TÈCNIQUES D'APRENENTATGE I ESTUDI 1

Magda Cano/Artur Noguerol/Rosa M. Ramírez

INTRODUCCIÓ
Aquesta unitat de tercer nivell de concreció -pràctica docent
escolar concreta- és adreçada als alumnes del primer cicle de
l'Ensenyament Secundari Obligatori. La proposta no s'ha de
considerar corn a material per a la redacció d'un «crèdit» concret
sobre la lectura, sinó que és una proposta parcial que caldrà
relacionar amb diferents crèdits per facilitar el treball dels
procediments de les diferents àrees del currículum que utilitzen
textos per extreure informació.
Aquest quadern forma part d'una sèrie que anirà articulant
diferents aspectes dels procediments que cal emprar amb els
alumnes d'aquest tram escolar. A més, aquest primer quadern,
centrat en la lectura de textos expositius, forma una unitat amb
el segon que n'és el complement ja que planteja les tècniques que
ajuden a fixar la informació copsada amb la lectura.
La proposta està dissenyada dintre de les línies que es van
explicar al llibre Tècniques d'aprenentatge i Estudi. Barcelona:
Graó, 1989. (col. Guix 12). Es adir, un material per als professors
i els alumnes que ajudi a treballar d'una manera coordinada els
diferents procediments, d'alguns abans en deien tècniques
d'estudi, que cal emprar a totes les àrees del currículum. Aquest
material, l'introdueix un dels professors del nivell i l'aplica a
textos de la seva àrea. Un cop s'ha fet aquest treball, és compartit
per la resta dels professors que treballaran, tot seguint aquesta
proposta, textos de cada una de les àrees amb la funció d'ajudar
en la interiorització dels conceptes que els són propis. D'aquesta
manera, els alumnes dominaran el procediment de lectura per a
la recerca d'informació.
En aquesta primera unitat es treballa la recerca d'informació
i els mètodes per trobar les idees d'un text expositiu.
Objectius relacionats amb els procediments
0.- Redactar adequadament la citació d'un llibre.
1.- Conèixer les diferents ordenacions de les enciclopèdies.,
2.- Ordenar paraules segons l'ordre alfabètic.
3.- Trobar el lloc d'una informació a partir dels índex.
4.- Identificar la informació que respon a una demanda concreta en un diccionari o vocabulari. (Fer una lectura selectiva,
no total)
5.- Seleccionar els fragments que expliquen un tema d'aquells
que no són coherents o que pertanyen a un altre tema.
6.- Destriar les frases o paràgrafs que corresponen a dos temes
enunciats prèviament.
7.- Destriar dintre d'un text les parts que corresponen a diferents
punts de vista, real o imaginari, o intencions explicatives.
8.- Ordenar coherentment els fragments desordenats d'un text
del qual se sap el tema nuclear.
9.- Identificarles frases que responen a unes preguntes donades
que es refereixen al nucli del text.
10.- Identificar les parts d'un text i la seva funció respecte a la
informació subministrada.
11.- Reduir la informació a una frase o un subtítol de premsa.
12.- Identificar els indicadors col .locats per l'escriptor com a
marques (organitzadors previs) de les diferents informacions
d'un text, sobretot si és expositiu.
13.- Explicitar els elements que ajuden en la identificació de les
diferents informacions d'un text, i fonamentalment dels
textos expositius.
14.- Identificar la informació que respon a una determinada
demanda.

15.- Identificar dintre d'un text les diferents informacions que
poden aparèixer.
16.- Identificar la funció de cada una de les parts d'un text
expositiu.
17.- Tenir en compte els elements de presentació d'un text que
poden donar informació.
18.- Redactar fitxes que resumeixin, seguint una demanda
concreta, una informació determinada d'un text.
19.-Llegir un text amb una intenció determinada i per a la
recerca d'una infamació concreta.
Objectius relacionats amb els fets, conceptes i sistemes
conceptuals
1.- Reconèixer les dades fonamentals d'un llibre, i els elements
que cal tenir en compte en fer-ne la.
2.- Conèixer els diferents tipus d'ordenació que poden tenir les
enciclopèdies.
3.- Conèixer l'ordre alfabètic.
4.- Reconèixer les diferents definicions de diccionari o
enciclopèdia.
5.- Identificar els elements organitzadors d'un text: Títols,
paraules en negreta i altres elements tipogràfics, espais, età .
6.- Identificar les parts d'una notícia periodística i la seva
relació amb la informació tot emprant les preguntes clau.
7.- Identificar la intenció d'un text.
8.- Identificar la pertinença o no d'una determinada informació
respecte a una demanda, intenció o matèria concreta.
Objectius relacionats amb les actituds, valors i normes
1.- Valorar positivament l'actitud de recerca d'informació en
els textos escrits.
2.- Utilitzar qualsevol text escrit per a la recerca d'informació.
3.- Tenir una actitud activa¡ crítica davant de les informacions
escrites.
4.- Mostrar interès en l'adquisició de les estratègies i l'hàbit de
lectura en la seva funció utilitària de recerca d'informació.
5.- Donar la importància adequada als textos escrits com a
mitjà de recuperar la informació.

