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Descripció d’Aprendre a comprendre
A continuació et proposem un sistema que et permetrà esbrinar les idees principals d’un
text, fer resums i esquemes, així com també formular autopreguntes que te’n facilitaran la
comprensió.
1. Llig detingudament el text i busca en el diccionari les paraules que no conegues.
2. Localitza el tema i les idees principals de cada paràgraf.
• Subratlla en color roig el tema general que es tracta en cada paràgraf, és a dir, el concepte principal de què es parla i els seus temes específics. El tema general ha de ser
curt (una o dues paraules) i tot el paràgraf ha de parlar d’ell. De vegades, és fàcil trobarlo perquè apareix en negreta, però altres vegades has d’esbrinar-lo. En aquest cas, escriu-lo en el marge esquerre del paràgraf corresponent. En els exemples que tens a
continuació, el tema apareix encerclat.
• Subratlla en color blau les idees principals de cada paràgraf, o siga, el més important
que es diu sobre el tema. No has de subratllar els exemples, perquè no són idees fonamentals. En els exemples que et mostrem, les idees principals apareixen subratllades
en negre.
3. Escriu el resum de cada paràgraf unint de manera adequada les paraules subratllades
en roig i en blau.
4. Fes un esquema.
En primer lloc, esbrina si el text és comparatiu o descriptiu. Només així sabràs triar el
tipus d’esquema que hauràs de fer.
• Si el text és comparatiu analitza les semblances
i les diferències entre els os temes. L’esquema té
forma de balança. És fàcil d’identificar perquè,
de vegades, apareixen paraules com a diferència
de, pel contrari, mentre que…

• Si el text és descriptiu, enumera els trets o característiques del tema que es descriu. Aquest
esquema té forma d’arbre.

Tema general

Subtema

Subtema

Tema específic +
Idees principals

Tema específic +
Idees principals

2. Subtema

Temes
específics +
Idees
principals

Temes
específics +
Idees
principals

1. Subtema

Tema general
5. Formula les teues autopreguntes i respon-les per escrit. D’aquesta manera, podràs comprovar si has fet l’esquema correctament i, per tant, supervisar-ne la comprensió.
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1.1. La funció de nutrició
Alumne:

Curs:

Data:

Segueix els passos que et proposem perquè entengues
les parts.
1

Llig atentament el text.

L’aparell circulatori
L’aparell circulatori està compost pels elements següents: el cor,
els vasos sanguinis i la sang.
El cor és un òrgan musculós situat en el costat esquerre del tòrax
que bomba la sang per tot el cos. El seu interior es divideix en
quatre cavitats: dues de superiors, anomenades aurícules, i
dues d’inferiors, els ventricles, separats entre si per vàlvules,
que deixen passar la sang als ventricles i impedeixen que retrocedisca a les aurícules.
Els vasos sanguinis són conductes de distinta grossària que formen un circuit tancat pel qual circula la sang. Segons la seua
grossària, de major a menor, es classifiquen en artèries, venes i
capil·lars.
• Les artèries condueixen la sang del cor fins als diferents llocs
del cos humà.
• Les venes s’encarreguen de portar la sang des de totes les parts
del cos fins al cor.
• Els capil·lars són molt fins i uneixen les artèries amb les venes; també arriben a cadascuna de les cèl·lules.

L’aparell circulatori i la circulació de la sang

uin és l’òrgan encarregat de bombar la sang que circula pel nostre cos
uè passaria si aquest òrgan deixara de uncionar

Què és la circulació de la sang?
La
de la sang ocorre en l’
onsisteix en el
de nutrients i de gasos arreplegats pels aparells digestiu i res
piratori, respectivament, ins a cada una de les cèl lules del nostre cos.
ix mateix, també s’encarrega de transportar els residus que genera cada
cèl lula ins a l’aparell excretor.

Vena cava
superior

Artèria
aorta

L’aparell circulatori

El cor

Venes
pulmonars

El
és un òrgan musculós situat en el costat esquerre del tòrax que
bomba la sang per tot el cos. El seu interior es divideix en quatre cavitats
i dues d’in eriors, els
dues de superiors, anomenades
separats entre si per v lvules, que deixen passar la sang als ventricles Aurícula
dreta
i impedeixen que retrocedisca a les aur cules.

Els vasos sanguinis
Els
són conductes de distinta gross ria que ormen un
circuit tancat pel qual circula la sang. egons la seua gross ria, de major
a menor, es classi iquen en artèries, venes i capil lars.
• Les
um .

condueixen la sang del cor ins als di erents llocs del cos

Aurícula
esquerra
Artèria
pulmonar

L’aparell circulatori est compost pels elements seg ents el cor, els vasos
sanguinis i la sang.

Vàlvula
mitral

Vàlvula
tricúspide

Ventricle
dret

Ventricle
esquerre

Vena cava
inferior

s’encarreguen de portar la sang des de totes les parts del cos
• Les
ins al cor.
són molt ins i uneixen les artèries amb les venes també
• Els
arriben a cada una de les cèl lules.

La sang
La
és un l quid de color roig que transporta els nutrients i els gasos
per tot el cos, i a més arreplega els productes de rebuig. Est ormada pel
plasma i les cèl lules sangu nies.
és un l quid groguenc en què suren les cèl lules sangu nies.
• El
’encarrega de transportar els nutrients procedents de la digestió per tot
el cos.
• Les
plaquetes.

són els glòbuls rojos, els glòbuls blancs i les

Els glòbuls
rojos transporten
els gasos.

Els glòbuls blancs
protegeixen el nostre
cos de les infeccions.

Plasma

Les plaquetes taponen
les ferides quan es trenca
un vas sanguini.

18

La sang és un líquid de color roig que transporta els nutrients i
els gasos per tot el cos, i a més arreplega els productes de rebuig.
Està formada pel plasma i les cèl·lules sanguínies.
• El plasma és un líquid groguenc en què suren les cèl·lules sanguínies. S’encarrega de transportar els nutrients procedents de
la digestió per tot el cos.
•

es cèl·lules sanguínies són els glòbuls rojos, els glòbuls
blancs i les plaquetes.

2

Busca en el diccionari les paraules que no conegues.
A continuació, copia-les amb el seu significat.
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1.2. La funció de nutrició
Alumne:

Curs:

3

Observa els temes (encerclats) i les idees principals (subratllades en negre)
de cadascun dels paràgrafs del text. Ara subratlla tu els temes en roig
i les idees principals en blau.

4

Completa el resum de cada paràgraf del text unint els temes i les idees principals.
• L’aparell circulatori està compost pel

Data:

, els

i la sang.
• El cor és un òrgan

situat en el costat esquerre del tòrax

que

la

per tot el cos. Es divideix en quatre

cavitats, anomenades

i

per vàlvules, que deixen

, separades entre si
la sang als

i impedeixen que retrocedisca a les

.

• El vasos sanguinis són

que formen un circuit tancat pel qual
la sang. Es classifiquen en

a totes les

del cos des del cor, les

que porten la sang al cor des de
i els

, que condueixen la sang
,

les parts del cos
, que uneixen les artèries amb les venes.

• La sang és un

que transporta els

tot el

i els gasos per

, i recull els productes de

Està formada pel

.

i les cèl·lules

és un

. El plasma

en què suren les cèl·lules

i que transporta els

procedents de la

per tot el

cos. Les cèl·lules sanguínies són els glòbuls
i les
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1.3. La funció de nutrició
Alumne:
5

Curs:

Data:

Completa l’esquema del text, escrivint les idees principals
del segon i tercer tema. Indica si és un text comparatiu o descriptiu.
• El text és

.

3. La sang

Són

És

.
.
Es classifiquen en
.

És un òrgan musculós situat en el costat
esquerre del tòrax que bomba la sang per
tot el cos.
Es divideix en quatre cavitats:
• Dues aurícules.

2. Els vasos
sanguinis

Està formada pel
.

1. El cor

• Dos ventrícles.
Estan separades entre si per vàlvules.
6

L’aparell circulatori

Prenent com a model l’exemple, fixa’t en l’esquema i respon
a les preguntes següents.
• Què és el cor?
El cor és un òrgan musculós situat en el costat esquerre del tòrax
que bomba la sang per tot el cos.
• Que són el vasos sanguinis?

