.1 Els tipus d’aigües) 

       Activitat 2…….pàg. 78 (quadre taronja: Elvcicle de l’aigüa) 

       Activitat 4…...pàg. 78 (01.2 Les aigües marines) 

       Activitat 6…...    “                     “                    “ 

       Activitat 7….…Pàg. 79 (Els moviments de les aigües marines) 

       Activitat 8……     “                    “                     “ 

       Activitat 9….…pàg. 79 (Els corrents marins) 

       Activitats 10, 11, 13,14, 15 i 16…..Pàg.80 (01.3 Les aigües continentals) 

2.- Guia per fer les activitats de la pàgina 96. Per respondre a 
l’activitat has de llegar l’apartat que t’indique i obtindràs la resposta 

      Activitat 2……………pàg. 94 (04.1 Rius i llacs africans) 

      Activitat 5……………pàg. 94 (04.2 Rius i llacs americans) 

      Activitat 6 i 7……..pàg. 95 (04.3 Rius i llacs asiàtics) 

      Activitat 10………...pàg. 94 i 95 

3.- TREBALL D’INVESTIGACIÓ 

 Durant molts anys es va considerar que el riu Nil era el més llarg del món. 
Tanmateix, investigacions fetes aquest segle están demostrant que el riu 
Amazones supera l’africà en longitud. Consulta en internet les notícies 



referents a aquest canvi de perspectiva i explica amb què es relacionen. 
Després fes un treball o un PowerPoint sobre aquest asumpte. 

 Recorda utilizar les normes de realització dels treballs amb portada, 
índex, desenvolupament dels punts de l’índex, opinió personal i 
bibliografia. Has d’incloure fotografies, dibuixos i mapes. 

Recordeu també que si es fan els exercicis  tant a la llibreta com a 
l’ordinador han de tenir títol i setmana a la que pertanyen. Se copien 
els enunciats sempre i a més, tot ha d’estar molt curiós. Guardeu en un 
USB tot el material que es faça fora de la llibreta amb una carpeta de 
GEOGRAFIA I HISTÒRIA i per setmanes. 
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