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

ELEFANTS EN PERILL A TAILÀNDIA

VOCABULARI

Tailàndia és un país asiàtic que rep molts turistes. Solen visitar uns parcs on hi ha elefants. Aquests
parcs han rebut moltes crítiques, perquè els animals
pateixen. Els separen de les mares quan són petits, els
domestiquen i els obliguen a passejar turistes sobre
l’esquena o a fer espectacles d’acrobàcies.
Ara ha aparegut un altre problema. Amb la pandèmia
del coronavirus, la gent no pot viatjar ni visitar llocs.  Un elefant passeja dos turistes
Per això, aquests parcs ja no reben visitants que paguin entrada. Això farà asiàtic: de l’Àsia.
que cada vegada tinguin menys diners per comprar menjar per als elefants. domesticar: fer que

un animal faci cas
a les persones.
acrobàcia: exercici
d’habilitat física,
com els salts, els
equilibris, etc.
Com acostumen a tractar els elefants als parcs de Tailàndia? │ Quin
pandèmia: malalproblema tenen ara també els animals d’aquests parcs? │ Quines
tia que s’ha conactivitats amb animals penses que no s’haurien de poder fer?
tagiat a moltes
persones i en
PRIMERES MESURES DE DESCONFINAMENT molts països.
assegurar-se: conPodrien ser diferents segons la comunitat autònoma
trolar que alguna
Les normes sobre el confinament van començar a canviar el dia 13 cosa es faci.

Els defensors dels animals demanen que el Govern s’asseguri que els elefants poden menjar. També recorden que no se’ls pot deixar lliures, perquè
ja no saben viure en llibertat. Finalment, esperen que els elefants puguin
viure ben cuidats als parcs i que no els obliguin a fer coses per als turistes.

d’abril, quan es va permetre que més persones poguessin tornar a anar a la
feina. Ara s’ha començat a parlar també d’altres mesures perquè es pugui
començar a sortir de casa en altres casos.

Una de les que s’ha estudiat és establir uns horaris perquè a partir del 27
d’abril els nens i nenes pugueu sortir de casa a caminar acompanyats d’un
adult. Això sí, seguint encara les normes de seguretat, com mantenir la distància entre persones i dur mascareta. Tampoc podreu anar als tobogans,
gronxadors o altres jocs.
El desconfinament serà progressiu i no es pot saber encara com evolucionarà.
La raó és que depèn de com disminueixin els contagis i del risc que tornin a
augmentar. També es poden prendre mesures diferents a cada lloc, ja que no
a tot arreu hi ha el mateix nombre de malalts, i tampoc és el mateix viure en
una casa enmig de la muntanya que en una ciutat plena de gent.
Quines són les primeres mesures de desconfinament que hi ha hagut?
Per què el desconfinament segurament no serà igual a tot arreu?
Com estàs vivint el confinament? Estàs d’acord en la manera com es
farà el desconfinament? Per què?

desconfinament:
fet de sortir del
confinament.
comunitat autònoma: cadascuna
de les regions en
què es divideix
Espanya.
establir: fixar,
marcar.
progressiu: que
no es fa de cop,
sinó a poc a poc.
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MASCARETES PER A TOTHOM
Hi ha hagut problemes en la distribució
La Generalitat ja ha enviat mascaretes a les farmàcies perquè les
distribueixin entre la població. Porten tres capes, filtren els fluids i estan dissenyades perquè qui en porti no encomani, però no per evitar contagiar-se. No
substitueixen les mesures de seguretat: rentar-se les
mans i mantenir un metre entre les persones. Amb la
targeta sanitària, cada ciutadà podrà recollir una mascareta de franc i, més endavant, una altra que costarà
0,76 €.

 Recollida de mascaretes en una farmàcia
filtrar: fer passar
un líquid o gas per
un filtre perquè en
retingui les partícules.
fluid: líquid.
de franc: gratis.
distribució:
repartiment.
defectuós: que
no és com hauria
de ser o que no
funciona bé.
estressant: que
fa passar nervis,
angoixa, neguit.
passador: agradable, acceptable.
limitat: amb
límits, que ocupa
només un temps o
espai concret.
visual: referit als
ulls i la vista.

Proposta de
videojocs de
l’Ara Criatures:
https://bit.ly/2x4MUw4

La distribució ha trobat diversos problemes, com ara
que les mascaretes arribaran en diferents dies a les farmàcies. Tot i els advertiments dels farmacèutics perquè
primer les recollissin les persones que les necessiten
urgentment per anar a treballar, s’han trobat amb cues
per recollir-les. S’hi han afegit problemes en el sistema
informàtic de les farmàcies.

A més, s’ha descobert una partida de mascaretes defectuoses que s’han hagut de retirar perquè no compleixen cap de les normes que marquen les autoritats. Això provoca que la persona que la porta quedi desprotegida en pocs
minuts.
Quines característiques tenen les mascaretes que es distribueixen a
la població? │ Quins problemes s’han trobat amb la distribució de les
mascaretes? │ Com et fan sentir aquestes notícies? Justifica-ho.

