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Munduko mapa egitea ez da erraza. Har dezagun laranja bat, esate baterako. 

Kontu handiz zurituko dugu, zatika. Eta, hori egin ondoren, saiatuko gara 

azala mahai baten gainean jartzen, apurtu gabe. Baina azala 

errektangeluarra izatea nahi badugu, ezinezkoa da: ez da posible, besterik 

gabe. 
 

Lur planeta esfera kamustua da, geoide bat. Argi dago haren mapa laua 

egin nahi badugu, egokitu egin behar dugula; horregatik, historian zehar, 

konponbide desberdinak eman zaizkio arazo horri. 
 
 

Arazoa. 
 

 

Don DeLillo idazle estatubatuarraren Underworld liburuaren zati honetan, 
argudio geografiko bitxi hau jasotzen da: 

 

− Begiratu al duzu noizbait Groenlandia mapan? 

 

− Uste dut baietz; behin edo bitan, agian. 
 

− Ez zara konturatu bi mapetan ere ez dela tamaina berarekin islatzen? 

Groenlandia handiagoa edo txikiagoa agertzen da, mapen arabera. Eta 

urtez urte aldatuz doa. 
 

− Handia da. 
 

− Oso handia. Itzela. Baina batzuetan, ez da hain handia, begiratzen duzun 
maparen arabera. 

 

− Uste dut munduko irlarik handiena dela. 
 

− Munduko irlarik handiena, bai, baina ez duzu bertan egondako inor 
ezagutzen. Eta tamaina aldatuz doa, etengabe. Eta are gehiago, ohartu 



 
zaitez: kokapena ere aldatuz doa. Mapa bat arreta handiz begiratzen 

baduzu, eta gero beste bat, konturatuko zara ematen duela Groenlandia 

mugitzen ari dela. Ozeanoko leku desberdinetan kokatzen dute. Hantxe 

nire argudioaren koska. 
 

Zergatik uste duzu gertatzen dela aurreko zatian aipatutakoa? Uste al duzu 

gauza bera gertatzen dela munduko gainerako kontinenteekin, ozeanoekin 

eta abar? 
 
 

Xedea 
 

 

Hau guztia ulertzea: Lurraren azala plano batean islatzeko, proiekzioak 

erabiltzen dira (eraldaketa matematikoak), kontinenteen azalera, formak eta 

distantziak islatzen saiatzeko. Proiekzio horietariko bat ere ez da erabat 

zehatza. 
 

Proiekzioak eta mapak ez dira neutroak, faktore ugarik eragina baitute 
(faktore kulturalak, ideologikoak, ekonomikoak, politikoak, eta abar). 
 
 

Helburuak 
 

 

�  Hipotesiak planteatzea, formulatzea eta kontu geografikoekin zerikusia 
duten arrazonamenduak ondorioztatzea.  

�  Eskala, ezaugarri eta euskarri desberdinetako mapak interpretatzea 
(konbentzionalak eta digitalak).  

�  Ezaugarri eta eskala desberdinetako errealitatearen isla kartografiakoak 
interpretatzea.  

�  Planeta irudikatzeko forma desberdinak identifikatzea eta aztertzea.  
�  Esferak, planisferioak eta mapak identifikatzea. 

 
 

Ataza 
 

 

Taldeka jarrita, talde bakoitzak power-point bat egingo du, eta haren bidez 

azalduko ditu Lurra (esfera bat) plano batean (planisferioa) islatzeko 

erabiltzen diren prozedura desberdinak. Historian egin diren proiekzioen 

ibilbide txiki bat erakutsi behar dute. Eta, horrez gain, aztertuko dute zer 

faktorek izan dezaketen eragina planisferio bat egiterakoan (kultura, 

ideologia, ekonomia, politika-arlokoak, eta abar). 
 
Amaitzeko, talde bakoitzak bere lana azalduko die beste ikaskideei. 
 
 

Jarraibideak 
 
 

�  Arazoaren egoera aurkeztuko da, eta lan-plana adostuko.  
�  Lana banaka eta taldeka egingo dute. 



 
�  Proiekzio geografiko desberdinei buruzko informazioa bilatu eta jasoko 

dute (idatzia, grafikoa, eta abar...).  
�  Power-point bat egingo dute, non azalduko baitute historian zehar egin 

diren proiekzioak eta haietan eragina izan duten faktoreak.  
�  Power-point horren edukia talde edo klase osoari azalduko diote.  
�  Prozesua eta lortutako ikaskuntza ebaluatuko dute (koebaluazioa eta 

autoebaluazioa). 