Nota de redacció
Amb aquest exemplar iniciem la publicació dins del GUIXdos
dels quaderns sobre Tècniques d'Aprenentatge i Estudis que ja
havíem editat i que s'adrecen a l'alumnat del Ir cicle de
l'Ensenyament Secundari Obligatori. Aquests primers sis
Guixos apareixeran al llarg del 1992; esperem publicar a
continuació els corresponents a l'Ensenyament Primari i els
corresponents al 2n cicle de l'Ensenyament Secundari Obligatori.
Aquest material es complementa amb el llibre de l'Artur
Noguerol Tècniques d'Aprenentatge i Estudi. Aprendre a
l'escola, col. lecció GUIX núm. 12, que els subscriptors van
rebre per l'abril de 1989.
Estem convençuts que aquests quaderns resultaran molt útils
als vostres alumnes.
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1. LES PREGUNTES A CLASSE
Per poder comprendre adequadament un tema, quan llegeixes o quan escoltes una explicació, és
i mportant que aprenguis a fer-te preguntes sobre ell. Per això, quan comencis un tema a l'escola, o bé hagis
de llegir un nou llibre, o bé et demanin que llegeixis un text, és convenient que pensis de què pot tractar i
que et formulis preguntes.

Per exemple, el mestre et dóna un text que du per títol: "El pes d'un cos".

Tu pots fer aquestes preguntes:
" Qué vol dir el pes d'un cos? De què depèn el pes? Amb quins instruments podem mesurar el pes d'un cos? Quines
unitats el mesuren? Per qué dintre de l'aigua podem aixecar pedres que fora no podem sostenir?"

. Seguint aquest exemple, escriu tres o quatre preguntes sobre cada un dels temes següents:
Tema 1: La digestió
Preguntes:

...........................................................................................................................................................................................................................

Tema 2: Les indústries del ferro
Preguntes:

....................................................................................................................................................................................................................................
Tema 3: La conca del Ter
Preguntes:

....................................................................................................................................................................................................................................

Per fer aquestes preguntes cal que t'imaginis de què pot parlar el text i que reflexionis sobre el
que saps del tema,
- els apartats que hi poden haver,
- altres aspectes amb què està relacionat,
- el que t'interessaria saber.

Si algun company teu ha fet aquest mateix exercici, pots comparar les teves preguntes amb les seves;
us ajudarà a tots dos a veure quina mena de preguntes es poden fer.

Ara tu faràs la citació d'aquests dos llibres, com si haguessis fet la consulta per a un treball :

Citació del llibre 1:

.....................................................................................................................................................................................................................................

Citació del llibre 2:

.....................................................................................................................................................................................................................................
Ara, d'acord amb el professor, faràs la citació d'un dels llibres de text de la classe i de qualsevol altre
que et digui ell.
Citació primera:

.....................................................................................................................................................................................................................................
Citació segona:

.....................................................................................................................................................................................................................................

L'autor se cita pel cognom escrit en lletres majúscules.
Darrere s'escriuen dos punts.
Després ve el títol escrit al peu de la lletra i subratllat (o en lletra cursiva).
Darrere s'escriu el nom de la ciutat on s'ha publicat el llibre.
I, després dels dos punts de separació,
escriurem el nom de l'editorial
í, darrere d'una coma,
l' any de la publicació

L'ÍNDEX I LA INFORMACIÓ
Sovint utilitzes l'enciclopèdia per trobar una informació determinada. Cal que primer de tot vegis com està
organitzada aquella encliclopèdia. Aquí tens dues menes d'enciclopèdies. Una segueix l'ordre alfabètic,
l' altra va ordenada per temes.

Completa:

L'enciclopèdia A està ordenada

L'enciclopèdia B està ordenada

El professor t'ha demanat que busquis informació sobre Juli Cèsar i la història de Roma.
Digues en quin volum trobaràs aquesta informació...
Completa:

En l'enciclopèdia A al volum
En l'enciclopèdia B al volum

Quan l'enciclopèdia està ordenada per ordre alfabètic, trobaràs la informació en l'article dedicat a la
paraula que busques; no és gaire complicat. Normalment a la part superior de les pàgines hi ha escrita una
paraula que, a l'esquerra, indica la primera paraula que hi ha; i a la dreta, l'última.
Aquí tens dues planes d'una enciclopèdia ordenada per ordre alfabètic.

De la llista de paraules que hi ha a continuació, subratlla les que poden aparèixer a les dues pàgines
de l'enciclopèdia A-1.
recinte, recerca, reconduir, recapte, regiment, recerques, recloure, reclinar, reclús, recer, rebre, recercat, reclam,
reclusió, reciclat, recompost, reciclar, Recasens, reclamació, recol •l ector.

Després fes el mateix amb la llista següent, però respecte a les dues pàgines de l'exemple de l'enciclopèdia A-2.
cant, cançó, cançoner, canyissada, caos, canvi, capcot, cap, cansat, cantonada, capa, capacitat, calorós, cantó, canya,
capital.

Però si l'enciclopèdia està ordenada temàticament, quan sàpigues en quin volum ho trobaràs, cal que
en llegeixis l'índex per tal de trobar el lloc on hi ha la informació que busques.
Aquí tens un índex i cal que diguis en quines pàgines -cita la primera i l'última- pots trobar informació sobre les plantes.

