
El perfil topogràfic ens mostra un gràfic en dues dimensions del relleu 
en una direcció determinada. Per a la realització d’un perfil 
topogràfic cal seguir uns determinats passos:

• PAS 1: marca sobre el mapa els dos punts que s’han d’enllaçar (va 
bé posar-los nom del tipus A-B, X-Y...).

• PAS 2: col·loca un full de paper mil·limetrat a la vora del traç del 
perfil. Assenyala la posició dels punts i vés  marcant la intersecció
de les corbes amb la vora del paper. També va bé marcar la posició
d’elements del relleu com rius, carreteres o pobles.

• PAS 3: perpendicular al primer extrem, dibuixa l’escala gràfica, que 
s’anomena escala vertical i que et servirà per representar les cotes. 
Tot seguit vés seguint la línia vertical de cada marca que has fet 
amb el llapis fins que coincideixi amb l’altitud corresponent; 
aleshores en aquest lloc hi marques un punt.

• PAS 4: enllaça tots els punts que has marcat amb una línia 
contínua. Quan ho tinguis fet cal: indicar la situació als extrems del 
perfil dels punts cardinals; dibuixar l’escala gràfica horitzontal, que 
serà la mateixa del mapa; i afegir elements singulars com rius, 
carreteres i pobles. Fins i tot hi pots dibuixar cases o arbres si et 
sembla que pot ser d’utilitat.
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Exercici mapa topogràfic

A partir del mapa de la figura 1.10 fes les activitats 
següents:

6.1> Troba l’escala numèrica del mapa.
6.2> Indica quina és l’equidistància entre corbes de nivell.
6.3> Posa cotes a les corbes de nivell.
6.4> Indica amb fletxes el sentit de l’aigua dels rius.
6.5> Pinta de blau l’àrea màxima que s’inundaria si féssim 

una resclosa entre els punts A i B.
6.6> Hi ha hagut un incendi que ha afectat el terreny per 

sobre de 900 m. Pinta la zona afectada.
6.7> Fes el perfil topogràfic del punt C al punt D.


