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ELS CONTINENTS DE LA TERRA 

Aquesta setmana treballarem els continents, que son grans extensions de 

terra envoltades d’aigües marines. 

Et deixe un esquema molt simple amb els trets principals de cada continent i 

que hauràs de completar amb la informació que apareix al llibre de text de 

geografia. 

 

 Els continents són grans masses de terra emergides sobre els oceans. 

Hi ha sis continents d'extensions i formes diferents: 

– Àfrica: el relleu és força pla però amb algunes àrees muntanyoses i 

zones de grans depressions. El litoral és rectilini i regular. És un 

continent massís i uniforme. En el seu relleu hi predominen nombrosos 

altiplans i cubetes, ocupades per rius i grans llacs.  

– Amèrica: ocupa part dels dos hemisferis i es divideix en Amèrica del 

Nord, Amèrica del Sud i Amèrica Central. Per l'oest s'estén un eix de 

muntanyes joves.  

– Àsia: és el continent més gran de la Terra; es divideix en quatre 

zones: planes al nord, grans serralades i altiplans al sud d'Àsia central, 

penínsules al sud i arxipèlags a l'est.  

– Europa: continent de dimensions reduïdes, que es considera una gran 

península d'Àsia. Està delimitada pels Urals a l'est i el Mediterrani al 

sud.  

– Oceania: està formada per més de 10000 illes de dimensions 

diverses, situades a l'oceà Pacífic. Dividida en quatre conjunts d'illes: 

Australàsia, Melanèsia, Micronèsia i Polinèsia.  

– Antàrtida: continent situat al pol sud i cobert per una gran massa de 

gel. Està despoblat a causa de les temperatures extremes. 

 



 

ACTIVITATS 

1.-  Mira aquest vídeo i fes un xicotet resum de 4 línies: 

https://youtu.be/xUTAx87b4SA 

2.- Si obres el  llibre de geografia per la Pàgina 50 i 51 trobaràs el 

mapamundi amb la distribució dels continents. Fes una fitxa per cada 

continent amb el teu propi resum,  Per fer-ho has de utilitzar la informació 

del llibre més les dades del resum anterior. 

3.- EUROPA 

En primer lloc   llegiràs les pàgines 64 i 65 del llibre de geografia. 

A continuació vas a la pàgina 66 i 67 del llibre i fas  les activitats  1, 2, 3, 4,  

Per últim mira aquet vídeo i fes un xicotet resum de 4 línies.  

https://youtu.be/-_7_exajlEs 

4.- ÀFRICA 

Mira aquest vídeo i fes un resum de 4 línies 

https://youtu.be/ktgUMIcRp0c 

Llig la pàgina 68 del llibre. 

A continuació vas a la pàgina 72 del llibre i fas les activitats 1 i  2. 

5.- AMÈRICA 

En primer lloc mira el vídeo sobre la formació de les muntanyes Rocoses 

d’Amèrica i fes un xicotet resum de 6 o 7 línies. 

https://youtu.be/rGG_M7T0FmE 

Després llegeixes la pàgina 69 del llibre de geografia i a continuació vas a la 

pàgina 72 i fas les activitats 3, 4,  

6.- ÀSIA 

Mira el vídeo i fes un resum de 4 o 5 línies 

https://youtu.be/xUTAx87b4SA
https://youtu.be/-_7_exajlEs
https://youtu.be/ktgUMIcRp0c
https://youtu.be/rGG_M7T0FmE


https://youtu.be/yt4WVAHMiIQ 

Llig la pàg 70 del llibre. 

A continuació vas a la pàgina 72 i fas les activitats 5 i 6. 

7.- OCEANIA I L’ANTÀRTIDA 

Mira els vídeos i fes un resum de 4 o 5 línies com a mínim de cada un 

Oceania 

https://youtu.be/GQqsvqzJs0w 

La Antàrtida 

https://youtu.be/aiNzUFeQXvI 

https://youtu.be/a6Z_G4fu5m0 

 Ara Llig la pàgina 71  

A continuació vas a la pàgina 72 i fas les activitats 8 i 9 

8.- Per terminar vas a la pàgina 74 i fas l’exercici 1 de Repàs final. 

 

Recordeu que si es fan els exercicis  tant a la llibreta com a ordinador han de tenir 

títol i setmana a la que pertanyen. Se copien els enunciats sempre i 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. 

 

Bona setmana 

 

https://youtu.be/yt4WVAHMiIQ
https://youtu.be/GQqsvqzJs0w
https://youtu.be/aiNzUFeQXvI
https://youtu.be/a6Z_G4fu5m0

