N. 161

Setmanari per a nens i nenes

Divendres,
20 de març de 2020

Avui,..........................................................

ESCOLES TANCADES PER FRENAR EL VIRUS
Com sabeu, les escoles estaran tancades força dies i s’ha demanat
que tothom qui pugui treballi des de casa. De fet, s’ha suspès tot el que
reuneixi gent. Només s’ha de sortir de casa per comprar menjar, medicaments i productes de neteja, o per passejar el gos.
Si no estem en contacte amb altres persones, hi haurà menys gent que
s’encomani del coronavirus. Encara que per a moltes persones pot ser
com una grip forta, la gent gran o que ja està malalta pot acabar molt
greu si se’n contagia. I si cada cop hi ha més malalts greus, els hospitals
no podrien atendre tothom.
Per això, per protegir les persones més vulnerables, les autoritats i els
científics ens han demanat que siguem responsables. Serà estrany i durarà molts dies, però tots hi hem d’ajudar. A més de quedar-nos a casa,
hem de rentar-nos sovint i molt bé les mans, no compartir gots ni cantimplores, i evitar el contacte amb persones malaltes que siguin a casa.
Per què cal evitar tot el que reuneixi gent? │ Quines altres mesures hem de prendre a casa? │ Què fareu aquests dies a casa?
Més informació: http://bit.ly/2TZ2W36

FELIP VI RENUNCIA A L’HERÈNCIA
DEL SEU PARE
Diu en un comunicat que no acceptarà diners d’origen dubtós
Diversos diaris i investigacions assenyalen que Joan Carles I, el pare de l’actual
rei d’Espanya Felip VI, va rebre comissions irregulars. Sembla que va cobrar diners per ajudar a fer negocis a algunes empreses i després va amagar aquests
diners perquè no se sabés que els tenia.
Aquestes informacions han fet que Felip VI hagi comunicat que no acceptarà
com a herència diners del seu pare que no estigui clar que són legals. A més,
assegura que no sabia que existissin. Felip VI diu que actua així d’acord amb el
que va prometre quan va ser rei: que actuaria de forma honesta i transparent.
També ha retirat al seu pare l’assignació que tenia.
Els advocats han explicat que, d’acord amb les lleis, només es pot renunciar a una
herència quan es rep, és a dir, que Felip VI només podrà renunciar-hi quan Joan
Carles I hagi mort. Per això, aquest comunicat no té cap efecte real. De tota manera, sí que permet que el rei expliqui als ciutadans què farà quan arribi el moment.
Per què s’investiga d’on provenen uns diners de Joan Carles I? │ Què ha decidit Felip VI quan s’ha sabut la notícia que afecta el seu pare? │ Per què diries que els reis i reines solen estar preocupats per donar una bona imatge?

Escola
tancada

suspendre:
cancel·lar, deixar
de fer una cosa que
s’havia de fer.
encomanar-se:
agafar una malaltia estant a prop
d’una persona
malalta.
grip: malaltia que
provoca debilitat
de cos, febre, mal
de cap, tos i problemes per respirar.
contagiar-se:
encomanar-se.
vulnerable: feble,
dèbil.
responsable: que
fa les coses pensant en el bé de
tothom.
renunciar:
rebutjar una cosa
oferta.
herència: allò que
una persona rep
d’una altra persona
que ha mort.
comunicat: nota
curta per comunicar alguna cosa.
assignació: quantitat de diners que
es donen a algú.
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VOCABULARI

ASSAIG CLÍNIC PER TRACTAR
EL CORONAVIRUS
Fa pocs dies va començar a Catalunya

tractament: allò
que es fa per curar
o millorar l’estat
d’un malalt.
assaig clínic:
prova per estudiar
un tractament per
a una malaltia i
observar-ne els
resultats en els
malalts.
desenvolupar:
fer més gran o
més important una
cosa.
complementari:
que es complementa o afegeix.

Arreu del món s’estan fent estudis per saber com funciona aquest virus i trobar-hi
un tractament. A Catalunya, el Govern ha
començat un assaig clínic per trobar un
medicament que ajudi a tractar el coronavirus. Esperen tenir els resultats a principis d’abril, segons ha explicat el metge
investigador de malalties infeccioses Oriol
Mitjà, que participa en l’estudi.

