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LA JUNGLA: QUÈ ÉS I COM ÉS?
DESPRÉS DE LLEGIR LA LECTURA “LA JUNGLA: QUÈ ÉS I COM ÉS”,  

RESOL AQUESTES ACTIVITATS.

COMPRENSIÓ LECTORA / ACTIVITATS COMPETENCIALS – COMPETÈNCIES 5, 6

  1 Marca la resposta correcta:

El clima de la jungla és...

  molt confortable per viure-hi tot 
l’any.

  massa extrem: les baixes 
temperatures no et deixen sortir 
de casa!

  suau a l’estiu i molt fred a 
l’hivern.

  un clima típicament tropical: 
temperatures elevades i 
precipitacions abundants.

En entrar a la jungla, pot ser 
que...

  t’exaltis i tinguis la sensació que 
has estat enverinat.

  t’angoixis i tinguis dificultats 
respiratòries.

  tinguis fred perquè no arriba la 
llum del sol.

  ploris en veure un paisatge tan 
espectacular.

Un cop travesses el mur de 
vegetació que hi ha en endinsar-
se a la jungla...

  has d’escalar un altre mur de 
plantes negres i punxegudes.

  no pots anar més enllà.

  es pot caminar fàcilment.

  costa molt d’avançar.

Els arbres de la jungla són...

  baixos i punxeguts.

  alts (a tres nivells d’alçada) i 
densos.

  alts i prims.

  alts, negres i punxeguts.

  2 Si estiguessis malalt o malalta i sabessis que a la jungla hi ha una planta per 
curar-te, la buscaries? Per què?
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I ARA...AVENTURA A LA JUNGLA

COMPRENSIÓ LECTORA / ACTIVITATS COMPETENCIALS – COMPETÈNCIES 5, 6

• Com es pot fer la reserva? 

• D’on surt el viatge i a quina hora? 

• Aquest viatge és més car o més barat? Quants diners més val? 

• Què no inclou, el preu del viatge? 

• Arribarem al partit de bàsquet, que és diumenge al matí? 
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Després de l’anterior viatge a la jungla,  
ara una companya de l’escola et demana  
que l’ajudis a fer la reserva per anar-hi  
amb la seva família.

Sortida: divendres 6 a les 12 h
Tornada: diumenge 7 a les 19 h
Lloc de trobada: plaça Major
Preu: 325 € 
Inclou bitllet d'autocar, viatge en jeep, 
tots els àpats excepte els sopars, 
allotjament en bungalous, servei de guia.
Recomanacions: cal anar ben equipat 
i calçat, portar aigua i repel·lent 
contra els insectes.

Organització i reserves:  
VIATGES RODAMONS  
Tel. 609 278 111

VIU UN CAP  
DE SETMANA  
DIFERENT!

VIATJA  
AMB NOSALTRES  
A LA JUNGLA




