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L’anorèxia i la bulímia són dues malalties d’origen psicològic provocades pel seguiment de
dietes molt restrictives que es donen en pacients que no estan satisfets amb el seu físic
perquè creuen que no s’ajusta als cànons de bellesa que marca la moda.
L’anorèxia provoca una pèrdua progressiva de pes en el malalt que pot arribar a posar-ne
la vida en perill.
La bulímia, en canvi, es caracteritza per atacs de voracitat durant els quals el malalt
ingereix de forma compulsiva una gran quantitat d’aliments que no menja habitualment –
com galetes, pastissos, pa, pastes-, les calories dels quals tracta d’eliminar posteriorment
vomitant o mitjançant diürètics i laxants perquè té remordiments per la seva conducta.
Aquest comportament li provoca oscil·lacions de pes continuades que suposen un risc per
a la seva salut.
Aquests trastorns requereixen l’atenció d’un psicòleg ( per treballar el nivell d’autoestima
dels pacients) i d’un especialista en nutrició ( ja que el procés de renutrició s’ha de fer de
manera controlada). En ambdós casos, el tractament és llarg i diferenciat, i l’objectiu és
que el pacient aconsegueixi recuperar els hàbits d’alimentació normals, que segueixi una
dieta equilibrada i que es mantingui en el que es considera el seu “pes ideal”. Aquesta
tasca no resulta fàcil i requereix la col·laboració de l’afectat o afectada.
Àngels Soler: L’anorèxia i la bulímia
1.- Fes un resum del text de 40/50 paraules. (3 punts: 1,5 comprensió i 1,5 expressió)
2.- Contesta les preguntes següents que fan referència al text anterior:
2.1. Canvia el gènere de les paraules: psicòleg, pacient, equilibrada (1 punt)
2.2. Escriu un sinònim de les paraules: ambdós, hàbits, tasca, ingereix (1 punt)
2.3. Escriu un antònim de les paraules :malaltia, satisfet, bellesa, habitualment (1 punt)
2.4. Cerca al text i escriu dos exemples de pronoms relatius (1 punt)
3.- Redacció (unes 120 paraules) : Tria un d’aquests dos temes proposats :
- L’alimentació tradicional i l’alimentació moderna.
- Els esports al món contemporani.
(3 punts: 1 correcció, 1 adequació i cohesió i 1 coherència)

