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COMENTARI DE MAPES TEMÀTICS

Classificació:
 

Tipus de mapa temàtic.

- Els mapes d’isolínies usen línies corbes que uneixen punts d’igual valor d’un fenomen. També es diuen mapes 
d’isopletes. Es denominen isòbares si uneixen punts amb la mateixa pressió atmosfèrica; isotermes en el cas de 
les temperatures; isohipses en el relleu (punts amb la mateixa altitud); isoietes quan estudiem la precipitació, 
etc.

-Els mapes de coropletes utilitzen colors o trames per a representar l’àrea que ocupa un fet. La intensitat del 
color o de la trama ha de ser proporcional a la importància del fenomen.

-Els mapes de diagrames superposen al mapa diagrames de barres, de sectors, etc.

-Els mapes de figures (cartogrames) utilitzen figures geomètriques per a localitzar fenòmens puntuals. La seua 
grandària ha de ser proporcional a la importància del fenomen.

-Els mapes anamòrfics canvien la grandària real dels països per a fer-los proporcionals al fet que cartografien, 
és a dir, a la magnitud del fenomen representat.

–Mapes de fluxos: línies de diferent espessor per a representacions dinàmiques.

–Mapes de relleu estadístic: és una cartografia elaborada per procediments informàtics de gran impacte visual; 
el valor de cada fenomen es representa mitjançant relleus en forma de becs o depressions, segons aquest valor 
supere o no la mitjana del fenomen analitzat.

 
Tema del mapa: En molts casos coincideix amb el títol (si en té). Si no és així, hem de fixar-lo amb precisió utilitzant 
la informació de la llegenda.

Localització espai-temporal: Es tracta de determinar l’espai geogràfic que cobreix i l’àmbit cronològic que abasta.

Procedència i autor o autors: institució o entitat que l’ha elaborat.
 
Anàlisi:
 

Descripció de la llegenda: tipus de dades que apareixen, si estan o no complets, símbols utilitzats (colors, línies, 
fletxes ...), referències geogràfiques i cronològiques importants, i explicació de termes de contingut específic que 
apareixen en el mapa, definició del fenomen geogràfic representat.

Anàlisi: consistirà en la descripció de la informació que hi ha en el mapa, utilitzant la llegenda que l’acompanya. Per 
a realitzar l’anàlisi de forma ordenada, fixeu-vos, en primer lloc, en les diferències entre hemisferis; després, analit-
zeu cada continent i assenyaleu les diferències regionals; i finalment, compareu-los .
 

 
Comentari:

Es tracta de relacionar la informació del mapa amb el temari que estem treballant, cercant relacions i possibles 
explicacions, causes i conseqüències, sobre la informació que ens aporta.
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