 La consellera de Salut, Alba Vergés,

L’assaig ha de servir per trobar un mepresenta l’assaig clínic
dicament retroviral, és a dir, que freni la
malaltia a les persones ja contagiades, i un altre medicament perquè els contactes més propers no la desenvolupin. Així, s’aconseguiria una forma de
tancar el pas al virus.

Hi ha tres maneres complementàries d’aturar el coronavirus: amb un tractament com el que s’està estudiant a Catalunya, amb una vacuna que trigarà
molt de temps a fer-se (ja hi estan treballant diversos laboratoris) i, per últim,
evitant que les persones es contagiïn la malaltia, és a dir, quedant-se tothom
a casa.
Què s’estudia a Catalunya per tractar el coronavirus? │ De quines maneres es pot frenar el contagi? │ Com creus que es fa un assaig clínic?

COM ES PRONUNCIA ‘SABADELL’
EN CASTELLÀ?
La RAE rep crítiques per l’opció que aconsella
puntuar: posar
en un escrit signes com la coma,
el punt, els dos
punts, el punt i
coma, etc.
consulta: fet de
demanar l’opinió
d’algú sobre una
qüestió dubtosa.
adaptar: ajustar o
encaixar una cosa
en una altra.
argumentar:
donar els motius
que justifiquen una
opinió.
castellanoparlant:
persona que té el
castellà com a llengua principal.

La Real Academia Española (RAE) és qui dona les normes sobre el castellà.
Decideix com s’han d’escriure les paraules, quines han d’aparèixer al diccionari, com hem de puntuar o com s’ha de pronunciar en castellà, per exemple.
Fa uns quants dies, la RAE va rebre una
consulta sobre com s’havia de pronunciar
el so final de paraules com Sabadell si es
parlava en castellà. La RAE va respondre
que, com que el castellà no té aquest so a
final de paraula, s’hauria de pronunciar com
una ela, com si s’escrivís Sabadel. Això va
fer que rebés moltes crítiques, però també
suports.
D’una banda, els que defensen aquesta recomanació expliquen que totes les llengües  Diccionari de la Llengua Espanyola
adapten a la seva pronunciació els sons que no els són propis. Per tant, la
troben lògica. De l’altra, però, també s’argumenta que hi ha castellanoparlants que poden pronunciar el so de la grafia ll perquè també saben català. I,
finalment, hi ha experts que defensen que s’hauria de pronunciar com una i,
que és un so més semblant a l’original català.
Quina consulta adreçada a la RAE ha aixecat polèmica? │ Quins arguments hi ha a favor de la recomanació de la RAE i quins en contra?
Creus que és important aquesta decisió? Per què?
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HISTÒRIES SOLIDÀRIES EN DIES COMPLICATS
Aquests dies d’estar tancats a casa són
complicats. Però també es van coneixent
històries de gent que vol donar un cop de mà. Per
exemple, molts comerciants xinesos han anat als
hospitals o a la policia a donar de franc mascaretes,
gel desinfectant o bates que tenien als magatzems.
Alguns metges s’han ofert a atendre consultes
La soprano Begoña Alberdi canta des de
per internet. I molts veïns ajuden la gent gran de  la
finestra de casa. Foto: Elisenda Pons
l’edifici: van al supermercat o a la farmàcia per ells
perquè no hagin de sortir. També n’hi ha que tenen cura dels fills de donar un cop de
les persones que treballen en un hospital, que aquests dies hi han de mà: ajudar.
comerciant: perpassar moltíssimes hores.
A més, alguns artistes també han volgut posar-hi el seu granet de
sorra. A través d’internet, han fet petits concerts i han preparat petites obres de teatre. Per exemple, la soprano Begoña Alberdi surt cada
vespre una estona a cantar òpera al balcó de casa.

Quins materials han regalat molts comerciants xinesos?
Quines són les propostes d’alguns artistes per fer l’estada a
casa més entretinguda? │ Per què penses que hi ha gent que
actua de forma solidària?

sona que té una
botiga.
de franc: gratis.
desinfectant: que
serveix per desinfectar, per netejar
a fons.
posar-hi un gra
de sorra: oferir
una petita ajuda.

