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LES ERRADES ORTOGRÀFIQUES RESTARAN 0,05 PUNTS FINS A UN MÀXIM D’UN PUNT

Llegiu atentament el text següent i feu les activitats que trobareu tot seguit.

Cap a finals d’octubre, els dies es van fent més i més curts i les temperatures comencen a
baixar. És el preludi de l’hivern, l’estació climatològicament més dura i hostil de l’any. La
falta d’aliment i el fred repercuteixen en el cicle vital dels animals de ben diversa manera:
així com hi ha algunes espècies que decideixen emigrar a la recerca d’un clima més suau,
d’altres entren en un estat d’adormiment, anomenat hivernació, que els permetrà aïllar-se
del medi i resistir-lo fins a l’arribada del bon temps.
La hivernació és un conjunt de fenòmens biològics que tenen com a resultat una
disminució màxima del metabolisme. Disminuint la temperatura corporal i alentint la
freqüència cardíaca i respiratòria, l’animal cau en una letargia durant la qual deixa de
moure’s i de fer les funcions bàsiques com menjar, beure, orinar o defecar. Durant aquest
període, la bèstia sobreviurà alimentant-se de les pròpies reserves acumulades els mesos
anteriors a la vinguda de l’hivern. Dins els mamífers superiors, els més coneguts per
aquest adormiment hivernal són la marmota i l’ós bru, ambdues espècies ben presents a
les zones d’alta muntanya del Principat. La fi de l’estiu i tota la tardor resulten de vital
importància per als dos animals, ja que és el moment en què ingereixen tot l’aliment que
els servirà de font d’energia durant el procés d’hivernació que estan a punt d’iniciar.
Arrels, herba i llavors de tota mena crearan en la marmota una espessa capa de greix a la
regió del ventre que pot arribar a suposar entre el 35 i el 40% del seu pes.
Joan Miquel Llordà, Nat numero 10, novembre 2005
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1. Poseu un títol a cada un dels dos paràgrafs del text. (Puntuació: 1 punt)
a)
b)

2. a) Segons el text, quines són les causes de la hivernació? Encercleu la
resposta correcta. (Puntuació: 0,5 punts)
a. El cansament acumulat durant el final de l’estiu i la tardor.
b. El fred i la manca de menjar.
c. La necessitat de trobar un clima més suau.

b) La hivernació és un fenomen que consisteix a (encercleu la resposta
correcta) (Puntuació: 0,5 punts)
a. Tancar-se en una cova durant l’hivern i anar menjant allò que s’ha acumulat durant
la tardor
b. Traslladar-se a llocs més càlids per passar l’hivern
c. Dormir durant els mesos d’hivern reduint l’activitat corporal i sobrevivint gràcies a
les reserves de greix acumulades durant la tardor.

3.

Quin dels següents títols us sembla més adient per al text? Encercleu la
resposta correcta. (Puntuació: 1 punt)

a) Molts animals dormen durant l’hivern.
b) La marmota i l’ós bru.
c) La hivernació en el cicle vital dels animals.
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4. Relacioneu amb una línia els conceptes de la dreta amb els de l’esquerra.
(Puntuació: 1 punt)
Hivern

emigració

Marmota

Alimentació

Clima més suau

Arrels, herba i llavors

Funcions bàsiques

Estació dura i hostil

5. a) Escriviu un sinònim de les paraules següents subratllades al text i que
s’adeqüi al context on es troben. (Puntuació: 0,5 punts)
Manera
Conjunt

b) Escriviu un antònim de les paraules següents subratllades al text.
(Puntuació: 0,5 punts)
Disminuint
Espessa

6. Escriviu quatre formes verbals que apareguin al primer paràgraf del text.
(Puntuació: 1 punt)
1.

3.

2.

4.

7. Quina funció fa respecte del verb resulten el sintagma La fi de l’estiu i tota la
tardor, subratllat al text. Encercleu la resposta correcta. (Puntuació: 1 punt)
a. Complement directe
b. Complement circumstancial
c. Subjecte
d. Atribut
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8. Redacteu un text d’unes 100 paraules sobre un dels dos temes següents
(Puntuació: 3 punts):
a) Quina estació de l’any preferiu? Per què?
b) Els animals domèstics.

