
 

SOLUCIÓNS  

 

REPASO  1 

 

1 )Ibérica, Portugal, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla. 

 

 2 )Compróbese a solución no mapa do libro de texto desta unidade.  

 

3 a) o sistema Central. b) os Montes de Toledo. c) o macizo Galaico. d) a cordilleira Cantábrica. e) o 

sistema Bético.  

 

4 b) e f).  

 

5 a) Pena Trevinca (2124m). b) Turó de l'Home (1712 m). c) Mulhacén (3478 m). d) Aitzkorri 

(1528 m). e) Aneto (3404 m).  

 

6) Unha depresión é unha zona chaira e afundida respecto aos territorios que a rodean. Como son 

áreas de pouca altitude, é frecuente que por elas discorra un río . 

 

 

 

REPASO 2 

 

 

1 )A Meseta, onde se encontran o sistema Central e os Montes de Toledo e alberga os vales do 

Duero, Tajo e Guadiana; os sistemas montañosos que bordean a Meseta, que son os Montes de 

León, a cordilleira Cantábrica, o sistema Ibérico e Serra Morena; as cordilleiras exteriores á Meseta, 

que son o macizo Galaico, os Montes Vascos, Pireneos, a cordilleira Costeiro-Catalá e o sistema 

Bético, coa cordilleira Penibética e a Subbética; dúas depresións exteriores, a depresión do Ebro e a 

do Guadalquivir. 

 

 2 )a) A partir da Meseta. A Meseta é unha gran chaira elevada. É a unidade de relevo máis antiga da 

Península. b) Esténdese por Castela e León, Castela-A Mancha, Madrid e Extremadura. c) É a 

chaira máis extensa e elevada de Europa, cunha altura media de 650 m.  

 

 

 

3 A cordilleira Cantábrica, a submeseta norte, o val do río Duero, o sistema Central, a submeseta 

sur, o val do Tajo, os Montes de Toledo, o val do Guadina, Serra Morena e cordilleira Penibética.  

 

 

 

4 Resposta libre. 

 

 a) O macizo Galaico está situado ao noroeste da península ibérica e é un conxunto de bloques 

montañosos de pouca altitude e de cumios redondeados (como se pode apreciar na imaxe). No 

centro do macizo destacan Pena Trevinca, con 2124 m, e Cabeza de Manzaneda, con 1 778 m.  

b) A cordilleira Penibética está situada ao sur da Península, próxima á costa mediterránea. Nela 

encóntranse a Serra de Ronda, a serra de Baza e Serra Nevada, onde se localizan as maiores alturas: 

o Veleta (3396 m) e o Mulhacén (3478 m), o pico máis alto da Península. Como se pode ver na 

imaxe, os seus picos son escarpados e non son redondedos.  



 

 

5 a) O delta é a desembocadura no mar Mediterráneo. Está formado polos distintos materiais que 

arrastra ao longo do seu curso, cuxo depósito crea unha zona de terra que entra no mar en forma de 

frecha . 