• Quines característiques té la sang?
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2.1. La funció de relació
Alumne:

Curs:

Data:

Segueix els passos que et proposem perquè entengues com el nostre cos
capta de manera diferent els estímuls externs i interns.
1

Llig atentament el text

La captació de la informació
El nostre cos capta els estímuls de l’interior i de l’exterior per
mitjà dels receptors, que poden ser externs o interns.
• Els receptors externs reben estímuls procedents de
l’exterior, com el soroll d’un cotxe o el sabor d’un gelat. Es
localitzen en els òrgans dels sentits: ulls, nas, pell, llengua
i orelles.
• Els receptors interns reben estímuls de l’interior del nostre
cos, com la set, la fam o el dolor. Es troben dispersos per
l’interior del nostre organisme.

La funció de relació

om reaccionaries si observes que un baló va directe cap a tu
òrgans, aparells o sistemes intervenen en aquesta acció

uins

Què és la funció de relació?

Estímul

La
combina processos que ens permeten captar el que
ocorre tant al nostre voltant com en el nostre cos, i reaccionar i de la
manera més adequada.
er a complir amb aquesta unció, els éssers umans disposem d’unes
cèl lules nervioses que reben el nom de
itjançant els recep
és a dir, in ormació, com el color d’una ulla, la
tors captem
suavitat d’una tela o un sabor. El
interpreta aquests es
t muls i tot seguit n’elabora les respostes, les quals, generalment,
s’encarrega d’executar l’

La captació de la informació
El nostre cos capta els est muls de l’interior i de l’exterior per mitj dels
que poden ser externs o interns.

Receptor
Capta la informació.

Sistema nerviós
Interpreta la informació.
Elabora la resposta.

Aparell locomotor
Executa la resposta.

• Els
reben est muls procedents de l’exterior, com el
soroll d’un cotxe o el sabor d’un gelat. Es localitzen en els
ulls, nas, pell, llengua i orelles.
• Els
reben est muls de l’interior del nostre cos, com
la set, la am o el dolor. Es troben dispersos per l’
del nostre
organisme.

La interpretació dels estímuls
Tant els receptors externs com els receptors interns són capaços de captar
est muls, però no poden interpretar los. er això, una vegada percebuts,
a través dels nervis. El cervell
els est muls són transmesos ins al
ormen part del sistema nerviós.
i els

Cervell

Nervis

Els receptors de la pell senten el llibre; els de l’orella
perceben el cant de l’ocell; els del nas, l’olor de les
flors, i els receptors dels ulls distingeixen les formes
i els colors de les lletres. Els nervis condueixen tots
aquests estímuls fins al cervell.
30

2

Busca en el diccionari les paraules que no conegues.
A continuació, copia-les amb el seu significat.
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2.2. La funció de relació
Alumne:

Curs:

Data:

Observa els temes (encerclats) i les idees principals (subratllades en negre).
Dels primers paràgrafs del text. Subratlla els temes en roig i les idees principals
en blau. Ara, troba tu les idees principals de l’últim paràgraf.
4

Completa el resum de cada paràgraf del text unint els temes i les idees principals.
• El nostre cos capta
d’uns

per mitjà
que poden ser

o

.

• Els receptors externs
procedents de l’exterior i
en els

.

• Els receptores internos

.

PENSA…

Subratlla l’enunciat que recull la idea principal de la lectura.
• El soroll d’un cotxe és un estímul procedent de l’exterior.
• Els estímuls es capten per mitjà de receptors que poden ser externs
o interns.
• Els receptors de l’orella perceben el cant del pardal i els del nas, l’olor
de les flors.
57

Aprendre a comprendre

© GRUPO EDELVIVES

2.3. La funció de relació
Alumne:
5

Curs:

Data:

Completa l’esquema del text, escrivint les idees principals que hi falten.
Indica si és un text comparatiu o descriptiu.
• El text és

.

Receptors
Externs

Internos
Reben

Reben els estímuls
procedents de l’exterior
del cos.

Localització:

.

.

6

Localització:
es troben en l’interior
del nostre cos.

Fixa’t en l’exemple i respon a les preguntes següents.
• Quina diferència hi ha entre els receptors externs i els interns?
Els receptors externs reben els estímuls procedents de l’exterior del cos; no obstant això, els receptors interns
els reben de l’interior del cos.
• Quina diferència separa els receptors externs i interns si ens fixem en la seua localització?

• Quants tipus de receptors hi ha?
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3.1. La funció de reproducció
Alumne:

Curs:

Data:

Segueix els passos que et proposem i entendràs les característiques
de la fecundació en l’ésser humà.
1

Llig atentament el text

La fecundació

Fases

La fecundació consisteix en la unió d’un espermatozoide amb
un òvul, i ocorre generalment en les trompes de Fal·lopi.
Perquè aquest fet es produïsca, els espermatozoides d’un home
han d’avançar per la vagina i l’úter d’una dona fins a les trompes
de Fal·lopi, on tan sols un d’ells aconseguirà un òvul madur.
Quan l’espermatozoide s’uneix amb l’òvul, aquest segrega una
substància que impedeix que la resta d’espermatozoides puguen
fecundar-lo.
L’òvul fecundat, que es denomina zigot, comença a dividir-se
mentre avança cap a l’úter, impulsat per les parets de la trompa
de Fal·lopi. Una vegada en l’úter, el zigot s’adhereix a les seues
parets i comença l’embaràs o gestació.

El procés reproductor

uant de temps dura un embar s

Amplia

uè succeeix transcorregut aquest temps

Reproducció i afectivitat

La reproducció umana és
és a dir, perquè es produ sca la ecun
dació s’ an d’unir dues cèl lules sexuals, una de emenina i una altra de
perquè naixem
masculina. més, els éssers umans som éssers
del ventre de la nostra mare després de romandre i un temps determi
nat anomenat embar s. Els umans també som
perquè en
n ixer, després del part, ens alimentem de la llet que produeixen les ma
mes de la nostra mare.

Les relacions afectives exerceixen un
paper important dins de la funció de
reproducció. Les relacions necessàries per a la fecundació no sols resulten importants des del punt de
vista físic, ja que impliquen decisions
sobre l’elecció de la parella i la cura
dels fills, on també intervenen els
sentiments i les emocions.

pot dividir se en tres ases ecundació,

er tant, el
embar s i part.

Encara que, en general, el nostre cos
es troba preparat per a reproduir-se
des de la pubertat, és fonamental
que hàgem assolit també una certa
maduresa emocional perquè les nostres relacions resulten satisfactòries.

La fecundació
La
consisteix en la unió d’un
i ocorre generalment en les trompes de al lopi.

amb un

erquè aquest et es produ sca, els espermatozoides d’un ome an
d’avançar per la vagina i l’ ter d’una dona ins a les trompes de al lopi,
on tan sols un d’ells aconseguir un òvul madur. uan l’espermatozoide
s’uneix amb l’òvul, aquest segrega una subst ncia que impedeix que la
resta d’espermatozoides puguen ecundar lo.
L’òvul ecundat, que es denomina
comença a dividir se mentre
avança cap a l’ ter, impulsat per les parets de la trompa de al lopi. na
vegada en l’ ter, el zigot s’ad ereix a les seues parets i comença l’embar s
o gestació.

2

3
Zigot

1

2 En les trompes de Fal·lopi ocorre
la unió d’un esmermatozoide
amb l’òvul.

1 Els espermatozoides ascendeixen
fins a les trompes de Fal·lopi.

3 L’òvul fecundat es desplaça fins
a l’úter i comença l’embaràs.

50

2

Busca en el diccionari les paraules que no conegues.
A continuació, copia-les amb el seu significat.
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3.2. La funció de reproducció
Alumne:

Curs:

3

Observa els temes (encerclats) i les idees principals (subratllades en negre)
dels dos primers paràgrafs del text. Subratlla els temes en roig i les idees
principals en blau. Després, troba tu els temes i les idees principals
de l’últim paràgraf.

4

Completa el resum de cada paràgraf del text unint els temes i les idees principals.
• La fecundació consisteix en la unió d’un

Data:

amb un
i ocorre generalment en
.

• Els espermatozoides d’un home

.
• L’òvul fecundat

.
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3.3. La funció de reproducció
Alumne:
5

Curs:

Data:

Completa l’esquema del text escrivint el tercer tema, així com les idees
importants dels tres temes. Indica si és un text comparatiu o descriptiu.
• El text és

.

En les
.

Els espermatozoides

2. On té
lloc?

3.

Consisteix en la unió

.

1. En què
consisteix?

L’òvul fecundat o zigot

.
.

La fecundació
6

Fixa’t en l’esquema i respon a les preguntes següents.
• En què consisteix la fecundació?