Pròleg

1. La matèria....
Què és la matèria?
Qué són magnituds? Instruments i
mesures
La matèria té massa i volum
Relació entre massa i volum

2. Un primer intent de classificar
substàncies: propietats
característiques
Què és una propietat característica? ..
Algunes propietats característiques ....
3. El món dels éssers vius
Els éssers vius també estan formats
per matèria: la matèria orgànica
¿Per qué pesem i mesurem els
éssers vius? La descripció
L'estudi de la creixença
La grandària dels éssers vius

4. A l'altre extrem de l'escala: els
éssers vius més petits
I nstrument per a observar els
microbis. El microscopi
L'ús del microscopi. El portaobjectes
i el cobreobjectes
Els augments
Unitats per amidar els microbis
5. La importància dels microbis
Els protozous
Bolets microscòpics: els llevats
Les floridures
Altres microbis: els bacteris
Els virus

6. Els éssers vius que coneixes
El nom dels éssers vius

7
9
9

10
10
11
12
12
13
15
15

16
17
18
20
20
21
21
22

23
23
24
25
26
27
28
28

Per què un nom en llatí?
Una llista amb tots els éssers vius
de la Terra

7. La classificació dels
éssers vius
Les primeres classificacions
La classificació actual
La manera de fer les classificacions ...
Un nom per a cada ésser viu

8. Els éssers vius i l'ambient
Precaucions davant d'un canvi
d'ambient
Els factors de l'ambient

9. Les plantes i l a seva relació
amb el sòl i la llum
La formació del sòl
Classes de sòls
Les plantes i la llum
El bosc: arbres, arbustos, herbes

10. L'aigua i les plantes
La vida d'una planta
L'estructura de la planta
El recorregut de l'aigua a través de
les plantes
L'aigua que perden les plantes
Transformacions de les fulles i el
tronc
Tipus de conreus

11. Les plantes i la temperatura
Una temperatura adient per a cada
ésser viu
Els canvis de temperatura i les
plantes
12. Les formacions vegetals (I)
Classes de vegetació

29
30
31
31
31
35
39
40
40
42
43
43
45
45
46
47
47
48

48
49
50
51
52
52
54

56
56

Zona de gels, tundra, taiga
Els boscos caducifolis i escleròfils

57
58

14. La distribució dels
éssers vius
Àrea de distribució
L'hàbitat
Com s'estableix un hàbitat
La competència

65
65
65
67
68

13. Les formacions vegetals (II)
Estepa, praderia i pampa
El desert
La sabana
La selva equatorial o bosc tropical
La vegetació de les muntanyes

15. Els éssers vius depenen els uns
dels altres
Les cadenes d'alimentació
Un altre hoste per a la parcel •la
L'equilibri de les cadenes
d'alimentació
Els descomponedors
16. Les activitats principals dels
éssers vius
La necessitat d'aliment
La consecució de l'aliment
El moviment i l'alimentació en la vida
d'un animal caçador
El moviment de les preses
17. Mecanismes que permeten el
moviment
Els músculs i els ossos
Els músculs i els tendons
L'esquelet. La columna vertebral
Les extremitats
Els invertebrats

( MIR, M. i PARÍS, M.A.: Energia. Temes de ciències naturals i físiques. Barcelona: Teide, 1984.)

60
60
60
62
63
64

69
69
70

70
70
72
72
72

73
74
75
75
76
77
78
78

En el text la informació sobre les plantes es troba a les pàgines

...............................................................................................................................................................................................................................
Si el que et demanava el professor era saber què són els virus, ¿on trobaràs aquesta informació més
concreta?
La trobaré
I si et demanava informació sobre els tipus de conreus?
La trobaré
Ja has trobat la pàgina i el text que t'interessa treballar, però resulta que hi ha molta informació que a
tu no t'interessa i et cal saber-la triar. Estàs buscant el significat de la paraula "principat" quan es parla de
Catalunya. Aquí tens una pàgina d'enciclopèdia i et cal copiar la resposta exacta. Fes-ho.

principat m 1 1 Títol, dignitat o ofici d'un príncep. 2 Circumscripció
territorial sota la jurisdicció d'un príncep T. Als Països Catalans, abans
de la utilització sistemàtica del títol principat per a designar Catalunya,
el primer i únic títol nobiliari i senyorial amb aquesta designació fou el
principat de Girona T. Aplicat a Catalunya, el títol té tot un altre sentit.
Començat a utilitzar en llatí ( principatus pels juristes catalans del segle
XV per influència del dret romà, indicava simplement que el territori no
depenia d'un rei (pel fet que no existia el regne de Catalunya) ni d'un
comte (pel fet que el comtat de Barcelona no comprenia tot Catalunya),
sinó d'un sobirà (en llatí, princeps). Per altra banda, popularment i d'una
manera generalitzada, des d'Alfons I el Cast, i més concretament des
de Jaume I el Conqueridor, el sobirà fou anomenat rei (no pas rei
d'Aragó, sinó simplement el rei); i per això hi havia a les corts catalanes
el braç "reial" i tot es feia en nom del "senyor rei" (no pas del "senyor
comte" o del "senyor príncep"). (AFE) 3gran principal Ciscumscripció
territorial sota la jurisdicció d'un gran príncep (Lituània, Moscóvia, Kíev,
etc.) que en la traducció a les llengües llatines i anglosaxones esdevin-

gué gran ducat. 2 NUMIS Moneda catalana d'or feta encuyar per Ferran
II de Catalunya-Aragó, per substituir el pacífic T, a les seques de
Barcelona i Perpinyà, amb igual pes i llei que els ducats venecians i un
valor de dotze rals o croata. Tot i que la disposició del rei era del 1493,
existien ja ducats d'or a Barcelona anteriors a la presa de Granada
(1492), en els quals Ferran es titula rei de Castella i al revers figura
l'escut quarterat amb les armes de Castella i Lleó, Aragó i Sicília sense
la magrana, el tipus dels quals, diferent del pacífic, serví de model al
principat. Després d'aquesta emissió, sembla que n'hi hagué una altra
de posterior al 1492, amb igual titulació i amb la magrana en punta a
l' escut del revers, que arribà fins a la mort d'Isabel de Castella (1504).
En les darreres emissions, posteriors al nomenament de Joana com a
reina de Castella (1504), Ferran es titula rei d'Aragó i Sicília i comte de
Barcelona i ja no hi figuren les armes de Castella. De la sèrie, són
coneguts els múltiples de dos (doble principat) i de deu (ambdós
posteriors al 1505) i el mig principat. ( Pere Vegué) 3 pl TEOL En
rangelologia del pseudo-Dionisi, els àngels que constitueixen la ...

