
QUE É UN MAPA  
É una representación reducida da superficie 
terrestre ou de parte dela nunha superficie plana 

TIPOS DE MAPAS  
 
• Os mapas teñen  diferentes escalas: 
Pequena escala: Mapas con poucos detalles e unha 
superficie representada moi extensa 
           Exemplo: Planisferios 
Gran escala: Mapas con moitos detalles  e pouca 
superficie representada. 
           Exemplo: Mapas de escala: 1/25000 
• Os mapas poden representar fenómenos: 
Físicos (clima, relevo, solo) 
Humanos (demografia, economia, estradas, etc.). 
 

cartografía 
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ELEMENTOS DOS MAPAS 
 
•  Orientación: Define a localización do mapa en 

relación ás coordenadas xeográficas. 
• Título: identifica o asunto tratado. 
• Escala: indica a relación entre a redución feita no 

mapa e a realidade. Pode ser: 
          o Gráfica- representada por un segmento de recta. 
          o Numérica – representada por unha barra . 
• Fonte:indica a orixe da información. 
• Lenda: Significado dos símbolos utilizados. 
• Cores: axudan a diferenciar con claridade países, 

rexións ou calquera conxunto de fenómenos  que 
interesa agrupar para diferencialos do resto. 

LER UN MAPA 
 
• Identificar: 
1. O espazo que representa. 
2. As coordenadas xeográficas que o delimitan. 
3. A escala. 
4. A lenda. 
5. O tipo de mapa 
6. O  asunto representado 
 
• Analizar os aspectos representados: 

Describir o conxunto dos aspectos representados por 
área xeográfica. 
Describir as excepcións 
 

• Interpretar: 
 Explicar e comparar as variacións entre rexións. 
 Explicar as variacións entre o fenómeno que predomina 
e as excepcións 
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CONSTRUÍR UN MAPA 
 
• En soporte papel 
 

Identificar o fenómeno a representar 
Adecuar a escala ao tipo de representación 
Copiar a base (silueta) 
Establecer conxuntos espaciais. 
Atribuir tramas aos conxuntos ou elementos 

representados 
Elaborar a lenda 
Escribir o título 
Escribir a fonte 

• Na rede 
Servizo cartográfico de proxectoterra 
http://servergis.cesga.es/website/terragis/mundo.html 
 
Visita a páxina do Centro Nacional de Información 
Geográfica:  
http://www.cnig.es/ 
Dentro dela tes unha páxina de recursos de cartografía 
didáctica (xogos, mapas mudos...) 
 
Outros enderezos útiles: 
www.ine.es - Instituto Nacional de Estatística. Podes 
acceder a datos sobre poboación, economía, política… 
http://www.worldmapper.org/ Un índice alfabético 
permite entrar en centos de mapas de todos os tipos. Tamén 
dispón de mapas interactivos. 
 
NOTA: O MAPA DEBE SER AXEITADO Á ANÁLISE 
QUE PRETENDES 
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FACER!!! 
 