• On ocorre la fecundació?

• Quina funció duen a terme els espermatozoides en la fecundació?
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4.1. L’energia
Alumne:

Curs:

Data:

Segueix els passos que et proposem i entendràs les característiques
de les fonts d’energia no renovables.
1

Llig atentament el text.

Característiques

Les fonts d’energia no renovables
Les font d’energia no renovables es consumeixen a gran velocitat però es regeneren molt lentament, per la qual cosa
s’exhaureixen amb l’ús. A més, la seua utilització contamina el
medi ambient. Les fonts d’energia no renovables més importants
són els combustibles fòssils, com el petroli, el carbó i el gas natural, que produeixen energia tèrmica quan es cremen, i les
substàncies radioactives.
El petroli és la font d’energia més utilitzada. A partir del
petroli s’obtenen altres productes derivats, com ara la gasolina.

Les fonts d’energia no renovables
Les
es consumeixen a gran velocitat però
es regeneren molt lentament, per la qual cosa s’ex aureixen amb l’ s.
més, la seua utilització contamina el medi ambient. Les onts d’energia
no renovables més importants són els combustibles òssils, com el petroli,
el carbó i el gas natural, que produeixen energia tèrmica quan es cremen,
i les subst ncies radioactives.

Bomba extractora de petroli

Tipus

El carbó proporciona energia elèctrica en les centrals tèrmiques.
Antigament el seu ús en calefaccions i en cuines estava molt
estés.
El gas natural s’utilitza per a produir corrent elèctric, i també
en les cuines i calefaccions de les nostres cases.
De les substàncies radioactives s’obté energia nuclear, a partir
de la qual es produeix energia elèctrica.

2

Busca en el diccionari les paraules que no conegues.
A continuació, copia-les amb el seu significat.
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El petroli és la font d’energia més utilitzada. A partir del petroli s’obtenen
altres productes derivats, com ara la
gasolina.

Amplia

Els derivats del petroli
Un derivat del petroli és un producte
obtingut a partir del petroli mitjançant el seu processament en refineries i indústries especialitzades. Els
derivats del petroli més importants
són, a més de la gasolina i el gasoil,
el querosé, utilitzat com a combustible
per a avions, els olis per a maquinària,
les ceres, el quitrà, la brea, les resines, els plàstics, etc.

Mina de carbó
El carbó proporciona energia elèctrica
en les centrals tèrmiques. Antigament
el seu ús en calefaccions i en cuines
estava molt estés.
Central nuclear

Planta de gas natural
El gas natural s’utilitza per a produir
corrent elèctric, i també en les cuines
i calefaccions de les nostres cases.

1

De les substàncies radioactives
s’obté energia nuclear, a partir de la
qual es produeix energia elèctrica.

Les
poden ser
quan es ormen més
r pid del que es consumeixen, o
quan es
consumeixen més r pid del que es ormen.
Les onts d’energia renovables més importants provenen del ol,
el vent, l’aigua, la biomassa i la calor de la Terra. Les onts d’energia
no renovables més importants són els combustibles òssils
i les subst ncies radioactives.

Explica què és l’energia
eòlica i quina relació
té amb el Sol.

2

Enumera els combustibles
que coneixes.

3

Investiga què és l’energia
de les ones i en què es
diferencia de la mareomotriu.

4

Indica almenys tres fonts
d’energia que puguen
utilitzar-se en la calefacció
d’una casa.
63
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4.2. L’energia
Alumne:

Curs:

3

Observa els temes (encerclats) i les idees principals (subratllades en negre)
del primer paràgraf del text. Subratlla els temes en roig i les idees principals
en blau. Després, troba tu els temes i les idees principals de la resta
dels paràgrafs.

4

Completa el resum de cada paràgraf del text unint els temes i les idees principals.
• Les fonts d’energia
a
per la qual cosa s’

Data:

es consumeixen
, però es regeneren

,

amb l’ús. La seua utilització

el medi ambient. Les més importants són

.
• El petroli

.
• El carbó

.
•

.
•

.
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4.3. L’energia
Alumne:
5

Curs:

Data:

Completa l’esquema del text, escrivint el primer i el segon tema,
a més de les idees principals de cadascun. Indica si és un text
comparatiu o descriptiu.
• El text és

.

1. Combustibles fòssils

.

2.
2. Substàncies radioactives

.

1.

.

6

Les fonts d’energia
no renovable

Fixa’t en l’esquema i respon a les preguntes següents.
• Quina característica tenen les fonts d’energia no renovables?

• Quin tipus d’energia produeixen els combustibles fòssils?

• Quina classe d’energia s’obté de les substàncies radioactives?
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5.1. La llum i el so
Alumne:

Curs:

Data:

Segueix els passos que et proposem i entendràs les característiques
de la llum.
1

Llig atentament el text.
Què és la llum?
La llum és una forma d’energia que ens permet veure els objectes que ens envolten i apreciar-ne algunes característiques, com
ara la forma, la dimensió o el color, a través del sentit de la vista.
Com que es tracta d’una forma d’energia, la llum es pot transformar en unes altres formes d’energia; per exemple, es transforma
en energia elèctrica mitjançant panells solars.
Les fonts lluminoses
Els cossos que emeten llum, com el Sol o les peretes, s’anomenen
fonts lluminoses. Segons el seu origen, les fonts lluminoses poden ser naturals o artificials.

La llum

Finestres al món

Pots veure els objectes d’una habitació a fosques? Per què?

Ombres xineses

Què és la llum?
La llum és una forma d’energia que ens permet veure els objectes que ens
envolten i apreciar-ne algunes característiques, com ara la forma, la dimensió o el color, a través del sentit de la vista.
Com que es tracta d’una forma d’energia, la llum es pot transformar en
unes altres formes d’energia; per exemple, es transforma en energia elèctrica mitjançant panells solars.

Les fonts lluminoses

Les fonts lluminoses naturals són el Sol i la resta d’estreles.
Una part de la seua energia s’emet en forma de llum.
Les fonts lluminoses artificials, com les peretes, necessiten la
intervenció humana per a emetre llum.
El foc s’inclou en totes dues categories: de vegades és provocat per
l’ésser humà i, d’altres, es produeix de manera natural.
La propagació de la llum
Independentment de quin siga el seu origen, la llum sempre es
propaga, és a dir, s’estén i il·lumina els cossos que troba al seu
pas. La propagació de la llum reuneix les característiques següents:

Els cossos que emeten llum, com el Sol o les peretes, s’anomenen fonts
lluminoses. Segons el seu origen, les fonts lluminoses poden ser naturals
o artificials.

Les fonts lluminoses naturals són
el Sol i la resta d’estreles. Una part de la
seua energia s’emet en forma de llum.

Les fonts lluminoses artificials, com
les peretes, necessiten la intervenció humana per a emetre llum.

La propagació de la llum

Les ombres xineses van nàixer a
Orient fa més de dos mil anys. Es van
concebre com un joc infantil, però
van donar lloc al teatre d’ombres.
A mitjan segle XVII aquest teatre es
va propagar per Europa i es va popularitzar en tot el món. Hi ha qui assegura que va ser el precursor del cine
i la televisió.

Investiga quan va arribar a
Espanya el teatre d’ombres.

El foc s’inclou en totes dues categories:
de vegades és provocat per l’ésser humà
i, d’altres, es produeix de manera natural.
Amplia

Independentment de quin siga el seu origen, la llum sempre es propaga,
és a dir, s’estén i il·lumina els cossos que troba al seu pas. La propagació
de la llum reuneix les característiques següents:
• La llum es propaga en totes les direccions: per aquest motiu, quan
s’encén un llum, s’il·lumina tota l’estança.
• La llum es propaga en línia recta: per tant, si en una habitació fosca
s’il·lumina una butaca amb una llanterna, el que hi ha darrere de la butaca
seguirà en penombra. Aquesta és la raó per la qual es formen les ombres.
• La velocitat de propagació de la llum és de 300 000 quilòmetres en un
segon aproximadament, perquè depén de la densitat del medi que
travesse. Per exemple, en l’aire es propaga més ràpidament que en
l’aigua, ja que és menys dens.

La llum en el buit
La llum no necessita un medi material
(com l’aire o l’aigua) per a propagar-se; també pot fer-ho en el buit. El
buit és l’absència de matèria, condició que només es dóna en l’espai o
en laboratoris. La velocitat de propagació de la llum en el buit és de
300 000 quilòmetres en un segon. En
l’aire és un poc menys, encara que la
diferència és tan xicoteta que se solen
considerar iguals.