(Fragments de l' article "principat" de l' Enciclopèdia Catalana.)

Principat:

...................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................

Per poder buscar ràpidament l es i nformacions que t'interessen, cal que aprenguis a ll egir per sobre (vol
dir fer una lectura superficial). Cal que t'entrenis. Prova-ho amb aquest text.

aeròlit Meteorit de caràcter petri, originat per
la fragmentació d'un bòlid en penetrar a l'atmosfera de la Terra.
asteroide Petit cos celeste, especialment,
cadascun dels petits planetes les òrbites dels
quals estan compreses entre les de Mart i
Júpiter. Se suposa que són els fragments d'un
planeta que va esclatar en tot de bocins o bé,
a la inversa, que són els elements d'un planeta que no s'ha arribat a constituir.
astre Nom generic donat a qualsevol cos
celeste, com estrella, planeta, satèl'lit o cometa.
bòlid Nom vulgar usat per designar els meteorits quan entren a l'atmosfera, especialment
aquells que no arriben a la superfície de la
terra.

estel En el llenguatge comú, qualsevol dels
astres que brillen al cel, llevat del Sol i la Lluna.
Cos celeste amb llum pròpia. estel fugaçMeteor
igni que apareix com si fos un estel, es mou
ràpidament i desapareix tot segit.
estrella Estel.

forat negre Cos celeste extremament dens
que no emet radiacions.

galàxia Gran agrupament d'estels que, vist
amb telescopi, apareix amb un aspecte brillant
i nebulós, car a causa de la distància és impossible de distingir-hi cap estel individual. Tots
els estels que es veuen a ull nu -llevat els dos
núvols de Magallanes i la nebulosa d'Andròmeda- pertanyen a la nostra galàxia, anomenada la Via Làctia o, també, la Galàxia (per
antonomàsia).

lluna Nom propi del satèl-lit del nostre planeta, usat també per a designar els satèl . lits dels
altres planetes. Les llunes de Júpiter.
meteor Fenomen lluminós, anomenat també
estel fugaç, produït per un meteorit que ha
penetrat dins l'atmosfera terrestre.

cometa Cos celeste del sistema solar, de forma generalment irregular, acompanyat d'una
ll arga cua, i que només és visible durant un
curt període de la seva revolució,
constellació Agrupament artificial d'estels
basat en les posicions aparents que tenen en
el cel.

nebulosa Condensació de matèria interstel -l ar
(gas i nterstellar i pols) en forma de núvols de
contorns imprecisos. Aquesta denominació
s'havia també usat per la designació de galàxies exteriors a la nostra (la Via Làctia), les
quals, observades amb els aparells antics,
encara no prou perfeccionat, presentaven un
aspecte semblant a les nebuloses pròpiament
dites, situades dins la nostra galàxia.

planeta Cadascun dels cossos sòlids, sense
ll um pròpia, que descriuen òrbites el . líptiques
al voltant del Sol i, en general, d'un estel. Se
suposa, efectivament, que eis estels poden
tenir sistemes planetaris anàlegs als del Sol.
planetoide Asteroide, planeta petit.

pulsar Radiofont que emet impulsos radioelèctrics. Avui es considera que els pulsars són
estels de neutrons que giren a gran velocitat.
meteorit Cos celeste sólid, generalment de
petites dimensions, que penetra en l'atmosfera terrestre i, en alguns casos, arriba a la seva
superfície. Alguns tractadistes reserven aquesta denominació per a aquells cossos que han
arribat, sense volatilitzar-se, a la superfície de
la Terra. Popularment, aquests cossos reben
el nom de pedres de llamp.

quasar Objecte amb aparença d'estel, que és
una font molt potent d'ones radioelèctriques.
sol Astre lluminós al voltant del qual gira la
Terra. Qualsevol cos celeste anàleg al sol,
estel.

satèl-llt Cos celeste, sense Ilum pròpia, que fa
voltes a l'entorn d'un altre, especialment d'un
planeta.

(JANÉ, A.: "Vocabulari dels cossos celestes" a Cavall Fórt. núm. 489-490, any 1982)

a) Busca al més de pressa possible el nom d'un cos celeste extremament dens que no emet radiacions.

És un

b) I un asteroide, planeta petit?

c) 1 el nom genèric que es dóna a qualsevol cos celeste?

TROBAR LES IDEES
Ja tens a mà el text, ara cal que siguis capaç de trobar-hi les i dees principals.
Per començar, quan llegeixes, sempre vas projectant les teves idees i, si ets bon lector, t'adones de les
i dees que et volen transmetre, perquè descobreixes el tema de l'explicació.
Això ho fas perquè hi ha elements del text que et donen pistes.
Ara faràs d'investigador. El text que tens a continuació és una mica curiós. Resulta que a qui ha escrit
aquest text se li han barrejat uns fragments que són d'un altre llibre. Es tracta que tu el descobreixis.
Subratlla totes les paraules que no siguin del text.

