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Com definim els climes d'un territori, en aquest cas de la Península Ibèrica?  

Observeu la pluviometria anual de la Península Ibèrica (font: Atles Climàtic 
digital de la Península Ibèrica). Quines dues grans zones es poden distingir? 

 

Observeu la temperatura mitjana anual de la Península Ibèrica 
(font: Atles Climàtic digital de la Península Ibèrica). Quines grans zones de la 
Península es distingeixen? 

 

Si comparem els dos mapes anteriors, en quina zona o zones podeu tenir dubtes per 
classificar? 

http://www.opengis.uab.es/WMS/iberia/mms/index.htm
http://www.opengis.uab.es/WMS/iberia/mms/index.htm
http://www.opengis.uab.es/WMS/iberia/mms/index.htm
https://genisbarnosell02.files.wordpress.com/2015/08/climes_pluviometria_atles_digital_pi.jpg


Observeu el mapa de climes 
que ha elaborat l'Atlas 
Climático Ibérico (font: Atlas 
Climático Ibérico / Iberian 
Climate Atlas) A quin dels dos 
mapes anteriors s'assembla més? 
Per tant, quin criteri ha tingut més 
en compte, la temperatura o la 
pluviometria? 

 

 

 

 

  

Observeu ara aquest altre 
mapa de climes (Font: llibre 
de text Polis), que és el que 
farem servir. A quin mapa dels 
anteriors s'assembla més? Què 
s'ha tingut en compte, per 
tant? 

 

 

 

 

 

 

Amb l'ajut del llibre de text (p.100-101 i 108-109) i dels mapes anteriors completa el 

mapa següent dels climes de la Península Ibèrica, i posa la llegenda al costat. 

http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/publicaciones/Atlas-climatologico/Atlas.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/publicaciones/Atlas-climatologico/Atlas.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/publicaciones/Atlas-climatologico/Atlas.pdf
https://genisbarnosell02.files.wordpress.com/2015/08/climes_aemet_koppen.jpg
https://genisbarnosell02.files.wordpress.com/2015/08/climes_pluviometria_atles_digital_pi.jpg


a) observant el mapa de la pluviometria, pinta al mapa la zona de Portugal que li 

correspon un clima mediterrani d'influència atlàntica, més humit que la resta del clima 

mediterrani 

b ) observant el mapa dels climes de l'Estat espanyol del llibre de text, diferencia al 

mapa entre el clima mediterrani, el clima mediterrani continentalitzat i el clima de 

muntanya, tenint en compte que tot el sud de Portugal té un clima molt semblant al que 

domina a Andalusia i que la petita zona nord de Portugal que no té clima mediterrani 

d'influència atlàntica té un clima molt semblant al de Castella i Lleó 

 

Completa també el quadre següent sobre els climes de la Península Ibèrica i les Illes Canàries i 

la seva presència, o no, a Catalunya 

 

https://genisbarnosell02.files.wordpress.com/2015/10/climespeninsulaiberica.jpg
https://genisbarnosell02.files.wordpress.com/2015/10/quadre_climes_peninsula_iberica_catalunya.jpg