78

• La llum es propaga en totes les direccions: per aquest motiu,
quan s’encén un llum, s’il·lumina tota l’estança.
• La llum es propaga en línia recta: per tant, si en una habitació fosca s’il·lumina una butaca amb una llanterna, el que hi
ha darrere de la butaca seguirà en penombra. Aquesta és la raó
per la qual es formen les ombres.
• La velocitat de propagació de la llum és de 300 000 quilòmetres en un segon aproximadament, perquè depén de la densitat del medi que travesse. Per exemple, en l’aire es propaga més
ràpidament que en l’aigua, ja que és menys dens.

2

Recorda que has de buscar en el diccionari les paraules que no conegues.
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5.2. La llum i el so
Alumne:

Curs:

3

Observa els temes (encerclats) i les idees principals (subratllades en negre)
dels dos primers epígrafs del text. Subratlla els temes en roig i les idees
principals en blau. Després, troba tu els temes i les idees principals
del tercer epígraf.

4

Completa el resum de cada paràgraf del text unint els temes i les idees principals.

Data:

• La llum

.
• La llum es pot transformar
.
• Els cossos que emeten llum s’anomenen
.
> Les fonts naturals
.
> Les fonts artificials
.
• La llum sempre es propaga i té les característiques següents:
>
.
>
.
>
.
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5.3. La llum i el so
Alumne:
5

Curs:

Data:

Completa l’esquema del text escrivint els temes i les idees principals.
Indica si és un text comparatiu o descriptiu.
• El text és

.

Són els cossos

.

2. Les fonts

Naturals

Artificials

Es produeixen
de manera
natural.

Es produeixen

3.

.

És
.

1. Què és?

Es pot transformar en
.

6

La llum

Fixa’t en l’esquema i respon a les preguntes següents.
• Què és la llum?

• Quina diferència hi ha entre les fonts lluminoses naturals i les fonts lluminoses artificials?

• Com es propaga la llum?
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6.1. Electricitat i magnetisme
Alumne:

Curs:

Data:

Segueix els passos que et proposem perquè entengues les característiques de l’electricitat.
1

Llig atentament el text.
La càrrega elèctrica
Tots els cossos estan formats per matèria i tenen una sèrie de
propietats, com ara la massa, el volum o la càrrega elèctrica. La
càrrega elèctrica pot ser positiva o negativa. En distingim, així,
tres tipus:
Quan un cos té més quantitat de càrrega positiva que de
càrrega negativa, diem que el cos està carregat positivament.
Quan un cos té més quantitat de càrrega negativa que de
càrrega positiva, diem que el cos està carregat negativament.
Quan un cos té la mateixa quantitat de càrrega positiva i negativa, diem que es tracta d’un cos neutre.
La càrrega elèctrica pot passar d’uns cossos a uns altres. A més, els
cossos amb càrregues de distint signe s’atrauen, mentre que els
cossos que presenten càrregues del mateix signe es repel·leixen.

L’electricitat

uè pot passar si s’utilit en aparells elèctrics inadequadament?

Els cossos amb càrregues
oposades s’atrauen

ots els cossos estan formats per matèria i tenen una sèrie de propietats,
com ara la massa, el volum o la c rrega el ctrica. La càrrega elèctrica pot
ser positiva o negativa. En distingim, així, tres tipus:

Per a comprovar que les càrregues de signe distint s’atrauen,
col·loquem confeti sobre una
taula. Després, freguem un
globus amb un drap de llana,
perquè adquirisca càrrega negativa, i l’acostem al confeti. Observarem que el confeti és atret pel
globus.

•

uan un cos té més quantitat de càrrega positiva que de càrrega negativa, diem que el cos està carregat positivament.

•

uan un cos té més quantitat de càrrega negativa que de càrrega positiva, diem que el cos està carregat negativament.

•

uan un cos té la mateixa quantitat de càrrega positiva i negativa, diem
que es tracta d’un cos neutre.

La càrrega elèctrica pot passar d’uns cossos a uns altres. A més, els cossos
amb càrregues de distint signe s’atrauen, mentre que els cossos que presenten càrregues del mateix signe es repel·leixen.

El corrent elèctric
Si es posen en contacte dos cossos amb distinta quantitat de càrrega elèctrica, aquesta flueix entre els cossos fins que els dos assoleixen la mateixa
càrrega. El desplaçament o moviment de les càrregues elèctriques a través
d’un cos es denomina corrent el ctric.
o tots els materials permeten el pas del corrent elèctric amb la mateixa
facilitat. Segons el seu comportament, els diferents materials es classifiquen en conductors i a llants.

Materials:
• Un drap de llana
• Un globus
• Confeti

• Els materials conductors com ara els cables metàl·lics, permeten que
les càrregues elèctriques hi passen amb facilitat.
• Els materials a llants com el plàstic o la fusta, no permeten que el
corrent elèctric hi passe a través.

L’interior conté fils de
coure, ja que aquest
metall és un dels millors
conductors.

El corrent elèctric
Si es posen en contacte dos cossos amb distinta quantitat de càrrega elèctrica, aquesta flueix entre els cossos fins que els dos
assoleixen la mateixa càrrega. El desplaçament o moviment de
les càrregues elèctriques a través d’un cos es denomina corrent
elèctric.

Pose en pràctica

La càrrega elèctrica

Molt sovint el corrent elèctric es
transmet per mitjà de cables
elèctrics, que es fabriquen amb
materials conductors i aïllants.

Els fils de coure estan recoberts de
plàstic, un material aïllant. Gràcies
a aquest recobriment podem tocar
un cable sense rebre una enrampada.
90

No tots els materials permeten el pas del corrent elèctric amb
la mateixa facilitat. Segons el seu comportament, els diferents
materials es classifiquen en conductors i aïllants.
Els materials conductors, com ara els cables metàl·lics, permeten que les càrregues elèctriques hi passen amb facilitat.
Els materials aïllants, com el plàstic o la fusta, no permeten
que el corrent elèctric hi passe a través.

2

Recorda que has de buscar en el diccionari les paraules que no conegues.
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6.2. Electricitat i magnetisme
Alumne:

Curs:

3

Observa els temes (encerclats) i les idees principals (subratllades en negre)
dels primers paràgrafs del text. Subratlla els temes en roig i les idees
principals en blau. Després, troba tu els temes i les idees principals
de la resta de paràgrafs.

4

Completa el resum de cada paràgraf del text unint els temes i les idees principals.

Data:

• Tots els cossos
.
• Segons la quantitat de càrrega, distingim tres tipus:
>
.
>
.
>
.
• La càrrega elèctrica pot passar
.
• El desplaçament o moviment

.
• Els materials es classifiquen en:
>
.
>
.
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6.3. Electricitat i magnetisme
Alumne:
5

Curs:

Data:

Completa l’esquema del text, escrivint els temes i les idees principals.
Indica si és un text comparatiu o descriptiu.
• El text és

.

És el desplaçament

.

Materials
Aïllants
2.
Corrent elèctric:
hi passa a través.

Corrent elèctric:
.

És una propietat

.

Tipus:

.

Quantitat de càrrega

1.

Cos positiu

Cos neutre
Té més quantitat
de càrrega negativa.

Té

Té

.
6

L’electricitat
.

Fixa’t en l’esquema i respon a les preguntes següents.
Després, escriu tu una autopregunta.
• Què és el corrent elèctric?

• Quina diferència hi ha entre els materials conductors i els materials aïllants?

•
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7.1. Les màquines i els avanços tècnics
Alumne:

Curs:

Data:

Segueix els passos que et proposem perquè entengues les diferències
entre els tipus de màquines.

1

Llig atentament el text.

Les màquines i l’energia
Totes les màquines necessiten energia per a funcionar. Segons la
forma d’energia que fan servir, se’n distingeixen les següents.
Les màquines manuals funcionen amb l’energia proporcionada
per persones o animals, com és el cas dels telers i els aladres
antics, les bicicletes o els trineus.

Tipus

Les màquines tèrmiques aprofiten l’energia tèrmica o calorífica que es genera en cremar un combustible per a produir moviment, com ocorre en els motors dels cotxes.
Les màquines de fluids obtenen l’energia de l’aigua, com ara les
turbines, o del vent, com ara els aerogeneradors. A partir de
l’aigua o del vent produeixen unes altres formes d’energia.
Les màquines elèctriques reben l’energia de piles o bateries, com
els ordinadors portàtils. També poden connectar-se a la xarxa
elèctrica amb un endoll, com els frigorífics o els eixugadors.
De vegades, unes quantes màquines de distint tipus es combinen
per a formar màquines més complexes. Això és el que passa, per
exemple, en un cotxe convencional: la bateria acumula l’energia
elèctrica que s’utilitza per a arrancar el motor que, al seu torn,
és una màquina tèrmica.