Per mesurar la temperatura s'utilitzen els termòmetres. Pren el termòmetre amb el qual mesures la temperatura del teu cos i estudia'n les
parts abans de veure com es construeix. De totes aquestes experiències podem treure la conclusió que només n'hi ha dues classes.
Observa la figura on s'indiquen i assenyala-les en el termòmetre que
tens a la mà.
Generalment, els termòmetres ordinaris es construeixen amb mercuri
o bé amb alcohol tenyit (si no tos tenyit ens resultaria difícil de veure la

columna). Es va procedint així fins que s'aconsegueix que estiguin tots
identificats: mascles i femelles. Quan el líquid termomètric s'escalfa, experimenta una dilatació i aquest augment de volum es manifesta amb
una longitud més gran de la columna líquida. La longitud més gran o
menys de la columna termométrica dóna, de forma indirecta, la mesura
de la temperatura.
El nostre cos també necessita energia per poder subsistir.

(MIR, M. i PARIS, M.A.: Energia. Temes de ciències naturals i físiques. Barcelona: Teide, 1984.)

han jugat una nova mala passada i ara resulta que el que ha
Noi, estem de pega! Les màquines ens
passat és que s'han barrejat dos textos. Els has de destriar i escriure ordenadament les cinc primeres
paraules de cada fragment a sota de cada un dels dos títols que tens a continuació.

A les extenses planures d'Amèrica i d'Austràlia, en canvi, on la
densitat de població és baixa, es practica un tipus d'agricultura molt
diferent. Les parcel . les són molt grans. Interessa més l'estalvi de mà
d'obra que un rendiment alt per hectàrea.
Els pagesos treballen molt per tal d'obtenir el màxim profit de les
collites. El rendiment de les terres és molt alt.
Un granger de les planures americanes, per exemple, es limita a
conrear una sola classe de plantes i mecanitza al màxim les tasques

agrícoles, les quals es redueixen sovint a la llaurada, la sembra i la
sega. Evidentment, el rendiment per hectàrea no és gaire alt, però s'ha
estalviat treball i ha obtingut importants beneficis econòmics. Es el que
denominem agricultura extensiva.
A les zones molt poblades d'Europa i d'Àsia es practica la rotació
de conreus i la terra no reposa; és treballada constantment.
En aquets indrets la mà d'obra és abundant i les parcel-les són
generalment petites. Diem que es tracta d'una agricultura Intensiva.

(VALLVÉ, J. i altres.: Món i pobles. Temes de geografia i història 6è d'EGB. Barcelona: Teide, 1984.)

Fes el mateix amb aquest altre. Anim!

Ramaderia i ntensiva

Ramaderia extensiva

Primer

Primer

Segon

Segon

Tercer

Tercer

Quart

Quart

A les praderies americanes i australianes pasturen grans ramats
que es mouen lliurement per vastes extensions de terreny. Els vigilen
pocs homes, els quals es preocupen sobretot que no vagin a les pastures d'un altre propietari, i els recullen quan s'han de vendre o esquilar.
En una petita extensió de terreny hi ha una gran densitat de caps
de bestiar.

Però en d'altres llocs el bestiar pastura en prats petits i el tanquen
als estables cada vesprada, o bé l'alimenten sempre a les granges.
Constitueix un sistema adequat a les regions extenses dels països
nous, poc poblats.
Els pastors acompanyen sempre els ramats. En aquest cas diem
que es tracta de ramaderia intensiva.

( VALLVÉ, J. i altres: Món i pobles. Temes de geografia i història 6è d'EGB. Barcelona: Teide, 1984)

La feina està a punt d'acabar, però ara hem aconseguit recuperar-ne els dos primers trossos; només
cal acabar de fer la llista, és força fàcil.

Ramaderia
Una altra de les fonts de recursos alimentaris de la humanitat ha
estat tradicionalment la ramaderia. Al començament, es desenvolupava mitjançant la pastura nòmada.
Segon

Artesania
Nosaltres consumim molts productes en l'estat en què la naturalesa ens els ofereix, tot i que hagi estat necessari un treball previ, com per
exemple els tomàquets, les pomes, etc.
Segon

Tercer

Tercer

Cinquè

Cinquè

Quart

Quart

Avui dia, i en part gràcies al fet que l'agricultura s'ha dedicat també
a produir plantes farratgeres, etc., la ramaderia més moderna es troba
estabulada i permet un millor aprofitament de totes les parts de
l' animal.
L'element de la natura que és transformat s'anomena primera
matèria (en el nostre exemple anterior, el blat, la llana dels xais, els
metalls...).

De l'activitat que consisteix a transformar-lo, se'n diu artesania, i
dels productes que en resulten, productes manufacturats. S'anomenen
així perquè durant molt de temps l'artesania es realitzà amb les mans
i uns instruments molt rudimentaris.
La producció ramadera, a més de procurar aliments, proporciona
també fibres tèxtils (llana), cuirs, etc. A escala mundial, destaquen per
l a seva importància els bestiars boví, oví, cabrum i porquí.
Hi ha productes d'una altra mena: aquells que, per poder ser
consumits, necessiten un treball de transformació posterior per part
dels éssers humans. Servirà d'exemple el pa, un jersei de llana o una
bicicleta...

( BORRAS, M i altres: Etnos. Ciències Sociais 6è d'EGB. Barcelona: Barcanova, 1985.)

Com s'escriuen els textos
Cada mena de text té la seva forma de presentar-se, si l'observes bé pots descobrir com funciona, amés
d'assabentar-te de què va el tema. Per exemple, fixa't en aquesta notícia de diari.

