
LECTURA PER PARELLES 4t (SETMANA DEL 11 AL 15 DE MAIG)

ELS DOFINS 
El dofí és un mamífer aquàtic, que fa uns 2 m de llargària. Té el cos esvelt en 
forma de fus.  
El cap és menut i acaba en un musell en forma de bec. La mandíbula té de 
80 a 90 dentetes. Els ulls, envoltats per una ratlla fosca, tenen la nineta en 
forma de cor. Al costat hi ha les obertures auriculars. Els dofins produïxen 
uns sons característics per a comunicar-se.  
Tenen quatre aletes: la dorsal, que és punxeguda i de mida reduïda, les 
pectorals, que són més amples que llargues, i l’aleta cabal, que és la més 
grossa.  
Els dofins s’alimenten bàsicament de peixos.  

Classes de dofins  
Hi ha moltes classes de dofins, però segons el lloc on viuen els podem 
classificar en: dofins marins i dofins fluvials.  
Els dofins marins viuen dins la mar. Són de color negre blavós per la part 
superior, amb les parts laterals i la inferior blanquinoses. Viuen i cacen en 
grup. Les femelles només tenen un dofí cada dos o tres anys, perquè la lac- 
tància de la cria dura d’un any i mig a dos anys. A partir dels cinc o sis anys 
un dofí es torna adult i pot crear la seua pròpia família.  
Les amenaces més freqüents que han de patir aquests animals dins el seu 
medi són: les xarxes dels pescadors, la contaminació de les aigües costane- 
res i els trastorns acústics produïts per embarcacions.  
Els dofins fluvials són de color més clar que els marins. Quasi han perdut el 
sentit de la vista i només són capaços de diferenciar el dia de la nit. Això és 
pel fang que hi ha a la desembocadura dels rius on viuen.  
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PREGUNTES 

1  Quina classe d’animal són els dofins?  

2  Explica breument com és el dofí.  

3  Quantes dents tenen els dofins? 

4 Relaciona el nom de cada aleta amb la seua característica.         

dorsal •   • és la més grossa 

pectorals •  • és punxeguda i de mida reduïda 

cabal •   • són més amples que llargues  

5 De què s’alimenten els dofins?  

6 Quines classes de dofins hi ha?  

7 Quines amenaces patixen els dofins?  

8  Per què els dofins fluvials quasi han perdut el sentit de la vista?.  

9 Què es podria fer per a protegir els dofins? 
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