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EL GAT EUROPEU
Quina classe d’animal és?
El GAT EUROPEU és la raça de gat més cor-
rent. Pot ser blanc, negre, tigrat o tacat. Com
en tots els gats, les pupil·les dels seus ulls 
són verticals i poseeix ungles retràctils� molt
incisives �.

El gat estima el seu amo?
El GAT EUROPEU té una marcada personali-
tat, però acostuma a ser molt festós amb els
seus cuidadors. Li convé seguretat i detesta
els canvis de lloc. Quan se sent a gust, ronca.

Com viu?
Juganer, molt intel·ligent i perspicaç�, el gat
és un animal molt vital, encara que molt dor-
milegue. Li agrada córrer i enfilar-se en qual-
sevol lloc. És un caçador excel·lent. Alguns
gats obesos � assoleixen els 10 kg de pes.

Convé saber que…
Els gats són felins � petits que foren domes-
ticats fa més de 5.000 anys. El GAT EURO-
PEU és encara anomenat, sense motiu, «gat
de carrer». Viu una mitjana d’entre 15 i 18
anys, i a vegades fins i tot arriba als 20.

JUGA I APRÈN

Al gat europeu li agrada…Dorm…

canta el sol i 
la calor

la neu

la plujaborda

ronca

Quan està content, 
el gat europeu…

tot l’hivern

gairebé mai

molt
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Paraules que potser no comprens

� RETRÀCTIL: que pot estendre’s o amagar-se, com les ungles del
gat.

� INCISIU: molt afilat i tallant, com el tall d’un ganivet.
� PERSPICAÇ: àgil i intel·ligent en allò que fa.
� OBÈS: excessivament gras.
� FELÍ : animal de la família dels lleons, tigres, panteres o linxs.

QUANT MESURA?

De 20 a 25 cm
d’alçada

El gat domèstic descendeix
directament del gat salvatge.

Fou domesticat per 
primera vegada a Egipte i
posteriorment per tota 

la conca del Mediterrani.

FITXA
D’IDENTITAT

QUANT PESA?

5 kg (mascle)
3,6 kg (femella)

D’ON PROVÉ?

17
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LA TORTUGA DE FLORIDA
Quina classe d’animal és?
És una tortuga aquàtica. Se la reconeix per la
seva closca més aviat plana i les seves potes
amb aletes. Presenta un color verd fosc, amb
dues ratlles vermelles damunt les temples �. 

Com viu?
La TORTUGA DE FLORIDA viu en aigües dol-
ces i calmades plenes de vegetació. Li agrada
escalfar-se al sol. És molt poruga i se sumer-
geix en l’aigua a la més mínima pertorbació.
És carnívora �.

És un animal domèstic?
Aquesta tortuga no és un animal domèstic,
sinó una bèstia salvatge per guardar en cap-
tivitat. Només han de comprar-les aquelles
persones coneixedores de com s’han de criar.

Convé saber que…
La TORTUGA DE FLORIDA suporta molt bé
el clima europeu. No s’ha de permetre que
s’escapi perquè és nociva � per a la fauna
autòctona �. Viu entre 20 i 30 anys i i fins a
un màxim de 40.

JUGA I APRÈN

Té dues bandes vermelles…Viu a…La tortuga de Florida menja…

animals 
petits

Àsia a la cua

a la closca

als costats 
del cap

fruita

pastissos

Àfrica

Amèrica 
del Nord
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Paraules que potser no comprens

� TEMPLES: parts situades a cada costat del cap, entre l’ull i 
l’orella.

� CARNÍVORA: que només s’alimenta de carn.
� NOCIVA: que perjudica.
� FAUNA AUTÒCTONA: animals que han viscut sempre en un lloc.

QUANT MESURA?

Fins a 40 cm

La tortuga de Florida viu a tota
la part est dels Estats Units,

fins i tot en regions molt
fredes, fins al Canadà.

FITXA
D’IDENTITAT

QUANT PESA?

