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Material cartogràfic: els atles  
Sessió “Coneix la Cartoteca”: Grau d’Estudis d’Àsia Oriental 

(imatge de capçalera opcional) 
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Atles: Característiques 

Els atles són el segon tipus de format cartogràfic que podem 

trobar més habitualment. 

 

Les seves característiques bàsiques són: 

 pel que fa al format, es presenta com un llibre o similar 

(fascicles, carpetes) 

 pel que fa al contingut, poden ser generals o temàtics. La 

majoria de cartografia temàtica la trobarem en atles. 
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Atles:  Atles generals 

Els atles generals recullen informacions de tot tipus sobre una àrea 

geogràfica determinada. 

Els més comuns acostumen a ser atles generals per països, tot i que 

podem trobar d’àmbits més i menys extensos (continents o ciutats). 
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Atles: Atles generals 

 

 Els atles generals es basen en una combinació de text, mapes i 

altres elements gràfics i estadístics. 

 La distribució de les diferents temàtiques es dona en l’àmbit 

geogràfic establert a l’atles (només en ocasions concretes 

s’amplia o es redueix l’escala) 

 Els temes són tractats d’una manera general, amb un grau de 

detall no gaire elevat. 

 

Podeu constatar aquestes característiques en els tres exemples 

següents. 
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Atles: Atles generals - Exemples 
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Atles: Atles generals - Exemples 
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Atles: Atles generals - Exemples 
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Atles: Atles nacionals 

Existeix un tipus particular d’atles generals que respon parcialment 

a les característiques que hem descrit anteriorment: els atles 

nacionals. 

 Els atles nacionals són documents produïts per organismes 

oficials, habitualment instituts geogràfics o d’altres àmbits 

governamentals.  

Com els atles generals, ofereixen informació temàtica diversa pel 

conjunt del país. La diferència bàsica es troba en l’amplitud i el 

detall d’aquestes matèries, oferint un conjunt de dades molt 

important per a l’estudi del territori en qüestió. 

 El recull d’aquesta quantitat de dades fa que la realització d’un 

atles nacional sigui molt laboriosa i que la seva actualització trigui 

força temps. 

Com a exemple teniu l’atles nacional de la República de Corea. 
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Atles: Atles nacionals - Exemple 

The National Atlas of Korea és 

l’atles nacional de la 

República de Corea i es 

presenta en tres volums. A les 

següents diapositives veureu 

les temàtiques que es tracten 

en cadascun dels volums i 

l’elevat grau de detall que 

podem trobar en totes elles. 

 

També veureu alguns 

exemples de mapes. 
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Atles: Atles nacionals - Exemple 
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Atles: Atles nacionals - Exemple 
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Atles: Atles nacionals - Exemple 
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Atles: Atles nacionals - Exemple 
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Atles: Atles temàtics 

 

El segon gran tipus d’atles en funció del seu contingut són els atles 

temàtics.  

De la mateixa manera que els atles generals, els atles temàtics 

delimiten el seu àmbit geogràfic i utilitzen diverses formes de 

representació de la informació. 

La diferència principal respecte els atles generals és la concreció 

en una sola matèria o matèries afins i el seu desenvolupament 

d’una forma més detallada. 

A continuació teniu diversos exemples. 
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Atles: Atles temàtics 
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Atles: Atles temàtics 



17 17 

Atles: Atles temàtics 
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Atles: Consells d’ús i consulta 

La cartografia proporciona una visualització ràpida i clara d’aquelles 

temàtiques a les quals s’hi pot aplicar un component espacial. 

Valoreu el fet d’utilitzar-la si voleu donar informació sobre: 

Distribucions geogràfiques de qualsevol tipus: 

• concentracions de població 

• variants dialectals d’una determinada llengua 

Moviments, desplaçaments o interaccions entre territoris: 

• migracions 

• guerres 

 Ubicació de llocs o fets contextualitzats geogràficament: 

• fets històrics 

• conflictes fronterers 
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Atles: Consells d’ús i consulta 

Tingueu present la varietat de fonts d’informació: 

 atles amb un grau de detall molt elevat i una amplitud 

temàtica molt gran, però, per la mateixa raó, difícils 

d’actualitzar 

atles més senzills i generals, amb dades agregades, però més 

recents 

 atles d’àmbits geogràfics més extensos que el de la nostra 

zona d’estudi, però que igualment poden aportar informació 

d’interès si no existeix altra font per consultar 

Considereu sempre quin tipus d’informació necessiteu, amb quin 

detall i precisió, per seleccionar les fonts més adequades.  
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Gràcies! 
#bibliotequesUAB 