Els titulars, si n'hi ha, són el resum més breu de la notícia. Un resum més clar és el que trobes a l'entrada
de la notícia; normalment, hi trobaràs les dades bàsiques de la notícia.
Comprova-ho mirant de contestar les preguntes que hi ha a continuació amb paraules concretes del
text de la notícia.
a) Qui? (De qui es paria)
b) Què? (Què han fet)

c) On? (Lloc on ha succeït)

d) Quan? (Temps en què ha passat)
e) Com? (Detalls dels fets)

.....................................................................................................................................................................................................................
f) Per què? (Motius o causes)

Ara, aquí tens dues notícies que no tenen

ni títols ni entrada.

DdB

• BARCELONA.- La calçada de sortida de Barcelona de l'autopista
A- 18, que va a Sabadell i Terrassa, tindrà durant vuit dies només dos
carrils oberts a la circulació en direcció a aquestes dues ciutats. El tram,
situat a Fallada del barri de la Trinitat, estarà afectat per unes obres que
realitza el departamet de Política Territorial i Obres Públiques, per la
qual cosa es produiran retencions de trànsit.
Les obres, l'inici de les quals estava previst per avui a les deu del

matí, es prolongaran fins al dia 3 de febrer a les quatre de la tarda. El
servei territorial de Carreteres de la Generalitat a Barcelona va indicar
que durant l es nits del 28 al 29 i del 29 al 30 de gener, i també la de I' I
al 2 de febrer, només es podrà circular per un sol carril des de les deu
de la nit fins a les sis de la matinada.
Les obres són per arreglar la juntura de la calçada del costat
Terrassa. Fa uns mesos ja es van fer unes obres similars en aquesta
autopista que van provocar i mportants retencions de trànsit.

Vicenç Batalla/
Corresponsal

L'auditori de la Caixa d'Estalvis de Sabadell es va quedar petit per
veure l'obra. AI final, enmig dels emotius aplaudiments del públic, van
sortir a felicitar els presos el director de la Model, Virgilio Valero, i
l'alcalde de Sabadell, Antoni Farrés.
Segons membres de la companyia Punticoma, Mort accidental
d'un anarquista "és una història contra el sistema, els policies, els
jutges, els funcionaris i nosaltres mateixos en clau d'ironia". La
direcció de la Model permet fer sortides als integrants de la companyia
que no siguin presos preventius i queja hagin complert una quarta part
de la condemna.

• SABADELL.- Un equip de quinze actors i tècnics de la presó Model
de Barcelona va representar ahir a la tarda a Sabadell l'obra Mort
accidental d'un anarquista, de Dario Fo. Aquesta era la segona vegada
que lacompanyia Punticoma de la Model sortia dels barrots de la presó
per escenificar públicament i de franc la corrosiva fabulació política
del dramaturg italià.

Afegeix el que falta per completar les notícies.
•

.......................................................................................................................................................................................................................................................
•

......................................................................................................................................................................................................................................................

Ja has vist com, sabent el tema i la presentació dels textos, pots anar a trobar la frase principal. Ara,
tens una sèrie de textos i cal que trobis les frases principals i que diguis en què t'has fixat per fer-ho.

Energia mecànica: potencial 1 cinètica
El curs passat vàrem dedicar gran part del programa de ciències de
la naturalesa a l'estudi de l'energia i les diferents formes que pot
adoptar. Així doncs, el concepte d'energia ja el teniu perla mà tots vosaltres.
Definíem l'energia mecànica com l'energia que tenen els cossos
en moviment o en situació de poder-se moure.

Per exemple, un salt d'aigua té una certa quantitat d'energia
mecànica, puix que està constituït per una gran massa d'aigua en
moviment. Però l'aigua continguda dins d'un pantà també posseeix
energia mecànica encara que estigui en repòs, ja que està en disposició de poder-se moure en caure per damunt de la resclosa.

MIR, M. i PARIS, M.A.: Dynamis. Temes de ciències físiques. Barcelona: Teide, 1984)

Subratlla la frase principal.

En què t'has fixat per fer-ho?
(tipus de lletra, la presentació, els marges, alguna indicació gràfica, alguna paraula introductòria concreta...)
Quan has treballat la notícia, has vist com col •l ocàvem el nucli al començament. Això no sempre és així,
cal que tinguis en compte totes les pistes per tal d'adonar-te on ha situat l'autor aquest nucli.

A continuació tens un text força més difícil que tots els que has vist fins ara. No cal que l'entenguis tot,
només cal que en puguis treure les informacions que t'interessen.

La comunitat d'éssers vius

Anomenem comunitat d'organismes els conjunts d'éssers vius formats per individus que pertanyen a diferents espècies que conviuen en un
ll oc determinat i que tenen algun tipus de relació entre elles.
Per exemple, els individus de la mateixa espècie mantenen relacions de competència o de reproducció dins de la comunitat; els d'espècies
distintes poden estar en la relació depredador-presa, hoste-paràsit, etcètera; una espècie també pot oferir aixopluc a una altra, d'una manera
permanent o temporal com passa amb els arbres i els ocells, etc.
D'acord amb aquesta definició, es evident que tots els organismes que viuen en un toll, en un bosc determinat, en un aquari, etc. formen una
comunitat. A voltes els organismes poden pertànyer a una comunitat només temporalment. Per exemple, en el cas de la comunitat del toll, les larves
de mosquit que es desenvolupen partint d'ous dipositats a l'aigua abandonen el tolt un cop s'han desenrotllat. Igualment, els ocells del bosc poden
emigrar a unes altres comunitats, allunyades o no.
El biótop. Definició d'ecosistema

