
DESPRÉS DE LLEGIR

2 LLEGIM UNA NOTÍCIA
QUÈ MÉS SAPS SOBRE JORNET I EL SEU INCIDENT AMB UNA ABELLA?

  1 Marca la resposta correcta:

Quines opcions tenia Kilian Jornet de guanyar la cursa?

 Segur que hauria guanyat si no s’hagués retirat.

  Feia estona que no tenia cap opció de victòria.

  Va abandonar quan tenia opcions de guanyar.

  Li quedaven poques opcions de victòria quan es va retirar.

L’abella ha picat Kilian Jornet...

  a la matinada.

  al migdia.

  al vespre.

  a la mitja nit.

Jornet ha explicat què li ha passat a la cursa en...

  una entrevista d’un diari de Manresa.

  un missatge en una xarxa social.

  una carta publicada per un diari.

  una entrevista per al telenotícies.

  2 Subratlla, d’acord amb la llegenda, en aquest fragment de la notícia la informació 
que correspon a les preguntes següents:

Què?      Qui?      Quan?      On?      Com?      Per què?

Kilian Jornet ha hagut d’abandonar aquesta matinada l’Ultra Trail del Mont Blanc 

per la picada d’una abella. El cerdà ha parat a 85,8 km de la meta, quan mantenia 

opcions de victòria en una prova que va arrencar divendres a Chamonix, per la 

reacció al·lèrgica que li ha provocat la picada.

  3 Redacta una notícia sobre un esdeveniment que darrerament hagi passat a la 
teva escola. Tingues en compte que has de contestar un mínim de quatre preguntes 
periodístiques.
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Fem una festa d'aniversari en un restaurant i algunes de 
les persones convidades pateixen al·lèrgies alimentàries. 
Cal anar ben en compte a l'hora de triar els plats perquè 
tothom pugui gaudir de la festa!

 Espaguetis a la carbonara 
Espaguetis amb bacó, rovell d’ou i formatge parmesà.

 Tallarines vongole
Tallarines amb tomàquet, cloïsses, all i julivert.

 Macarrons amb salsa gorgonzola
Macarrons amb salsa de formatge gorgonzola i nata i nous.

 Pizza quatre formatges
Pizza amb salsa de tomàquet, mozzarella, gorgonzola, parmesà i mató.

 Pizza del xef
Pizza amb salsa de tomàquet, mozzarella, ruca, pernil salat i ou.

ous   lactis   fruits de closca   mol.luscs

I ARA… AL·LÈRGIES ALIMENTÀRIES

  Si un convidat és al·lèrgic als lactis i als mol·luscs, pot quedar-se a sopar en 

aquesta pizzeria? 

  Si un convidat és al·lèrgic als fruits de closca i als mol·luscs, quins plats pot 

demanar? 

  Si ets al·lèrgic als ous, quins menús no pots demanar? 

  Quins són els aliments lactis del menú Pizza del Xef? 

  I tu, quin plat escolliries per sopar? 
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