
DEURES DE CIÈNCIES  SOCIALS

Per fer aquest exercici haurem d’estar molt atents a les següents informacions.

Durant el curs hem estudiat els diferents fenòmens metereològics, com la pluja, vent ,neu 
boira etc. Els hem estudiat inclús en anglès us recordau

Será molt important repassar els punts cardinals. Nord , Sud, est, i oest( que es representa 
moltes de vegades amb un W), per saber ubicació i 
havia un aparell anomenat Penell (rosa de los 
vent, i un altre que era un anemòmetre per medi
vent. 

DIFERENTS SÍMBOLS PER INTERPRETAR QUI
DE DIBUIXAR A CADA   MAPA.

 

 

 

 

La vostra feina d’avui consistirà en fer aquestes

1. Dibuixar al quadern mapa de les Illes Balears( el 
2. Començarem per l’illa que està més al nord de les Balears

Nord de Menorca, enm
3. A Mallorca que és l’illa mé

al sud(Palma) i un bon sol enmig de l’illa. Al nord
una forta maregassa.

4. Al nord d’Eivissa poden dibuixar que el cel està ben cobert enmig de l’illa que hi ha una 
bona tempesta, i al Sud que fa neu.

5. A Formentera li podeu posar un bon sol enmig i al sud ,a la mar que està en calma.

 

SOCIALS 

Per fer aquest exercici haurem d’estar molt atents a les següents informacions.

Durant el curs hem estudiat els diferents fenòmens metereològics, com la pluja, vent ,neu 
boira etc. Els hem estudiat inclús en anglès us recordau?……windy, sunny, cloudy….etc

Será molt important repassar els punts cardinals. Nord , Sud, est, i oest( que es representa 
moltes de vegades amb un W), per saber ubicació i direcció del vent. També recordau que hi 
havia un aparell anomenat Penell (rosa de los vientos en Castellà) què ens dèia 

i un altre que era un anemòmetre per medir intensitat…es a dir amb quina força bufa el 

DIFERENTS SÍMBOLS PER INTERPRETAR QUIN TIPUS DE FENÒMENS ATMOSFÈRI
MAPA. 

 

vui consistirà en fer aquestes tasques. 

Dibuixar al quadern mapa de les Illes Balears( el podeu calcar) será molt més senzill.
Començarem per l’illa que està més al nord de les Balears, i dibuixarem tempesta al 
Nord de Menorca, enmig de l’illa pluja i al sud que hi ha vent molt fort.
A Mallorca que és l’illa més gran, neu a la Serra de Tramuntana, calamarsa
al sud(Palma) i un bon sol enmig de l’illa. Al nord… entre Malllorca i Menorca  hi ha 
una forta maregassa. 

den dibuixar que el cel està ben cobert enmig de l’illa que hi ha una 
bona tempesta, i al Sud que fa neu. 
A Formentera li podeu posar un bon sol enmig i al sud ,a la mar que està en calma.

Per fer aquest exercici haurem d’estar molt atents a les següents informacions. 

Durant el curs hem estudiat els diferents fenòmens metereològics, com la pluja, vent ,neu 
windy, sunny, cloudy….etc 

Será molt important repassar els punts cardinals. Nord , Sud, est, i oest( que es representa 
del vent. També recordau que hi 

vientos en Castellà) què ens dèia direcció del 
intensitat…es a dir amb quina força bufa el 

N TIPUS DE FENÒMENS ATMOSFÈRICS  QUE HEM 

 

car) será molt més senzill. 
i dibuixarem tempesta al 

pluja i al sud que hi ha vent molt fort. 
s gran, neu a la Serra de Tramuntana, calamarsa (calabruix) 

entre Malllorca i Menorca  hi ha 

den dibuixar que el cel està ben cobert enmig de l’illa que hi ha una 

A Formentera li podeu posar un bon sol enmig i al sud ,a la mar que està en calma. 



 

 

 

 