L’ESPORT, ATURAT
Pendent de l’evolució del coronavirus
A causa de la quarantena decretada per lluitar
contra la propagació del coronavirus, moltes competicions esportives han quedat suspeses. Segons com evolucioni la situació, es buscaran les mesures que cal prendre
per acabar aquesta temporada.
Pel que fa al futbol, la UEFA ha posposat l’EURO 2020 des  Seu de la UEFA a
de finals de març fins al juny i el juliol, i l’Eurocopa es
jugarà el 2021. Aquestes mesures permetran a les lligues nacionals acabar
els seus campionats després del coronavirus. També s’han cancel·lat la Champions League, l’Europe League i la Copa del Rei, entre d’altres.
Però el futbol no és l’únic esport afectat: s’han suspès tota mena de competicions de bàsquet, rugbi, Fórmula 1, esquí, golf, handbol, etc. L’afectació podria arribar fins i tot als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, que s’han de celebrar
del 24 de juliol al 9 d’agost. A Grècia ja havia començat un recorregut de la
torxa olímpica pels llocs històrics de les Olimpíades, però s’ha cancel·lat per
evitar la presència massiva de públic. Caldrà esperar per saber si els Jocs de
Tòquio es podran dur a terme en el calendari previst.
Per què ha posposat la UEFA l’Euro 2020 i l’Eurocopa? │ S’han
cancel·lat els Jocs Olímpics de Tòquio 2020? │ Creus que canviarà
alguna cosa després de la quarantena? Quina o quines?

Nyon, Suïsa
decretar: ordenar
per decret, que és
una mena de llei.
propagar: escampar, estendre.
massiu: multitudinari, que reuneix
molta gent.
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Laberint

JUGUEM!

Quin camí ha de seguir l’esquirol per arribar
als aglans?

Per pintar

Cerca les operacions
Encercla, com en la mostra, 18 operacions de
suma o resta que trobis d’esquerra a dreta i de
dalt a baix.
4

8

6

7

2

5

9

4

8

9

1

10

12

7

5

15

12

6

3

3

5

8

11

4

7

4

5

1

9

10

5

3

5

8

Per associació
Uneix la paraula de l’esquerra amb la que més
relació tingui de les de la dreta. Després, escriu
una frase amb totes dues paraules.

		aigua		fusta			
1. llibre
conte
2. joguina enciam			
		agulla		nenes

10

9

1

6

3

12
–
6
=
6

9

4

		platja		carretera			
3. colla
síndria
4. mestra eines
		gent		escola			

7

8

3

8

3. .......................................................................................................................................................................................................................................

10

10

1

9

10

5

5

12

10

9

1

6

6

9

6

15

1. .......................................................................................................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................................................................................................

4. .......................................................................................................................................................................................................................................

		fulla		motxilla			
5. plat
pollastre
6. mar
llençol		
		mitjó		gamba
5. .......................................................................................................................................................................................................................................
6. .........................................................................................................................................................................................................................................
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SOLUCIONS N. 161

Quin camí ha de seguir l’esquirol per arribar
als aglans?

Per pintar

Cerca les operacions
Encercla, com en la mostra, 18 operacions de
suma o resta que trobis d’esquerra a dreta i de
dalt a baix.
4
+
8
=
12
8
5
+
5
=
10

8

6

7 – 2 = 5

9 + 1 = 10

12 – 7 = 5

6 – 3 = 3

5

11 – 4 = 7

4
+
3
=
7

1 + 9 = 10
3 + 5 = 8
10 – 1 = 9

10 – 9 = 1

6

9

12
–
6
=
6

10
–
1
=
9

8

3

10 – 5 = 5
6

4
15
–
9
=
6
4
+
8
=
12

9 + 6 = 15

Per associació
Uneix la paraula de l’esquerra amb la que més
relació tingui de les de la dreta. Després, escriu
una frase amb totes dues paraules.

		aigua		fusta			
1. llibre
conte
2. joguina enciam			
		agulla		nenes
1. .......................................................................................................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................................................................................................

		platja		carretera			
3. colla
síndria
4. mestra eines
		gent		escola			
3. .......................................................................................................................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................................................................................................................................

		fulla		motxilla			
5. plat
pollastre
6. mar
llençol		
		mitjó		gamba
5. .......................................................................................................................................................................................................................................
6. .........................................................................................................................................................................................................................................

