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Ensenyar les dents

La comunicació entre els
humans i la resta d’animals
no és innata, sinó que molt
sovint es basa en un
aprenentatge previ. Per
exemple, sabem que un gos
està content quan remena la
cua, i un gat quan fa rum-
rum. Suposem que un dofí o
una balena salten d’alegria.
Però si fem un somriure a un
mandril es pensarà que
l’estem desafiant, perquè li
ensenyem les dents. Cada
animal s’expressa a la seva
manera.

Els mandrils
amenacen amb
els ullals

Les marietes són una família
d’escarabats. N’hi ha de moltes mides i
colors però l’espècie més comuna a casa
nostra és vermella amb set punts
negres. Per això el seu nom científic és
Coccinella septempunctata. Com la
majoria dels animals, tendeix a
conservar la simetria; per tant, els
punts negres no es disposen de
qualsevol manera, sinó tres a cada
costat de l’esquena i un al mig, darrere
el cap. Fixeu-vos-hi.

EL LECTOR MÉS CURIÓS

Quants punts tenen
les marietes?
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Humans have more than 30 muscles in our faces but only a few of
them are used for speaking or eating. The rest of them are involved in
facial expression, a highly developed communication system that

appeared long before the language. Subtle movements in our faces
allow us to communicate feelings of anger, sadness, surprise or
happiness in an instant to anyone from any country, race or culture.

● involved: implicats ● highly developed communication system: sistema de comunicació
molt desenvolupat ● subtle: subtils ● allow us: ens permetenVOCABULARY

AMBUNAALTRAMIRADA

Envia la teva pregunta a:
arakids@ara.cat

PERE RENOM
REPORTER DEL ‘QUÈQUICOM’

Avui: Per fi han arribat a l’hostal... per què els deu mirar tothom?

● we’re not
used to: no estem

acostumats
● will show you:

us mostrarà

VOCABULARY
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