2

Recorda que has de buscar en el diccionari les paraules que no conegues.
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Les màquines i l’energia
otes les màquines necessiten energia per a funcionar. Segons la forma
d’energia que fan servir, se’n distingeixen les següents.

Les màquines manuals funcionen amb l’energia proporcionada per persones o animals, com és el cas dels telers i els
aladres antics, les bicicletes o els trineus.

Les màquines tèrmiques aprofiten l’energia tèrmica o calorífica que es genera en cremar un combustible per a produir
moviment, com ocorre en els motors dels cotxes.

Les màquines de fluids obtenen l’energia de l’aigua, com
ara les turbines, o del vent, com ara els aerogeneradors. A partir
de l’aigua o del vent produeixen unes altres formes d’energia.

Les màquines elèctriques reben l’energia de piles o bateries,
com els ordinadors portàtils. També poden connectar-se a la xarxa elèctrica amb un endoll, com els frigorífics o els eixugadors.

e vegades, unes quantes màquines de distint tipus es combinen per a
formar màquines més complexes. Això és el que passa, per exemple, en
un cotxe convencional: la bateria acumula l’energia elèctrica que s’utilit a
per a arrancar el motor que, al seu torn, és una màquina tèrmica.

Les màquines utilit en distintes formes d’energia per a funcionar.
Així, poden ser manuals el ctri ues de fluids i t rmi ues.

1

Esmenta tres màquines que hi haja en ta casa
i indica per a què serveixen i de quin tipus
és cada una.

2

Tria una màquina d’ús quotidià, investiga’n
la història i fes-ne un resum.

3

Consulta quins problemes de salut poden
ocasionar l’abús de la televisió o els videojocs.
Fes una xicoteta enquesta entre els teus
companys de classe per a saber quantes hores
dediqueu a aquestes activitats i debateu sobre
el tema.
103
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7.2. Les màquines i els avanços tècnics
Alumne:

Curs:

3

Observa els temes (encerclats) i les idees principals (subratllades en negre)
dels dos primers paràgrafs del text. Subratlla els temes en roig i les idees
principals en blau. Després, troba tu els temes i les idees principals
de lar esta dels paràgrafs.

4

Completa el resum de cada paràgraf del text unint els temes i les idees principals.
• Totes les màquines necessiten

Data:

.

• Tipus de màquines:
> Les màquines manuals
.
> Les màquines tèrmiques
.
> Les màquines de fluids obtenen
i produeixen
.
> Les màquines elèctriques reben

.

En altres casos, es connecten
.
• Les màquines més complexes es poden formar
.
PENSA...

Assenyala l’enunciat que reculla la idea principal de la lectura.
Els motors dels cotxes són un exemple de màquina tèrmica.
Al principi, les màquines eren molt simples, però amb el temps es van anar
perfeccionant.
Segons la forma d’energia que utilitzen, les màquines poden ser manuals,
tèrmiques, de fluids o elèctriques.
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7.3. Les màquines i els avanços tècnics
Alumne:
5

Curs:

Data:

Completa l’esquema del text, escrivint els temes i les idees principals.
Indica si és un text comparatiu o descriptiu.
• El text és

.

Màquines
Elèctriques

Manuals
Energia:
.

Energia: tèrmica o
calorífica, que es genera
en cremar un combustible.

2.

Energia:
.

Energia: de l’aigua
o del vent.
Les màquines més complexes es poden formar
.

Totes les màquines necessiten

.

1.

Les màquines i l’energia
6

Fixa’t en l’esquema i respon a les preguntes següents. Després, escriu tu una autopregunta.
• Quina diferència hi ha entre les màquines manuals i les tèrmiques?

• Com es poden formar màquines més complexes?

•
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8.1. El relleu, el clima i els rius d’Espanya
Alumne:

Curs:

Data:

Segueix els passos que et proposem perquè entengues els diferents
climes d’Espanya.
1

Llig atentament el text
Quins són els factors climàtics? Com determinen el clima?
La característica principal del clima espanyol és la seua varietat:
combina zones plujoses amb regions quasi desèrtiques, muntanyes
amb neus perpètues i costes on no fa fred quasi mai. Dins d’aquesta
varietat, es distingeixen quatre climes: oceànic, mediterrani, de
muntanya i subtropical.
El clima oceànic, també anomenat atlàntic o temperat humit, és
propi de la franja del nord peninsular situada entre Galícia i el
Pirineu occidental. Les seues característiques són les següents:

Els climes d’Espanya

Pirineus

uins són els factors climàtics? Com determinen el clima?

• La presència del mar permet que les temperatures mitjanes
siguen suaus a l’hivern, entre 8 i 10 °C aproximadament, i fresques a l’estiu, al voltant dels 20 °C. En les zones allunyades de
la costa, aquestes diferències són més grans.
• Les precipitacions, repartides de forma regular durant tot
l’any, són abundants i superen els 800 litres per metre quadrat
a l’any.
El clima de muntanya es dóna en llocs a més de 1 000 metres
d’altitud sobre el nivell del mar. La presència d’elevats sistemes
muntanyosos modifica la temperatura i el règim de precipitacions en aquestes zones. El clima de muntanya es localitza en els
Pirineus, el Sistema Central i les serralades Bètiques. Aquest
clima presenta les característiques següents:

La característica principal del clima espanyol és la seua varietat: combina
ones plujoses amb regions quasi desèrtiques, muntanyes amb neus
perpètues i costes on no fa fred quasi mai. ins d’aquesta varietat, es distingeixen quatre climes: oceànic, mediterrani, de muntanya i subtropical.

ESCALA: 1: 9 50

Mar Cantàbric

• La presència del mar permet que les temperatures mitjanes siguen suaus
a l’hivern, entre 8 i 10 ºC aproximadament, i fresques a l’estiu, al voltant dels
20 ºC. En les zones allunyades de la costa, aquestes diferències són més
grans.
OCEÀ

• Les precipitacions, repartides de forma regular durant tot l’any,
són abundants i superen els 800 litres per metre quadrat a l’any.

ATLÀNTIC

El clima de muntanya
El clima de muntanya es dóna en llocs a més de 1 000 metres d’altitud
sobre el nivell del mar. La presència d’elevats sistemes muntanyosos modifica
la temperatura i el règim de precipitacions en aquestes zones. El clima de
muntanya es localitza en els Pirineus, el Sistema Central i les serralades
Bètiques. Aquest clima presenta les característiques següents:

M

• La temperatura és més baixa com més s’ascendeix: com més altitud,
més baixa és la temperatura. Els hiverns són llargs i freds; els estius, frescos
i curts.
• Les precipitacions són abundants i freqüents: superen els 1 000 litres
per metre quadrat i, durant l’hivern, és habitual que es produïsquen en forma
de neu.

El clima subtropical
El clima subtropical és propi de les illes Canàries, a causa de la proximitat
del tròpic de Càncer. Es caracteritza pels trets següents:
• Les temperatures són càlides durant tot l’any en les zones baixes.
En les zones altes disminueixen, com en la resta de climes.
• Les precipitacions també són molt escasses a nivell del mar, però en
les zones de més altitud poden superar els 1 000 litres per metre quadrat.

clima oce nic
clima
mediterrani
clima de muntan a

su tropical.

120

2

Recorda que has de buscar
en el diccionari les paraules
que no conegues.

El clima subtropical és propi de les illes Canàries, a causa de la
proximitat del tròpic de Càncer. Es caracteritza pels trets següents:
• Les temperatures són càlides durant tot l’any en les zones baixes. En les zones altes disminueixen, com en la resta de climes.
• Les precipitacions també són molt escasses a nivell del mar,
però en les zones de més altitud poden superar els 1 000 litres per
metre quadrat.
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• La temperatura és més baixa com més s’ascendeix: com més
altitud, més baixa és la temperatura. Els hiverns són llargs i
freds; els estius, frescos i curts.
• Les precipitacions són abundants i freqüents: superen els
1 000 litres per metre quadrat i, durant l’hivern, és habitual
que es produïsquen en forma de neu.

