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Setmanari per a nens i nenes

Divendres,
22 de maig de 2020

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

RECORDEM FLORENCE NIGHTINGALE
L’any passat es va decidir que el 2020 se celebraria l’Any de la Infermeria, és a dir, que es farien actes
o llibres per recordar com és d’important la feina de les
infermeres i infermers. Aleshores, ningú s’esperava que
el nou coronavirus ho demostraria més que mai!
I per què l’any 2020? Doncs bé, perquè fa 200 anys que va  Florence Nightingale
néixer Florence Nightingale. Era una infermera brillant.
acte: activitat
Va treballar en un hospital que atenia ferits de guerra. Hi mo- important i prorien molts soldats. Ella va pensar maneres de millorar com gramada en què es
reuneix gent.
els atenien i, gràcies a això, va salvar moltes vides.
Florence Nightingale va néixer un 12 de maig. Per això, aquest dia
molts hospitals i ajuntaments van il·luminar de blau la façana
per homenatjar les infermeres i infermers. Alguns cantants, com
Rozalén i Eva Amaral, els van dedicar un concert en línia. I alguns artistes, com Ignasi Blanch o Banksy, els han fet un dibuix.
Què va aconseguir Florence Nightingale com a infermera? │ Per què
el dia 12 de maig van homenatjar les infermeres i infermers? │ Com
penses que serien els hospitals si no hi hagués infermeres i infermers?
Més informació: https://bit.ly/2WJTTVc

UN VIDEOJOC PER A EN TINTIN
Sabeu qui és en Tintin? És un personatge
d’un còmic d’aventures creat per un dibuixant belga
anomenat Hergé. Es dedica a investigar misteris i
córrer aventures amb els seus amics, el gosset Milou, el capità Haddock i el professor Tornassol, entre
d’altres. És famós arreu del món, i dels còmics se
n’han fet també pel·lícules, dibuixos i videojocs.

 Tintin i el seu gos Milou

L’últim videojoc, però, ja té uns quants anys. Ara, una empresa francesa que crea videojocs acaba d’anunciar que crearà un nou videojoc
d’en Tintin per a consoles i ordinadors. Ben aviat, els fans d’en Tintin

brillant: molt
intel·ligent.
homenatjar:
organitzar una
celebració en honor d’una persona
important.
dedicar: fer una
cosa pensant en
algú en concret,
com oferint-la com
a regal.
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VOCABULARI

còmic: història
explicada en
vinyetes.
belga: de Bèlgica.
misteri: cosa que
no es pot explicar
o que no es coneix
prou bé.
consola: aparell
que es connecta
a la televisió per
jugar amb jocs
electrònics.
reporter:
periodista.

podran gaudir de les seves aventures mentre juguen. A més, l’empresa,
que es diu Microids, ha explicat que els membres de l’equip que hi treballarà són tots fans d’aquest reporter.
Encara no se sap com es titularà el joc, ni per a quines consoles es fabricarà exactament, ni tampoc quan arribarà, però els fans d’en Tintin
esperaran impacients el gran moment.

Qui és en Tintin? │ Per què és notícia ara en Tintin? │ Creus
que és bona idea utilitzar personatges coneguts per fer videojocs o és millor crear-ne de nous? Per què?
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