Reptes i realitats
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Atenció
a la diversitat
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Dimensió comunicació oral

Què ha dit la científica?

Escolta i ordena el text de la xerrada que ha fet la científica:
 erò no cal anar gaire lluny per trobar espècies en
5 P
perill d’extinció. A Catalunya també hi ha molts
animals que pateixen aquesta situació, com el linx
ibèric, el trencalòs o la granota pirinenca.
1 B
 on dia a tothom. Abans de començar, vull donar
les gràcies al Museu de Ciències Naturals per
haver-me convidat a parlar avui.
6 B
 uenu, algú podria dir que això no ens afecta,
però no és veritat: a mesura que es vagi reduint
la diversitat vegetal i animal, les persones també
tindrem menys possibilitats de sobreviure al planeta. Cal tenir cura de les
plantes i els animals per tenir cura també de nosaltres mateixos. Per tant,
cal actuar. Hi ha diverses solucions al problema, com la protecció d’espais
naturals i la reintroducció d’espècies als seus hàbitats.
2 L ’objectiu de la meva xerrada és alertar sobre la gran quantitat d’espècies
animals i vegetals del planeta que corren el risc de desaparèixer si no
prenem mesures.
 o em voldria despedir sense destacar que el futur del planeta és cosa
7 N
de tots, així que ens hem d’esforçar tots junts per tenir cura de la Terra.
Moltes gràcies per la vostra atenció.
4 P
 ues la destrucció de boscos i, per tant, dels espais que habiten alguns
animals, la contaminació tant dels continents com dels oceans o la caça
i la venda il·legal d’espècies protegides. Per exemple, fa pocs anys uns
caçadors van matar l’elefant més gran del món!
 egons la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura, milers
3 S
d’éssers vius s’estan extingint per culpa de l’acció dels humans. Quines són
les activitats de les persones que més els afecten?
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Les abelles

 er preparar la teva exposició oral, mira aquest vídeo
P
sobre les abelles i anota tot el que t’interessi.
Resposta oberta

ET POTS FIXAR...

• com són.

• com hi veuen.
• com aconsegueixen el nèctar.

• en què consisteix la pol·linització.

• en els diferents tipus d’abelles
que hi ha.
• en els motius pels quals estan
desapareixent.
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L’exposició oral

 ara bé les orelles! Quin dels tres àudios és una exposició oral? Com
P
ho has sabut?
 ÀUDIO 1

 ÀUDIO 2

 ÀUDIO 3

Resposta model.
El 2, Perquè els dos nens expliquen tot el què saben de les margarides. Es
presenten, donen informació i s’acomiaden. En el primer àudio es dona unes
instruccions. El tercer àudio és una cançó.
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Els barbarismes

Pinta els mots correctes:

fresó

passadís

cumpleanys

maduixot

passillo

aniversari

bombilla

adhesiu

gronxador

bombeta

pegatina

columpi

telaranya

pito

carmanyola

teranyina

xiulet

fiambrera

Ara, ratlla els barbarismes:

d’acord / vale

pues / doncs

despedir / acomiadar

bé / bueno

quin embolic / quin lio