100

0

El clima oceànic
El clima oceànic, també anomenat atlàntic o temperat humit, és propi
de la franja del nord peninsular situada entre Galícia i el Pirineu occidental.
Les seues característiques són les següents:

8.2. El relleu, el clima i els rius d’Espanya
Alumne:

Curs:

3

Observa els temes (encerclats) i les idees principals (subratllades en negre)
d’alguns paràgrafs del text. Subratlla els temes en roig i les idees principals en blau.
Després, troba tu els temes i les idees principals de la resta dels paràgrafs.

4

Completa el resum de cada paràgraf del text unint els temes i les idees principals.

Data:

• A Espanya es distingeixen quatre climes:
.
• El clima oceànic, també anomenat
està situat

.

Les seues característiques són les següents:
> Les temperatures
.
> Les precipitacions
.
• El clima de muntanya es localitza
.
Aquest clima presenta les característiques següents:
> Temperatura: els hiverns
.
> Les precipitacions són
.
• El clima subtropical és propi de

.

Es caracteritza pel següent:

75

> Les temperatures són

.

> Les precipitacions són

.
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8.3. El relleu, el clima i els rius d’Espanya
Alumne:
5

Curs:

Data:

Completa l’esquema del text, escrivint els temes i les idees principals.
Indica si és un text comparatiu o descriptiu.
• El text és

.

Tipus de climes

De muntanya
Situació:
entre Galícia i el Pirineu
occidental.

Situació:

Situació:
.
.

Temperatures:
Temperatures:

Temperatures:
són càlides durant tot l’any.
Precipitacions:

.

.
Precipitacions:

.

Precipitacions:
són abundants i freqüents.
.

6

Fixa’t en l’esquema i respon a les preguntes següents.
Després, escriu tu una autopregunta.
• Quina diferència hi ha entre les temperatures del clima oceànic i les del clima subtropical?

• On es localitza el clima de muntanya?

•
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9.1. La població i l’organització política d’Espanya
Alumne:

Curs:

Data:

Segueix els passos que et proposem perquè entengues
les característiques i les activitats del sector primari.
1

Llig atentament el text
Saps en quin sector econòmic treballen els teus pares? I els teus
iaios? Quines diferències hi ha entre l’activitat laboral dels uns i
els altres?
Durant el segle xx i la primera dècada del segle xxi, Espanya va
créixer molt econòmicament i el treball es va transformar profundament. Gràcies a aquest progrés i a pesar de la crisi econòmica dels últims anys, el nostre país es troba entre els més
desenvolupats del món.

característiques

El sector primari
L’agricultura, la ramaderia, la pesca, la mineria i la silvicultura
són les activitats principals del sector primari. A principis del
segle xx, quasi dues terceres parts de la població activa es dedicaven a aquestes activitats. En canvi, en l’actualitat, a penes un
5 % del total treballa en el sector primari. Per això, moltes àrees
d’Espanya han patit un notable despoblament, motivat per
l’èxode rural, és a dir, per l’emigració des de les zones rurals fins
a les zones urbanes. La situació de les distintes activitats d’aquest
sector és la següent:
L’agricultura i la ramaderia, a pesar d’haver perdut pes, continuen resultant fonamentals. De fet, Espanya exerceix un paper
destacat en el conjunt del sector primari europeu, amb cultius
com ara els cereals, la vinya, l’olivera i les fruites i hortalisses, i
també amb la ramaderia ovina, porcina, bovina i l’avicultura.
La pesca també ha anat perdent importància en el conjunt de
l’economia espanyola. Amb tot, el nostre país continua sent un
dels més grans productors i consumidors de peix del món. Els
pesquers espanyols no sols treballen en les aigües nacionals,
sinó que també ho fan en les aigües de la Comunitat Europea i
en les aigües internacionals de tot el planeta.

L’economia d’Espanya

Saps en quin sector econòmic treballen els teus pares? I els teus iaios?
Quines diferències hi ha entre l’activitat laboral dels uns i els altres?
Durant el segle xx i la primera dècada del segle xxi, Espanya va créixer
molt econòmicament i el treball es va transformar profundament. Gràcies
a aquest progrés i a pesar de la crisi econòmica dels últims anys, el nostre
país es troba entre els més desenvolupats del món.

ATLES PÀG.

36 I 37, 40 I 41, 44 I 45

El sector primari a Espanya
El sector secundari a Espanya
El sector terciari a Espanya

El sector primari
L’agricultura, la ramaderia, la pesca, la mineria i la silvicultura són les
activitats principals del sector primari. A principis del segle xx, quasi
dues terceres parts de la població activa es dedicaven a aquestes activitats.
En canvi, en l’actualitat, a penes un 5 % del total treballa en el sector primari. Per això, moltes àrees d’Espanya han patit un notable despoblament, motivat per l’èxode rural, és a dir, per l’emigració des de les zones
rurals fins a les zones urbanes. La situació de les distintes activitats
d’aquest sector és la següent:

L’agricultura i la ramaderia, a pesar d’haver perdut pes,
continuen resultant fonamentals. De fet, Espanya exerceix
un paper destacat en el conjunt del sector primari europeu,
amb cultius com ara els cereals, la vinya, l’olivera i les fruites i
hortalisses, i també amb la ramaderia ovina, porcina, bovina
i l’avicultura.

La pesca també ha anat perdent importància en el conjunt
de l’economia espanyola. Amb tot, el nostre país continua sent
un dels més grans productors i consumidors de peix del món.
Els pesquers espanyols no sols treballen en les aigües nacionals,
sinó que també ho fan en les aigües de la Comunitat Europea
i en les aigües internacionals de tot el planeta.

La mineria ha experimentat un descens notable. Moltes
vegades, la baixa qualitat dels minerals i les creixents dificultats
per a aconseguir-ne l’extracció han convertit la mineria
en un negoci poc rendible, fet que ha comportat el tancament
de moltes explotacions mineres durant les últimes dècades del
segle XX.

La silvicultura o explotació forestal s’ha desenvolupat molt
tot i que Espanya encara necessita importar fustes de l’estranger.

1

1

2
2

3

4
3

4

138

2

Recorda que has de buscar
en el diccionari les paraules
que no conegues.

La mineria ha experimentat un descens notable. Moltes vegades, la baixa qualitat dels minerals i les creixents dificultats per
a aconseguir-ne l’extracció han convertit la mineria en un negoci poc rendible, fet que ha comportat el tancament de moltes
explotacions mineres durant les últimes dècades del segle xx.
La silvicultura o explotació forestal s’ha desenvolupat molt
tot i que Espanya encara necessita importar fustes de
l’estranger.
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9.2. La població i l’organització política d’Espanya
Alumne:

Curs:

3

Observa els temes (encerclats) i les idees principals (subratllades en negre)
dels primers paràgrafs del text. Subratlla els temes en roig i les idees principals en blau.
Després, troba tu els temes i les idees principals de la resta dels paràgrafs.

4

Completa el resum de cada paràgraf del text unint els temes i les idees principals.

Data:

• Les activitats principals del sector primari són:

.
• En l’actualitat,

.
• Les activitats d’aquest sector són:
> L’agricultura i la ramaderia són fonamentals,

.
> La pesca ha anat perdent

.
> La minera ha experimentat

.
> La silvicultura o explotació forestal s’ha desenvolupat

.
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9.3. La població i l’organització política d’Espanya
Alumne:
5

Curs:

Data:

Completa l’esquema del text, escrivint el tema i les idees principals.
Indica si és un text comparatiu o descriptiu.
• El text és

.

Característiques:
• A penes treballa un
• Un

en aquest sector.
, motivat per
.

Activitats:
• La agricultura i la ramaderia són
.
• La pesca ha anat perdent

1.
.

• La mineria ha tingut un
.
• La silvicultura o explotació forestal s’ha desenvolupat
.

6

L’economia
a Espanya

Fixa’t en l’esquena i respon la pregunta següent. Després, escriu tu
dues autopreguntes.
• Quines són les característiques del sector primari?
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10.1. Geografia d’Europa
Alumne:

Curs:

Data:

Segueix els passos que et proposem perquè entengues els diferents
climes europeus.
1

Llig atentament el text.
Quants tipus de paisatges coneixes? Quins creus que hi ha a
Europa?
A Europa hi ha sis tipus de clima: dos climes freds, el polar i el
de muntanya; tres temperats, el continental, el mediterrani i
l’oceànic, i un clima càlid, el subtropical.
Els climes freds
El clima polar o subàrtic es dóna en l’extrem nord d’Europa: el
nord d’Islàndia, el nord de la península d’Escandinàvia i part
dels Urals. Les temperatures són molt baixes durant tot l’any,
amb hiverns molt freds i estius frescos.
Les precipitacions, que solen ser escasses, generalment es produeixen en forma de neu. La flora d’aquesta zona està composta,
sobretot, per molses i líquens.

