
ON? 

A Tanzània i Kenya, dos 

països africans. 

QUI? 

En Michel és veterinari i 

fotògraf. La Chirtine és 

fotògrafa. 

EL MATERIAL 

200 litres d’aigua, 

menjar per a 3 setmanes, 1 

farmaciola de primers 

auxilis, 1 ràdio emissora i un 

GPS. 

5 càmeres de fotos digitals 

i 3 teleobjectius. 

Nom: __________________________  Data: __________________ 

 

FOTÒGRAFS A L’ÀFRICA 

 

 

 

 

 

 

En Michel i la Christine Denis-Huot són 

fotògrafs d’animals. Les fotos que fan 

són famoses a tot el món. 

 

Drets abans que surti el sol 

Per a en Michel i per a mi, l’aventura 

comença a les 5.30h. Abans de sortir de la 

tenda, mirem ben bé tots els voltants amb la 

llanterna, perquè pot haver-hi hienes atretes 

per la nostra presència. Després d’esmorzar 

bé, ens posem en marxa, a trenc d’alba. 

 

Sempre alerta 

Circulem amb les finestres obertes i les càmeres 

preparades per disparar. Estem alerta perquè quan surt 

el sol, les lleones mengen, els papions baixen dels 

arbres i els lleopards exploren el territori. 

 



 

Ni massa a prop ni massa lluny 

Quan localitzem un depredador, en Michael mira de posar el 4x4 de 

manera que l’animal quedi ben il·luminat pel sol. És tot un art. No 

s’ha de destorbar l’animal, ni fer que fugi, ni alertar la presa. 

 

Compte amb el lleopard! 

Entre les 10 i les 16h, la llum és massa forta. Els 

animals estan com estamordits pel sol. És inútil  fer-

los fotos. Aleshores busquem l’ombra d’un arbre per 

menjar. Abans comprovem que no hi hagi cap 

lleopard a les branques. 

 

La càrrega del búfal 

Quan es fa fosc, tornem a la feina. Travessem rius amb 

l’aigua fins a les finestres. A vegades ens envesteix un 

búfal solitari. Sort que el 4x4 té un “parabúfals”. També 

veiem com cacen les lleones. M’he adonat que, quan 

enxampen una presa, jo em canso tant com elles. 

 

Treballant a la nit 

Quan es fa fosc, muntem el campament una mica 

allunyat del pas dels animals. Connectem 

l’ordinador a la bateria del 4x4 i seleccionem les 

fotos. Despleguem la tenda cap a les 22h. M’agrada 

adormir-me protegida a les altures, bressolada pel 

riure de les hienes o el rugit dels lleons. 

 

 

 



Comprensió lectora 

 

 

1. Respon les preguntes següents: 

 

 A que es dediquen el Michael i la Christine? 

 

 Són fotògrafs 

 Ella és fotògrafa i ell veterinari i fotògraf 

 Són veterinaris i fotògrafs 

 Ell és fotògraf i ella veterinària i fotògrafa 

 

 Treballen a ... 

 

 Àfrica 

 Dos països d’Àsia 

 Tasmània i Kenya 

 Kenya 

 

 Quin d’aquest objectes no porten: 

 

 Una radio 

 Un GPS 

 5 càmeres 

 3 teleobjectius 

 

 

 



 Què vol dir la següent expressió “Pot haver-hi hienes atretes per la nostra 

presència” 

 

 Que les hienes tenen molt bona oïda. 

 Que les hienes estan molt atentes. 

 Que nosaltres cridem les hienes. 

 Que tenen interès en nosaltres. 

 

 Què vol dir l’expressió “A trenc d’Alba”? 

 

 Quan es fa fosc 

 De matinada 

 De bon matí 

 Al capvespre 

 

 

 Per què sempre circulen amb les finestres obertes? 

 

 Per poder disparar 

 Perquè fa molta calor 

 Per poder veure millor els animals 

 Per poder fer fotos 

 

 Quantes hores tenen per dinar i descansar? 

 

 Aproximadament 6 hores 

 Més de 6 hores 

 Menys de 6 hores 

 El text no ho diu 

 

 



 I quantes hores tenen per dormir? 

 

 7 hores 

 Més de 7 hores 

 Menys de 7 hores 

 El text no ho diu 

 

 

 Escriu en passat la següent frase? 

 

Quan es fa fosc, muntem el campament una mica allunyat del pas dels animals. 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 A continuació tens unes frases que s’identifiquen amb unes lletres (A,B,C,D). 

Segons el text quin és l’ordre correcte en què passen els fets? 

 

 

 

 

 

 

 

 A B C D 

 B C D A 

 D A C B 

 C D A B 

  

 

A.               

Circulen sempre 

amb les finestres 

obertes. 

B.                     

A la Christine li 

agrada adormir-se 

sentint els animals. 

C.                     

Sempre van amb 

compte de no 

molestar als 

animals. 

D.                      

Les seves fotos 

són famoses a tot 

el món. 


