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Setmanari per a nens i nenes

Divendres,
1 de maig de 2020

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

ELS PRIMERS PASSEJOS

VOCABULARI

Després d’un mes i mig de confinament, els nens i nenes ja han pogut sortir
de casa per passejar una estona; això sí, seguint unes normes. Han d’anar a prop de
casa i acompanyats d’un adult, i no poden
acostar-se a ningú i no tocar cap objecte.
Els nens i nenes s’han esforçat molt durant  Un home i un nena passegen per un
carrer de Barcelona. Foto: A. García / EFE
el confinament. Fins i tot el vicepresident
del Govern espanyol els va donar les gràcies. I per això van adult: persona
pensar que també serien capaços de complir aquestes normes gran.
quan sortissin a passejar. La majoria les han complert, però vicepresident:
persona que va
és important que ho faci tothom.
just per sota del
Si els contagis de coronavirus continuen baixant, és possible president.
que pot fer
que aviat els avis i àvies també puguin passejar. Molts viuen capaç:
una cosa.
sols i el confinament a alguns els posa molt tristos. També
individual: referit
s’espera que es doni permís per sortir a fer esport individual a una sola persona.
a l’aire lliure.
Quines normes s’han de complir durant els passejos? │ Si tot
va bé, qui més podria començar a sortir de casa? │ Per què
penses que necessitem relacionar-nos amb altres persones?

a l’aire lliure: a
fora de qualsevol edifici o espai
tancat.

GUANYADORS DELS PREMIS PILARÍN BAYÉS
Moltíssims nens i nenes de primària han escrit contes per participar en
el Premi Pilarín Bayés 2020. Pilarín Bayés
és una il·lustradora de Vic que ha dibuixat
per a molts contes infantils. L’editorial Mediterrània i l’Obra Social Sant Joan de Déu
van pensar en ella per a aquests premis,
perquè estima els contes, estima els infants
i treballa els valors.



Pilarín Bayés presenta el premi d’aquest any
des del seu estudi
https://bit.ly/2ySkQg0
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il·lustrador:
dibuixant.
editorial: empresa
que publica llibres
o revistes.
valor: allò que
fa que una cosa
o persona sigui
preuada, que valgui.
diversitat: fet que
hi hagi moltes
coses o persones
molt diferents.
vessant: faceta o
punt de vista.

Ja fa 17 anys que se celebra aquest concurs de contes, cada
any amb un tema diferent, aquest any la diversitat. Es pot
treballar des de molts vessants: a l’aula, a l’escola, a casa, a
les ciutats i a diferents països i cultures de tot el món.
Els contes rebuts es classifiquen en cicle inicial, cicle mitjà, cicle
superior i educació especial. Per a cada categoria, un jurat format per adults i infants tria 5 contes, que es publiquen en un
llibre il·lustrat per Pilarín. El dia de Sant Jordi es van anunciar els guanyadors del 2020 i a final de curs, si és possible, es
farà una festa per lliurar els premis als guanyadors.
Qui és Pilarín Bayés? │ Per què la van escollir a ella per representar aquests premis? │ T’agrada escriure històries? Per què?
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