El comentari d'un mapa històric.
Feina prèvia al comentari.
Visualitza atentament el mapa i comprova si té títol i de quines llegendes i símbols s'acompanya.
Assegura't que comprens exactament tota la informació que aporta i que comptes amb recursos i coneixements
suficients per poder realitzar una composició del tema al qual fa referència. Identifica el tema històric general a
que fa referència el document (exemple: la Segona República) i quina és la informació precisa que aporta
(Exemple: resultats de les eleccions municipals d'abril de 1931).
Recorda que el comentari no ha de ser una simple lectura i transcripció dels elements que apareixen al
mapa. Igualment no s'ha de caure en una pura composició teòrica del tema al que va lligada la informació del
document en qüestió. Ordena la informació seguint un guió com el que et propòs a continuació per assegurar
una resposta coherent i equilibrada. Revisa, en tot cas, els Consells per realitzar els examens
d'Història d'Espanya que apareixen a la nostra pàgina d'història.

1. Presentació i identificació el mapa
a) Assenyala el tipus de mapa.
- Mapes polítics: mostren fronteres entre estats, la seva evolució, resultats electorals, guerres, etc...
- Mapes polític-socials: revelen l'extensió d'una revolució, de qualsevol problema o fet social, etc...
- Mapes econòmics: mostren la situació d'àrees econòmiques -de qualsevol sector-, vies de comunicació, rendes, etc..
- Mapes demogràfics: mostren moviments de població, taxes demogràfiques, densitats de població, etc..
- Mapes culturals: mostren la distribució d'un moviment artístic, l'extensió d'una cultura, d'un moviment cultural, de centres educatius, etc..

b) Identifica el tema del mapa i estableix la data o època.
c) Estableix l'espai geogràfic i els diferents territoris implicats.
d) Explica la llegenda i els símbols del mapa per tal de saber el tipus d'informació que ens dóna.

2. Descripció i anàlisi del mapa
a) Descriu, amb detall, la situació que ens mostra el mapa, tot comentant els elements diversos que hi
apareixen.

b) Explica el context històric del mapa, és a dir, relaciona la informació que ens dóna amb els coneixements
històrics que tenim del tema.

3. Conclusions.
a) Constata la importància històrica dels fenòmens representats i exposa les causes que els han motivat.
b) Valora les conseqüències a llarg termini que es derivaran dels fets representats al mapa.
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