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Comprensió Lectora: Activitat 6 
Article d’opinió: El 2003, el tercer any més calent dels últims segles. 
 
 
Llegeix l’article d’opinió adjunt i marca la resposta correcta de cada una de les 
preguntes plantejades. 
 
 
1. Segons el text, quins són els països més contaminants del món? 

a) Els europeus perquè es on hi ha hagut més morts. 

b) Els països subdesenvolupats perquè no controlen els residus. 

c) Estats Units i Rússia perquè no respecten el protocol de Kyoto. 

d) La Xina perquè és l’estat més poblat. 

2. Què va provocar l’onada de calor premonzònic: 

a) unes grans inundacions 

b) vent tropical 

c) un huracà 

d) temperatures d’entre 45 i 49ºC 

3. Quina d’aquestes oracions resumeix millor el primer paràgraf del text? 

a) L’any 2003 ha estat patètic. 

b) L’home no s’ha esforçat gaire per deixar un planeta en condicions. 

c) El balanç de l’any de cara a les generacions futures és una herència que no 

posa remei als problemes. 

d) Durant el 2003 ha continuat augmentant la contaminació ja que l’home 

s’interessa més per l’economia que per l’ecologia. 

4. De quins tres continents es donen dades a l’article? 

a) Amèrica, Europa i Àsia 

b) Amèrica, Àfrica i Àsia. 

c) Amèrica, Europa i Àfrica. 

d) Àfrica, Europa i Àsia. 

5. Quant ha pujat la temperatura de la Terra durant el s. XX? 

a) 0,45 ºC 

b) 0,60 ºC 

c) 40 ºC 

d) molt 
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6. A quina època de l’any s’ha redactat l’article? 

a) a la primavera 

b) a l’estiu 

c) a l’hivern 

d) el text no ho diu clarament. 

7. A qui demana directament l’autor un compromís amb el protocol de Kyoto? 

a) als polítics espanyols que es presenten a les eleccions 

b) a tots els homes i dones del món 

c) a tots els lectors d’aquest article 

d) als països contaminants. 

8. Què ha passat als Alps? 

a) ja no hi ha glaciars 

b) s’han fos tres metres de neus perpètues 

c) han tingut temperatures superiors als 45ºC 

d) l’article no parla dels Alps. 

9. Què ha provocat la pujada del riu Ganges? 

a) dos mil morts 

b) que s’acabés la sequera 

c) entre cent i mil morts 

d) un monzó 

10. De quin estat dels Estats Units d’Amèrica es parla al text? 

a) Kyoto 

b) Califòrnia 

c) Gran Bretanya 

d) Canadà 

11. A part de la OMM, de quina altra organització mundial es parla al text? 

 

 

12. Escriu quatre noms propis que apareguin al text.  