El medi en qué viu una comunitat d'organismes es el seu biòtop. És interessant d'adonar-se que les condicions del biótop en part són físiques:
temperatura, llum, humitat, salinitat, textura del sòl, etc., i que en part també depenen dels mateixos organismes. Els excrements, l'intercanvi de
gasos, els productes de descomposició, fins i tot l'activitat mecànica (com ara la penetració de les arrels, el trasllat de materials) condicionen les
característiques del biótop.
El biòtop ofereix unes condicions de vida als organismes i alhora aquests influeixen en el biòtop. Per exemple, la quantitat d'O 2 disponible en
l' aigua d'un aquari és una de les propietats importants del medi, car condiciona els éssers vius que hi poden viure. Ara bé, aquesta quantitat d'O 2
en part depén de la presencia i l' activitat de les plantes verdes, ja que aquests organismes desprenen 02 quan fan la fotosíntesi. Hi ha, doncs, una
dependència mútua entre el biòtop i la comunitat d'organismes que l'habita.
Anomenem ecosistema l a unitat formada per una comunitat d'organismes i el biótop que ocupa. Per tant, són ecosistemes un aquari, un bosc,
un camp de conreu, l'oceà, etc.
( Agustí, A. i altres. Ciències Naturals tr de BUP. Barcelona: Casals, 1983.)

a) Digues quantes definicions hi ha i com ho has sabut?

...............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
b) Subratlla els exemples i emmarca les paraules que ho indiquen.
c) T'han demanat que busquis quines són les condicions d'un biòtop. Copia a continuació les paraules
concretes que ho expliquen al text.
...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

L'estructura, els marges, els gràfics,
l a presentació i les paraules clau d'un text
poden ajudar-nos a entendre'l

Això és tan veritat que, per exemple, en el text que hi ha a continuació, que està totalment desendreçat, ben segur que sabràs com ordenar-lo. Fes-ho situant en l'espai reservat el número de cada fragment.

("Estampats naturals".

Cavall

Fort núm. 624, any 1988)

LA IDEA CENTRAL
Quan llegim un text, hem de tenir clar que l'autor escriu molt més del que cal per assegurar-se que la
i nformació arriba al lector. Per tant, hi ha elements que no són els que ens interessen en aquell moment:
exemples, aclariments, curiositats sobre el tema i, de vegades, elements fantàstics o introduccions que
serveixen per fer més entenedores les explicacions. Evidentment, hem de prescindir de tot això quan
busquem una informació concreta.
A continuació hi ha un fragment que aporta una informació i elements marginals que no són informacions
de la mateixa mena.
Llegeix atentament aquest text. Després et farem unes preguntes que hauràs de contestar:

Entre els àrabs i els francs
Els àrabs van desembarcar a la Península l'any 711 i ben
ràpidament sotmeteren el regne dels visigots, que havien establert la capital definitiva a Toledo. Per les terres hispàniques
campaven per on volien menys per les muntanyes del Sistema
Cantàbric i per les valls dels Pirineus. Ací, un grup de cristians
els oferien resistència violenta o bé alguns senyors poderosos
s'havien convertit a la religió musulmana perquè els deixessin
en pau, com fou el cas de Bahlul. A França, però, els sarraïns no
tingueren res a fer-hi, perquè l'any 732 un noble franc, Caries
Martell, els va deturar. De la família de Martell foren Carlemany,
l' emperador, i el seu fill Lluís el Bondadós, que en vida del pare
ja fou rei d'Aquitània, al sud de França. Els habitants de les
terres catalanes es trobaven, doncs, entre dos poders molt forts,
el dels àrabs pel sud i el dels francs pel nord.
En aquests temps de lluites constants, molts pagesos es
veien desplaçats de les seves terres -com li succeí al nostre
amic Pau Secall- i no tenien altre remei que encomanar-se a la

protecció d'un senyor poderós. Alguns d'ells acabaven per ser
uns bons guerrers, uns homes de frontera, que defensaven els
lí mits dels comtats cristians enfront dels atacs dels àrabs.
-Vénen els àrabs! Vénen els àrabs!
Ràpidament els pagesos dels voltants de Girona abandonaven els masos. Tothom feia via cuita-corrents cap a la ciutat per
refugiar-s'hi. Bé, tothom no. En Pau Secall, que tenia una cintura
de roda de carro, s'ho prenia amb calma. De primer volia recollir
queviures.
En Pau Secall va voler carregar tant el seu carro que se li va
fer tard. A Girona ja havien tancat les portes de la muralla.
-Tant se val -va dir-se. Em quedaré. Tinc una son que no
m'aguanto.
Mentre ell dormia va arribar la host d'Abd al-Malik ben Abd
al-Guahid ben Moguits. Els àrabs van muntar les tendes al
voltant de la casa d'en Pau Secall.

( NOVELL, M.: Viatge perla història de Catalunya. Barceloná: La Galera, 1975.)

