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En aquest document trobareu:
•• Les solucions de les activitats de resposta única (1, 4, 5, 6 i 8).
•• Indicacions per a la realització de l’activitat 3 (pàgina web de l’IDE Menorca).
ACTIVITAT 1
HORITZONTAL: 2. Tampó, 5. Ambiental, 7. UNESCO, 8. Biosfera, 9. Econòmic
VERTICAL: 1. Sostenible, 3. Social, 4. Transició, 6. Nucli, 10. ONU

ACTIVITAT 3
Cal accedir al visor de cartografia del web IDE Menorca: http://ide.cime.es/visoride. S’han de seguir
els següents passos:
•• Realitzar un zoom de la zona del mapa que volem estudiar.
•• Per comparar els anys 50 amb l’actualitat hem de seleccionar les ortofotos del 1956 i la més recent, tal
com es pot veure a la captura de pantalla següent:

•• Hem de moure la barra que hi ha entre les dues pestanyes per passar d’un mapa a l’altre i poder
analitzar els canvis que hi ha hagut en el temps. Jugant amb el zoom es poden arribar a visualitzar els
mapes amb força detall.
•• Si volem veure la zonificació de la reserva de biosfera, hem d’anar a la finestra de la dreta (capes
disponibles), desplegam “AGRICULTURA I MEDI AMBIENT” i, després, seleccionam “Reserva de la
biosfera”. Finalment, hem de fer un doble clic a “Zonificació de la Reserva de Biosfera” i així s’obrirà la
capa sobre el mapa.
•• A la finestra “Capes carregades” podeu activar o desactivar la capa seleccionada.

ACTIVITAT 4

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: 5, 1, 11, 10, 7, 9, 6, 12, 2, 8, 3 i 4.
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ACTIVITAT 5

ACTIVITAT 8

•• Ofici de la construcció de parets de pedra
seca: PAREDADOR
•• Capell dels cavallers de festes patronals:
GUINDOLA
•• Fruita d’estiu que sol acompanyar l’oliaigua:
FIGA
•• Ball del folklore menorquí: FANDANGO
•• Recital de poesia improvisada amb tonada
característica i acompanyament de guitarra o
llaüt: GLOSAT
•• Tela que s’empra per donar forma a les
fogasses de formatge: FOGASSER
•• Anglicisme menorquí per referir-se al guix que
s’empra per escriure a les pissarres: XOC
•• Anglicisme menorquí que es refereix a un joc
infantil (en castellà es coneix com canica):
MÈRVOL (segons els pobles, també es diu
‘mèrvil’ o ‘mèrvel’).
•• Replec de les festes de cavalls de Menorca:
CARAGOL
•• Producte de rebosteria amb forma de flor:
PASTISSET
•• Ofici tradicional que es dedica a fer barreres i
altres estris amb ullastre: ARADER
•• Habitant de Menorca que practicava el tir amb
fona: FONER
•• Nom d’una àvia molt coneguda a les festes de
Pasqua: COREMA
•• Una coneguda llegenda menorquina s’inspira
en aquesta cova: XOROI
•• Acaba la dita: vent de llebeig aigua… VEIG
•• Barranc que dona nom a la novia més
llegendària de Menorca: ALGENDAR

•• Som un gran ocell, el rei del vostre cel,
m’aliment de carronyes d’animals morts, però
també som bon caçador: MILÀ
•• Tenc quatre cames i el cos allargat, m’agrada
molt la fruita i també som depredador de
petits mamífers i aus, i encara que no em deix
veure quasi mai m’agrada deixar els meus
excrements a llocs ben vistosos!: MART
•• Amb la meva closca amunt i avall, sempre vaig
xino-xano i quan fa fred em pos a hibernar
sota terra: TORTUGA
•• Som blanca i sempre surt de nit, amb un vol
silenciós i els ulls ben oberts per poder caçar
ratolins i altres animalets. Segur que haureu
sentit el meu cant misteriós (uuuuh!): ÒLIBA
•• A prop de basses i torrents em trobareu, ja que
els meus ous i les cries s’han de desenvolupar
dins l’aigua, encara que jo visc en terra. Surt a
molts contes disfressat de príncep: CALÀPET
•• Amb les meves ales de sorprenents dibuixos
i colors, vaig de flor en flor recollint el nèctar
amb la meva llarga trompa que s’enrevolta:
PAPALLONA
•• Anau alerta si em trobau ja que tenc el cos ple
de pues! Són per protegir-me, però en realitat
som simpàtic i inofensiu, menj insectes i petits
animalets i també m’agraden els fruits: ERIÇÓ
•• Sempre duc la casa damunt, tenc banyes, i
m’agrada sortir quan plou!: CARAGOL
•• Amb la meva cresta i el meu plomatge vistós,
segur que sentireu al bosc el meu cant
característic, que és el que em dona el nom. El
meu niu put, per açò quan una cosa està bruta
o desordenada es diu que sembla un niu de
PUPUT (“un niu de puputs”)
•• Puc volar sense plomes i puc caçar sense
veure-hi. De dia estic amagat, penjat del meu
llit: RATAPINYADA

ACTIVITAT 6
D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
6, 12, 1, 10, 11, 2, 7, 4, 9, 3, 8 i 5.

QUADERNS DIDÀCTICS MENORCA RESERVA DE BIOSFERA | 1 BIOSFERA - FULL PER AL PROFESSORAT | 2