A Europa hi ha sis tipus de clima: dos climes freds, el
polar i el de muntanya tres temperats, el continental,
el mediterrani i l’oceànic, i un clima càlid, el subtropical.

Paisatge prop de Tromso,
a Noruega.

Els climes freds
El clima polar o subàrtic es dóna en l’extrem nord
d’Europa: el nord d’Islàndia, el nord de la península
d’Escandinàvia i part dels Urals. Les temperatures són
molt baixes durant tot l’any, amb hiverns molt freds
i estius frescos. Les precipitacions, que solen ser
escasses, generalment es produeixen en forma de neu.
La flora d’aquesta zona està composta, sobretot,
per molses i líquens.
El clima de muntanya és propi de les zones
amb serralades altes, com ara els Pirineus, els Alps,
els Carpats o els Urals. Les seues temperatures
són baixes, amb hiverns molt freds i estius frescos,
acompanyades de neus perpètues en els cims amb
més de 2 500 metres d’altitud. Les precipitacions,
abundants i regulars, es donen en forma de pluja
o neu. Com ja has estudiat, la vegetació
en la muntanya es presenta escalonada:
a mesura que s’ascendeix, els boscos
deixen pas als matolls i, en les zones
més altes, no creix cap planta.

Mar de
Noruega

OCEÀ
Mar del
Nord

Mar
Bàltic

ATLÀNTIC

El Mont Blanc, en els Alps francesos.

tic

rià

Ad

Un clima càlid
El clima subtropical caracteritza els arxipèlags situats
en l’oceà Atlàntic: les Canàries, les Açores i Madeira
(illes que pertanyen geogràficament al continent
africà i políticament a Europa). La seua
temperatura és suau, amb hiverns
lleugers i estius càlids, i amb poques
precipitacions. Entre la seua flora
destaquen llorers, til·lers o dragos.

ar

Les precipitacions, abundants i regulars, es donen en forma de
pluja o neu. Com ja has estudiat, la vegetació en la muntanya
es presenta escalonada: a mesura que s’ascendeix, els boscos
deixen pas als matolls i, en les zones més altes, no creix cap
planta.

Quants tipus de paisatges coneixes? Quins creus que
hi ha a Europa?

M

El clima de muntanya és propi de les zones amb serralades altes, com ara els Pirineus, els Alps, els Carpats o els Urals. Les
seues temperatures són baixes, amb hiverns molt freds i estius
frescos, acompanyades de neus perpètues en els cims amb més
de 2 500 metres d’altitud.

Els climes i els paisatges europeus

Mar
Tirré

Mar Mediterrani
ATLES PÀG.

14 I 15

Els ecosistemes d’Europa

Bosc en les illes Açores.
152

Un clima càlid
El clima subtropical caracteritza els arxipèlags situats en l’oceà
Atlàntic: les Canàries, les Açores i Madeira (illes que pertanyen
geogràficament al continent africà i políticament a Europa). La
seua temperatura és suau, amb hiverns lleugers i estius càlids, i
amb poques precipitacions. Entre la seua flora destaquen llorers,
til·lers o dragos.

2

Recorda que has de buscar en el diccionari les paraules que no conegues.
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Mar
Jònic

Mar
Egeu

10.2. Geografia d’Europa
Alumne:

Curs:

3

Observa els temes (encerclats) i les idees principals (subratllades en negre) dels
primers paràgrafs del text. Subratlla els temes en roig i les idees principals en blau.
Després, troba tu els temes i les idees principals de la resta dels paràgrafs.

4

Completa el resum de cada paràgraf del text unint els temes i les idees principals.

Data:

• A Europa hi ha sis tipus de clima:

.
• Els climes freds
> El clima polar o subàrtic es troba
.
Les temperatures són

.

Les precipitacions solen ser

.

La flora

.

> El clima de muntanya és propi dels

.

Les temperatures són

.

Les precipitacions

.

La vegetació a la muntanya es presenta

.
• Un clima càlid
> El clima subtropical es troba a les

.

La temperatura és

.

Les precipitacions

.

Entre la flora destaquen els
81
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10.3. Geografia d’Europa
Alumne:
5

Curs:

Data:

Completa l’esquema del text i escriu els temes i les idees
principals.
• El text és

.

Els climes i els paisatges europeus
Clima

Clima

Polar o subàrtic
Situació: Pirineus, Alps, Carpats,
Caucas i Urals.

Situació:

Situació:

.

.
Temperatures:

Temperatures:
molts baixes tot l’any.

.

.

Precipitacions: abundants
i regulars.

Precipitacions:

Temperatures:

Precipitacions:

.
Flora:
Flora:

.
.

Flora: llorers.

.
6

Fixa’t en l’esquema i respon a la pregunta següent. Després, escriu tu dues autopreguntes.
• Quina diferència hi ha entre les temperatures del clima polar i les del clima subtropical?
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11.1. L’edat moderna
Alumne:

Curs:

Data:

Segueix els passos que et proposem perquè entengues les
característiques històriques del començament de l’edat moderna.

En el interior

Acontecimientos

1

Llig atentament el text.
Quines idees i fets van impulsar els viatges d’exploració de navegants com Cristòfor Colom o Juan Sebastián Elcano? El començament de l’edat moderna a Espanya està marcat pel regnat dels
Reis Catòlics i per l’arribada de Colom a Amèrica.

Els Reis Catòlics
A la darreria de l’edat mitjana, la península Ibèrica es dividia en
cinc regnes: Portugal, Castella, Navarra, Aragó i Granada. El
1469, el matrimoni entre Isabel, hereva de la Corona de Castella, i Ferrran, hereu de la Corona d’Aragó, va aconseguir que els
dos regnes més poderosos de la Península s’uniren sota un sol
comandament.
Una vegada casats, Isabel i Ferran van conquerir el regne de
Granada (1492), últim bastió musulmà en la Península, raó per
la qual van rebre el títol de Reis Catòlics. Més tard, van incrementar els seus territoris mitjançant la conquesta del regne de
Navarra i de les illes Canàries.
En l’exterior, els Reis Catòlics van establir aliances matrimonials
amb Àustria, Anglaterra i Portugal amb el matrimoni dels seus
fills i filles amb els hereus d’aquests regnes. Amb aquestes
unions pretenien debilitar França.

El començament de l’edat moderna

Quines idees i fets van impulsar els viatges d’exploració de navegants com
ristòfor olom o uan Sebasti n Elcano?

ATLES PÀG.

52 I 53

L’edat moderna

El comen ament de l’edat moderna a Espanya està marcat pel regnat dels
eis atòlics i per l’arribada de olom a Amèrica.

Els Reis Catòlics
A la darreria de l’edat mit ana, la península
Ibèrica es dividia en cinc regnes: Portugal,
astella, avarra, Aragó i Granada. El
,
el matrimoni entre Isabel, hereva de la orona de astella, i errran, hereu de la
orona d ra , va aconseguir que els
dos regnes més poderosos de la Península
s’uniren sota un sol comandament.
na vegada casats, Isabel i erran an
con uerir el regne de Granada
,
últim bastió musulmà en la Península, raó
per la qual van rebre el títol de eis
atòlics. és tard, van incrementar els
seus territoris mit an ant la conquesta del
regne de avarra i de les illes anàries.
En l’exterior, els eis atòlics van establir
aliances matrimonials amb ustria, Anglaterra i Portugal amb el matrimoni dels seus fills
i filles amb els hereus d’aquests regnes. Amb
aquestes unions pretenien debilitar ran a.

ESCALA: 1 : 11 500 000
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OCEÀ
ATLÀNTIC

La península Ibèrica a la darreria de l’edat mitjana (1480).

La monarquia autoritària dels Reis Catòlics
Els eis atòlics van reorganitzar el govern dels territoris sota el seu
control i per a fer-ho van escometre les re ormes següents:
• an organitzar consells, òrgans que van adquirir competències de
govern per a a udar els reis en les seues tasques.
• an nomenar irreis, que representaven els reis en cada regne, i correidors, que n’eren els delegats en les ciutats.
• an enfortir la ustícia, creant uns tribunals anomenats audiències.
• an reformar la isenda, pu ant els impostos i creant-ne uns altres de
nous, a fi d’obtindre més ingressos i poder.
Amb aquestes reformes els reis pretenien concentrar més poder del que
va tindre la reialesa durant l’edat mit ana i controlar, així, la noblesa, el
clergat i la població. Per aquest motiu, la seua forma de govern es denomina monar uia autorit ria.

