EL SÒL I EL SUBSOL
La superfície terrestre.
Els éssers vius viuen a la superfície de la Terra. Els animals aquàtics viuen a la hidrosfera,
les aus habiten l’atmosfera i els animals terrestres, la geosfera.
La hidrosfera està composada per les aigües del planeta. Dolces i salades.
L’atmosfera està composada per capes de diferents gasos (com l’oxigen) que envolten la
Terra.
La geosfera està composada per capes de roques i minerals que formen el sòl i el subsòl.
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El sòl i el subsòl
Text PÀG. 28 . ed. La galera. Medi 4.

L’aprofitament del sòl dels d’essers vius
El sòl es forma lentament per l’acció del vent, la pluja o les gelades, que van esmicolant la
roca mare. Les arrels de les plantes que hi creixen també poden trencar la roca, alhora que
subjecten el sòl format i eviten que el vent i l’aigua se l’enduguin.

Alguns animals que viuen enterrats al sòl, com els
cucs, l’airegen.

Els cucs airegen la terra i ajuden el
procés de descomposició .

L’aprofitament del sòl i el subsòl de les persones.
Les persones vivim sobre el sòl i alhora en traiem profit: el fem servir per conrear plantes i
n’extraiem roques i minerals. Malauradament, també el fem malbé quan construïm sense
miraments o el contaminem abocant tot tipus de substàncies.
Les persones modifiquem el sòl amb la seva
acció: construint carreteres, talant boscos,
abocant escombraries o conreant-lo. Diem que
modifiquem el paisatge natural i construïm
paisatges humanitzats.
Per a preparar el sòl per al conreu s’ha de
netejar, llaurar (remoure i airejar la terra) i
adobar (enriquir el sòl amb minerals). Després,
se sembrenDE
les PARAULES
llavors o es planten
els plantés
GLOSARI
CLAU
que es deixen créixer fins a collir-los.
El conreu doncs, és una extensió de sòl que les
persones treballen per a obtenir-ne cereals,
hortalisses, fruita, fusta,...

Imatge d´arxiu d´un treballador del camp conreant un camp del Baix
Empordà amb un tractor. Aniol Resclosa. Diaridegirona.cat

GLOSARI DE PARAULES CLAU
Heu de llegir el text i a continuació definir les paraules que trobareu a la taula
• En la majoria dels casos trobareu les definicions al text.
• Altres paraules les haureu de definir a partir del que haureu entès de la lectura.
• Si no podeu definir-les a partir de la lectura, les podeu buscar al diccionari.
CONCEPTE

Està explicat al text?

SÒL
HUMUS
ARGILA
SORRA
SUBSÒL
ROCA MARE
PAISATGE HUMANITZAT
TERRA FÈRTIL
CONCEPTE

DEFINICIÓ

En quina part?

Cal saber-ho per
entendre el text?

COMPLETAR UN TEXT I UN ESQUEMA.

Omple els buits amb els següents conceptes claus:

airegen – arrels – aigua – descomponen – arrels – nutrients- humus

Els cucs de terra i els bacteris són essencials per a la vida de les plantes.

Els cucs .........................el sòl i els bacteris ________________ les restes dels éssers vius

del sòl. El procés de descomposició de la matèria orgànica aporta ................... al sòl

formant l’ ....................... Els _____________són captats per les ______________ de les

plantes.

Esquema pàg 37. Ed la galera. Medi 4.

FES UNA FRASE AMB LA IDEA PRINCIPAL DE CADA PARÀGRAF

Punt 1. Títol

Frase de la idea principal de l’apartat.

Punt 2. Títol

Frase de la idea principal del resum inicial.

El sòl

Punt 2

Frase de la idea principal del paràgraf.

Punt 3. Títol

Frase de la idea principal del resum inicial.

El subsòl

Punt 3.
1r paràgraf

Frase de la idea principal del 1r paràgraf.

Punt 3.
2n paràgraf

Frase de la idea principal del 2n paràgraf.

Punt 4

Dos paràgrafs, dos idees, dos frases resum.

L’aprofitament
del sòl dels
d’essers vius

Punt 5
L’aprofitament
del sòl i el
subsòl de les
persones.

Dos paràgrafs, dos idees, dos frases resum.

