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Activitat d'autoavaluació

El test de "Les migracions humanes"
Test ràpid sobre alguns dels conceptes que apareixen en els articles

Teniu el llapis preparat?   Llegiu cada frase de la taula i poseu una X a la columna V (si
creieu que és veritat) o a la F (si creieu que és falsa)

� En acabar, cerqueu les respostes dins de cada article (us donem la pàgina)
� Cada resposta encertada serà 1 punt, cada resposta incorrecta en resta 0,5.
� Finalment, sumeu els total de punts.

Àrea Art. V F Punt.

01  1. Les migracions humanes són un fenomen recent

08  2. Actualment hi ha al Món un milió de migrants per motius
de recerca de treball i polítics

14  3. Tots els immigrants són persones amb una situació legal
irregular (problemes amb els "papers" de residència, etc.)

21  4. Actualment, el col·lectiu més important de migrants és el
provocat per la pobresa d'una part de la població mundial

CS

26  5. A la Terra hi ha greus desequilibris econòmics i socials
entre el Nord i el Sud

02  6. Hi pot haver més diferències entre dues persones negres
que entre una persona negra i una blanca

19  7. Totes les papallones migratòries recorren, com a màxim,
deu quilòmetresCN

24  8. Les cotorres van arribar a la ciutat de Barcelona després
que els coloms i els pardals

TE 33  9. Als EEUU hi ha uns cent milions d'immigrants en situació
irregular o "sense papers"

03  10. El jugador de futbol, Kluivert, és un immigrant

11  11. El manual d'ús d'una rentadora és un text instructiu

16  12. La paraula xerif prové de l'anglès americà

23  13. Qualsevol immigrant és, també, un emigrant

28  14. L'autor i el narrador d'una història són sempre la mateixa
persona

LL

35  15. La frase "El mar sembla una bassa d'oli"  no és una
metàfora

04  16. Definició de taula: "És una cosa de fusta"

09  17. El gruix de les fletxes que representen migracions, té
molta importància

15  18. Els primers astronautes russos i americans van poder
observar els meridians i paral·lels de la Terra

M

27  19. A Gàmbia, l'any 1998, per cada 1.000 nens nascuts vius,
en van morir 10 abans de complir un any.
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Àrea Art. Pàg. V F Punt.

05  20. Les pintures a les parets de les esglésies romàniques
poden comparar-se als actuals  llibres de còmics.

10  21. El groc i el vermell són colors freds.

32  22. Un triangle degudament il·luminat pot semblar un conVP

37  23. Per a fer els grafitis a les parets s'utilitzen pinzells i
pintura a l'oli

30  24. En un rap musical són molt importants les pulsacions
MU

35  25. Joan Manuel Serrat ha composat la cançó
"clandestino" dedicada als emigrats

17  26. La cultura d'un poble representa una "manera de veure
el món"

31  27. Fer l'ullet és una manera de comunicar-seID

37  28. Per als nostres immigrants el català és una llengua
estrangera

06  29. Els homes tenen més flexibilitat física que les dones

12  30. La marató és una cursa on la velocitat compte molt

18  31. La força física, anomenada "explosiva", és la capacitat
de moure una càrrega en el menor temps possible

EF

23  32. Per a córrer una marató o per a jugar al futbol és
necessita el mateix  tipus de resistència física

                                                                                       Total  punts

Valoració final

Esteu contents del resultat?

Heu encertat en algunes àrees especialment?

O els encerts han estat repartits per totes les àrees?

Coincideixen aquests resultats amb les vostres afeccions?

Per a fer aquest test heu fet servir, especialment, la memòria? El sentit comú?

O altres capacitats?

Compareu els resultats amb els vostres companys més propers.

Totes les persones som competents en alguna cosa !!