Fins a 3 kg

ON VIU?

25
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ELS CARPINS VERMELLS
Quina classe d’animals són?
Els CARPINS VERMELLS són una forma
domèstica de la carpa �. Els carpins són fre-
qüentment vermells, tot i que també poden
ser ataronjats, blancs, negres o multicolors.
Algunes espècies tenen grans aletes �, sem-
blants a veles. 

Com viuen?
Els CARPINS VERMELLS busquen aigües cal-
mades i fresques. Solen nedar a les profun-
ditats i amagar-se sota les plantes aquàtiques.
Acostumbran a viure en grups.

Com es crien?
Els CARPINS VERMELLS es crien en un aquari
gran (mai en un gerro) o en un estany. S’alimen-
ten de cucs, animals diminuts i plantes aquà-
tiques.

Convé saber que…
Els CARPINS VERMELLS són una forma na-
na � de les grans carpes que hi ha als estanys
dels temples� d’Àsia. Al medi natural, o si re-
tornen a l’estat salvatge, són verds o grisos.
Viuen uns 20 anys i, a vegades, fins als 50.

JUGA I APRÈN

Els carpins vermells
viuen al mar Mengen herba Són truites de riu Provenen 

de la Xina

V F V F V F V F
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Paraules que potser no comprens

� CARPA: peix gran d’aigua dolça, de pell llisa o amb escames, que
viu en estanys, llacs i rius d’Europa i Àsia.

� ALETES: òrgans curts i plans que permeten el desplaçament de
peixos i altres animals marins.

� NAN: molt petit.
� TEMPLE: lloc on es resa a un déu o divinitat.

QUANT MESUREN?

De 10 a 45 cm

Foren creats a la Xina i al Japó
fa segles. Als estanys dels
temples d’Àsia s’hi crien
espècies molt més grans.

FITXA
D’IDENTITAT

QUANT PESEN?

Entre 150 i 
500 g (adults)

D’ON PROVENEN? ON VIUEN?

27
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EL COCKER
Quina classe d’animal és?
Amb el seu cos curt, les seves grans orelles
que li cauen a ambós costats del cap, els 
seus ulls tristos i el seu pelatge lleonat �, el 
COCKER no s’assembla a cap altre gos.

Com es comporta?
El COCKER ho sap fer tot, des de muntar guàr-
dia fins a jugar durant hores amb els nens,
però és, sobretot, un extraordinari gos de 
cacera. Sap com recuperar les peces cobra-
des� i donar avís al seu amo. Li agrada l’aigua.

És agressiu?
És un gos que pot ser molt tossut �, però el
normal és que sigui juganer. Molt fidel i intel·li-
gent, adora els seus amos. El COCKER és molt
golafre, però no hem de deixar que s’engreixi.

Convé saber que…
El COCKER és d’origen anglès. Durant molt
temps fou criat únicament per a la caça. Ara
és un dels gossos de companyia més comuns.
Malauradament, aquest adorable animal ra-
rament envelleix: no acostuma a superar els 
11 anys.

JUGA I APRÈN

El cocker és un 
gos de caça

Té les orelles 
curtes i dreçades

Té un pelatge 
amb grans taques És molt agressiu �

V F V F V F V F
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Paraules que potser no comprens

� LLEONAT: de color groc, una mica vermellós.
� PECES COBRADES: animals caçats.
� TOSSUT: que no canvia d’actitud i va al seu aire.
� AGRESSIU: que ataca amb facilitat.

QUANT MESURA?

Entre 35 i 
41 cm d’alçada

Aquesta raça es va criar a
Anglaterra, Escòcia i Gal·les,

però procedeix de gossos
originaris del comtat de 

Foix i d’Espanya.

FITXA
D’IDENTITAT

QUANT PESA?

Entre 9 
i 15 kg

D’ON PROCEDEIX?

39
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EL JOC DE LES 7 DIFERÈNCIES
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