Respon:
a) Ja veus que hi ha dues menes d'informació, distribuïdes en les dues parts del text. Marca on comença la segona part i subratlla les frases de la primera part que pertanyen a la segona.
b) Cada una de les parts d'aquest text, amb quines matèries pot relacionar-se?
La primera part
La segona part

Ara llegeix el text següent:

La guineu
Pocs animals apareixen tan sovint al folkl ore ¡ les llegendes populars com la guineu (o
,guilla i rabosa). ¿Qui no ha llegit les faules i els
contes en qué la guineu representa l'astúcia i
l a picardia? ¿I qui no ha sentit explicar als
camperols les cinquanta mil gestes, certes o
i maginades, atribuïdes a aquest animal inquiet i espavilat? Per a ('home del camp la
guineu és un dels animals més coneguts i
familiars de la nostra fauna i també de vegades el culpable del seu malhumor per la desaparició misteriosa d'alguna gallina o conill.
Però sens dubte us pregunteu: ¿què hi ha de
veritat en totes aquestes llegendes que heu
llegit i sentit? ¿és certa la imatge de la guineu
que hi trobeu?
Us podria respondre que un gran defecte

del folklore popular a ¡'hora d'interpretar els
fets i la vida dels animals és atribuir-los virtuts
i detectes humans, perquè gairebé sempre
desconeix la naturalesa veritable dels seus
actes i no en té una informació prou bona.
Només un coneixement a tons de la biologia
de cada espécie evita aquestes males interpretacions. El que és ben cert, tanmateix, és
que la guineu és un animal bastant i ntelligent,
car el seu coeficient intellectual és superior al
del gos i, cosa més important encara, té un
gran poder d'adaptació ais canvis que s'esdevenen en el seu medi ambient.
La guineu pertany ala família dels cànids,
que inclou així mateix uns animals tan coneguts com els gossos i els llops; per tant, és
digitígrada, o sigui, toca el sol amb els dits de

( ARESTE, M.: "La guineu"
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les quatre extremitats, encara que no directament, sinó damunt una mena de coixinets. No
és un animal de grans dimensions, ja que la
ll argada del cap i tronc no ultrapassa generalment un metre (les guineus de la península
ibérica no passen dels 70 centímetres) i la cua,
ll arga i peluda, pot arribar a tenir mig metre de
ll argada. El pes pot variar de 4 a 15 quilos
segons que sigui la subspècie -n'existeixen
trenta-cinc-, ja que, com que és un animal
d'una amplia distribució geogràfica, presenta
gran diversitat de dimensions i coloracions. El
color de la seva pell va del burel l al rogenc amb
grans diferéncies individuals no sols pel que fa
al color mateix, sinó també a l'espessor del
pèl, fins i tot en animals que viuen en una
mateixa contrada.

núm. 477, any 1982)

Senyala la part del text que hauries de llegir per trobar informació sobre aquest animal per a la classe

de ciències de la natura.

................................................................................................................................................................................................................................

La part que no has senyalat, quina funció té? Pots llegir el principi de la pàgina 14.

...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

Evidentment, els llibres s'escriuen amb una finalitat i qui els
llegeix no té perquè tenir-ne la mateixa. Segons això, un mateix text pot
ser utilitzat per a diferents matèries, fixant-se en fragments diferents.

Llegeix el text següent:

El rei de l'ombra
El plàtan, exòtic als Països Catalans, es pot dir que hi ha adquirit
carta de naturalesa. Ens adonem fàcilment que aquest arbre és un
nouvingut entre nosaltres perquè no sabem descobrir les seves arrels:
volem dir, que ni trobem noms de lloc en la nostra toponímia que s'hi
relacionin, ni noms de persona que en provinguin-així com, en canvi,
hi ha persones que es diuen Pi, Pineda, Alzina, Fageda, Castanyer,
Roure, Albereda, etc.- ni tampoc se l'esmenta en llegendes ni proverbis. Però en canvi, s'han adaptat molt bé a la nostra manera de ser i no
ens el sabríem imaginar desertant dels nostres carrers, de les nostres
places, dels nostres passeigs i de les nostres rambles.
El plàtan és l'arbre urbà per excel-lència a Barcelona. La majoria de
carrers de I'Eixample, la Rambla, diverses places i parcs són ombrejats
per uns magnífics plàtans, que resisteixen tossudament els mals
tractes, la set i la contaminació. Els plàtans, a Barcelona, són com una
mena de rellotge de les estacions de l'any.
Un dels parcs més famosos de plàtans és sens dubte la Devesa,
de Girona, entre els rius Ter, Onyar i Güell, amb arbres plantats durant
("EI plàtan".
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la dominació francesa, l'any 1823, seguint els models dels parcs
francesos.
També fa molt bonic de veure els petits grups de plàtans que
creixen entre els boscos de pins, normalment ombrejant una font, al
fons d'una torrentera. El seu verd més clar, canviant amb el pas de
l 'any, i que a la tardor intenta emular el faig, encara que sense
aconseguir-ho, contrasta bellament amb el verd fosc i sever dels pins.
Es un arbre gran amb una capçada molt fullosa. El tronc és força
alt i dret, la seva escorça es desprèn periòdicament deixant al descobert l'escorça més jove de color groguenc i verdós.
Les fulles són grans, dividides en 3-5 lòbuls dentats, amb tres
nervis principals. El pecíol, força llarg, s'acaba en forma de pipa. Els
fruits van reunits en boles a l'extrem d'un llarg peduncle.
Es un arbre exòtic que no es troba espontàniament als Països
Catalans, si no és plantat a les carreteres i carrers de les ciutats i viles.
També es conrea en camps -platanedes-per a obtenir-ne la fusta com
es fa a la comarca de la Selva.
núm. 441-442, any 1980)

Omple les fitxes amb frases del text que acabes de llegir sabent que cada una servirà pera una matèria
diferent. Pots triar un aspecte concret que escriuràs en el capçal de la fitxa.

