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Girar sobre si mateix

Un molí és una màquina
que serveix per moldre
cereals o olives utilitzant
la força del vent, de l’aigua
o d’algun animal. El
mecanisme de mòlta
consta d’una pedra circular
fixa anomenada solera,
sobre la qual giren tres
pedres còniques. Aquesta
forma fa que tinguin
tendència a girar sobre
elles mateixes i permet
obtenir la farina o l’oli amb
menys esforç. Per girar, els
cons són oli en un llum.

Les pedres de
molí són còniques

Qualsevol animal que tingui un cervell
prou desenvolupat per associar dos
fets es pot ensinistrar. El procediment
bàsic és donar-li un premi cada vegada
que fa el que volem que faci. Després
d’unes quantes repeticions l’animal
aprèn que si, per exemple, puja a la
bicicleta i pedala, el cuidador li donarà
un deliciós cacauet. Les claus són no
cansar-lo, no atipar-lo i no exigir-li més
del que pot fer.

EL LECTOR MÉS CURIÓS

Es poden
ensinistrar

tots els animals?

GETTY

Eggs come in many shapes and sizes. Sea turtles lay round eggs
like table tennis balls. Lizards and snakes lay ellipsoid-shaped
eggs like rugby balls and most birds lay oval-shaped eggs.

The Common Guillemot is a sea bird which breeds on cliffs. Its
eggs are conical so that they tend to turn in on themselves
rather than roll straight off the cliff into the sea.

AMBUNAALTRAMIRADA

Envia la teva pregunta a:
arakids@ara.cat

PERE RENOM
REPORTER DEL ‘QUÈQUICOM’

Avui: L’Anaïs i el Dr. Struss es preocupen pel futur de la foca Maria ● come in: passar
● came on board: va

pujar a bord
● duty: deure
● we should:

hauríem de

VOCABULARY

MIQUEL ARMENGOL, 8 ANYS

F.J. CUARTERO

DOUG ALLAN

● shapes and sizes: formes i mides ● lay: ponen ● table tennis: ping-pong ● lizards:
llangardaixos ● ellipsoid-shaped: el·lipsoides, en forma d’el·lipse ● oval–shaped: en forma oval
● guillemot: somorgollaire ● breeds: cria ● conical: en forma de con ● tend: tendeixin
● turn in on themselves: girar sobre si mateixos ● rather than roll: en lloc de rodolar
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