Isabel i Ferran, els Reis Catòlics,
i la seua filla, la princesa Joana.

166

La monarquia autoritària dels Reis Catòlics
Els Reis Catòlics van reorganitzar el govern dels territoris sota el
seu control i per a fer-ho van escometre les reformes següents:
• Van organitzar consells, òrgans que van adquirir competències de govern per a ajudar els reis en les seues tasques.

2

Recorda que has de buscar
en el diccionari les paraules
que no conegues.

• Van nomenar virreis, que representaven els reis en cada
regne, i corregidors, que n’eren els delegats en les ciutats.
• Van enfortir la justícia, creant uns tribunals anomenats
audiències.
• an reformar la hisenda, pujant els impostos i creant-ne uns
altres de nous, a fi d’obtindre més ingressos i poder.
Amb aquestes reformes els reis pretenien concentrar més poder
del que va tindre la reialesa durant l’edat mitjana i controlar,
així, la noblesa, el clergat i la població. Per aquest motiu, la seua
forma de govern es denomina monarquia autoritària.
83

Aprendre a comprendre

© GRUPO EDELVIVES

11.2. L’edat moderna
Alumne:

Curs:

3

Observa el temes (encerclats) i les idees principals (subratllades en negre)
dels tres primers paràgrafs del text. Subratlla els temes en roig i les idees
principals en blau. Després, troba tu els temes i les idees principals
de la resta dels paràgrafs.

4

Completa el resum de cada paràgraf del text unint els temes i les idees principals

Data:

• El començament de l’edat moderna a Espanya està marcat pel
.
• En l’interior, a finals de l’edat mitjana, el matrimoni entre

.
> Isabel i Ferran van conquerir

.
• En l’exterior, els Reis Catòlics

.
• Els Reis Catòlics van escometre les reformes següents:
> Van organitzar

.

> Van nomenar

.

> Van crear

.

> Van reformar

.

Amb aquestes reformes
.
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11.3. L’edat moderna
Alumne:
5

Curs:

Data:

Completa l’esquema del text, escrivint els temes i les idees principals.
Indica si és un text comparatiu o descriptiu.
• El text és

.
• És com es denomina

• En l’interior, el matrimoni d’
.

.

2.

Els Reis Catòlics van conquerir

• Reformes per a
concentrar més poder:

.

> Organitzaren

• En l’exterior, van casar els seus fills
.

.

3.
> Nomenaren

• Regnat dels

.

• Arribada de

.

1. Esdeveniments

.
> Crearen
.

El començament
de l’edat moderna
6

> Reformaren
.

Fixa’t en l’esquema i respon a la pregunta següent. Després, escriu tu dues autopreguntes.
• Quins esdeveniments van marcar el començament de l’edat moderna?
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12.1. L’edat contemporània
Alumne:

Curs:

Data:

Segueix els passos que et proposem perquè entengues els canvis històrics
de començaments de l’edat contemporània
1

Llig atentament el text.
Coneixes algun gran invent que es produïra al començament de
l’edat contemporània? Com va canviar la forma de vida de les
persones?

Canvis

Procés

La Revolució Industrial
En el segle xviii, al Regne Unit, es va inventar la màquina de
vapor. Fins llavors s’havia usat la força de persones o d’animals
com a font d’energia per a moure màquines però, a partir
d’aleshores, també va començar a utilitzar-se el carbó. L’aplicació
de la màquina de vapor a altres màquines, com els telers, va
comportar l’aparició de les primeres fàbriques, que van substituir els xicotets tallers. Aquestes grans indústries es van
instal·lar en les ciutats, cosa que va atraure moltes persones que
cercaven treball. Per això es va produir un èxode rural, és a dir,
l’emigració dels habitants dels pobles a les ciutats. La societat
agrària i rural es va transformar així en una societat industrial
i urbana. Tot aquest procés es denomina industrialització o Revolució Industrial.
Les màquines, com els telers mecànics, permetien produir a
gran velocitat i amb menor cost econòmic. Per això, les grans
fàbriques van anar substituint els tallers artesanals, incapaços
de competir-hi.

Els canvis profunds que van iniciar
l’edat contemporània

oneixes algun gran invent que es produ ra al comen ament de l’edat
contemporània? om va canviar la forma de vida de les persones?

ATLES PÀG.
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L’edat contemporània

La Revolució Industrial
En el segle x iii, al egne nit, es va inventar la m uina de apor. ins
llavors s’havia usat la for a de persones o d’animals com a font d’energia
per a moure màquines però, a partir d’aleshores, també va comen ar a
utilitzar-se el carbó. L’aplicació de la màquina de vapor a altres màquines,
com els telers, va comportar l’aparició de les primeres bri ues, que van
substituir els xicotets tallers. Aquestes grans indústries es van instal lar
en les ciutats, cosa que va atraure moltes persones que cercaven treball.
Per això es va produir un èxode rural, és a dir, l’emigració dels habitants
dels pobles a les ciutats. La societat agrària i rural es va transformar així
en una societat industrial i urbana. ot aquest procés es denomina industrialit aci o e oluci ndustrial.

L’aplicació de la màquina de vapor als
transports va servir per a construir el
ferrocarril i el vaixell de vapor,
que van facilitar el transport de
persones i de mercaderies.

Les màquines, com els telers
mecànics, permetien produir a
gran velocitat i amb menor cost
econòmic. Per això, les grans
fàbriques van anar substituint
els tallers artesanals, incapaços
de competir-hi.

Amb la màquina de vapor, el carbó
es va convertir en la principal font
d’energia. Encara que a la darreria
del segle XIX i a principis del segle XX
també van començar a utilitzar-se
l’electricitat i el petroli.

Molts llauradors van emigrar del camp a la ciutat per
a trobar treball en les fàbriques, la qual cosa va
provocar el creixement de les ciutats.

Amb les fàbriques va aparéixer la classe social dels
obrers, que treballaven i vivien en condicions molt
dures. Les diferències entre la forma de vida de les
classes altes, com els amos de les fàbriques i els
propietaris de terres, i les classes baixes, formades
per obrers i llauradors, generarà conflictes importants.
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L’aplicació de la màquina de vapor als transports va servir per a
construir el ferrocarril i el vaixell de vapor, que van facilitar el
transport de persones i de mercaderies.
Amb la màquina de vapor, el carbó es va convertir en la principal font d’energia. Encara que a la darreria del segle xix i a principis del segle xx també van començar a utilitzar-se l’electricitat
i el petroli.

2

Recorda que has de buscar
en el diccionari les paraules
que no conegues.

Amb les fàbriques va aparéixer la classe social dels obrers, que
treballaven i vivien en condicions molt dures. Les diferències
entre la forma de vida de les classes altes, com els amos de les
fàbriques i els propietaris de terres, i les classes baixes, formades per obrers i llauradors, generarà conflictes importants.
Molts llauradors van emigrar del camp a la ciutat per a trobar
treball en les fàbriques, la qual cosa va provocar el creixement
de les ciutats.
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12.2. L’edat contemporània
Alumne:

Curs:

3

Observa els temes (encerclats) del text i subratlla’ls en color roig.
Després, troba tu les idees principals i subratlla-les en color blau.

4

Completa el resum de cada paràgraf del text unint els temes i les idees principals.

Data:

• Es denomina industrialització o Revolució Industrial el procés següent:
En el segle XVIII, a Gran Bretanya es va inventar la màquina de vapor.

.
• Les màquines permetien
.
• L’aplicació de la màquina de vapor
.
• El carbó es va convertir
.
• Amb les fàbriques va aparéixer
.
• Molts camperols van emigrar
.
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12.3. L’edat contemporània
Alumne:
5

Curs:

Data:

Completa l’esquema del text, escrivint el tema i les idees principals.
Indica si és un text comparatiu o descriptiu.
• El text és

.

• És el procés següent:
>
.
>

.

>

.

1.

• Canvis:
> Les màquines
.
> Construcció del

.

> El carbó es
.
> Va aparéixer la classe social dels obrers,
.
> Molts camperols

6
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.

Canvis amb què
es va iniciar
l’edat
contemporània

Fixa’t en l’esquema i escriu tu tres autopreguntes.
•

?

•

?

•

?
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