VIDEOJOCS I CONFINAMENT
Jugar a videojocs és una manera d’entretenir-se
Fa anys que els videojocs són un dels entreteniments preferits de molts joves i nens, i el
confinament encara els ha tornat més atractius.
Com que no poden fer activitats fora de casa, ara
hi juguen més hores. A més, hi ha jocs per a tots
els gustos, des del FIFA de futbol fins al Clash Royale de combat i estratègia, o el relaxant viatge
de Journey.
Per a algunes persones, el confinament és estressant, i els videojocs poden ser una ajuda per ferlo més passador. Jugant, ens oblidem per una estona de les males notícies. A més, hi ha videojocs
que ens permeten jugar amb els amics a distància, de manera que podem parlar-hi i passar una
estona agradable amb ells, encara que no els tinguem al costat.

 Nenes a casa amb una tauleta

Els experts, metges i psicòlegs avisen que cal fer-ne un ús responsable: s’ha
d’establir un horari limitat per als videojocs, per no jugar-hi massa estona
cada dia, així com alternar aquesta diversió amb altres activitats. És important per no tornar-nos-hi addictes i per la nostra salut visual.
Quins avantatges tenen els videojocs durant el confinament? │ Quines precaucions hem de tenir en jugar a videojocs? │ Si t’haguessis
d’inventar un videojoc, de què aniria?
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La diada de Sant Jordi és una festa de llibres i roses molt
estimada a Catalunya. Però, és clar, aquest any no ha pogut celebrarse com sempre. Amb el confinament, no hem pogut
anar a les floristeries ni les llibreries, ni passejar
entre parades al carrer. Així i tot, hi ha hagut algunes idees per poder celebrar Sant Jordi d’una altra
manera.
Una de les iniciatives que s’ha proposat és celebrarlo el dia 23 de juliol. Si la situació del coronavirus
 Imatge del vídeo de la cançó Un Sant
ho permet, serà una manera de recuperar la festa.
Jordi diferent
https://bit.ly/2VzuQ6N
D’altra banda, molta gent ha decidit fer comandes a
les llibreries per internet per recollir-les quan puguin obrir. D’aquesta iniciativa: proposmanera, també ajudem les llibreries, que han hagut d’estar tancades. ta, idea nova.
Si us interessa tenir recomanacions de llibres, us aconsellem que consulteu, als enllaços, les de dues llibreries especialitzades en literatura
per a nens i joves. I també podeu demanar en préstec llibres digitals a
eBiblio, per llegir-los a la tauleta o l’ordinador.

Què ha tingut de diferent aquest Sant Jordi? │ Quines idees hi
ha hagut per celebrar-lo igualment? │ Què faries per celebrar
el Sant Jordi el millor possible?
https://bit.ly/2zsexQF │ https://bit.ly/3cAVbXA

CHALLENGES, T’HI ATREVEIXES?

comanda: encàrrec per comprar
alguna cosa.
especialitzat: que
es dedica a un
àmbit concret.
digital: electrònic.

fenomen: allò que
es pot observar.

Creix el fenomen a les xarxes socials
N’hi ha de divertits, esportius, fastigosos i solidaris. Parlem dels challenges (‘reptes’ en català), que
ens fan interactuar amb els amics i s’escampen a través de les xarxes socials. Ja fa anys que circulen, però
amb la pandèmia del coronavirus s’han popularitzat
encara més, perquè ajuden a combatre l’avorriment i
a compartir estones amb els altres.
En els darrers anys, alguns dels reptes que s’havien
 Andrés Iniesta i la seva dona fent un challenge
viralitzat posaven en perill la vida de qui ho provava,
com els que es feien selfies a llocs molt arriscats, per exemple, des de dalt de viralitzar-se: que
torres molt altes o precipicis. Els que es fan dins de casa no són tan perillosos, es difon molt a les
tot i que algun ha tingut resultats inesperats. És el cas d’un influencer dels xarxes socials.
Estats Units, que va fer el repte de llepar la tassa neta del vàter i va acabar precipici: pendent
contagiat amb el coronavirus.
d’una muntanya o
D’altra banda, els reptes han servit per donar a conèixer algunes xarxes socials, com Tik Tok, que ha aconseguit 14 milions de descàrregues en menys
d’un any amb vídeos curts i reptes diaris.
Què és un challenge? │ Quins reptes són perillosos? │ T’agrada participar en challenges? Per què?

d’un penya-segat.

influencer: persona destacada a les
xarxes socials i amb
una certa influència
sobre els altres.
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Troba-hi les 6 diferències

JUGUEM!
Cerca les operacions
Encercla, com en la mostra, 13 operacions de suma
o resta que trobis d’esquerra a dreta i de dalt a baix.
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Paraula amagada

Troba el solitari
Quin és el dibuix que no té una còpia?

Troba la paraula que es forma a la columna
central després de posar les paraules següents
al seu lloc. Ens n’ha sobrat una. Quina és?
BANC / TAULA / MIRALL / ARMARI / VITRINA /
TAMBORET / CALAIXERA

Posa-hi ordre
Ordena aquestes paraules i tindràs una dita del
mes d’abril.
faltarà.-sents-blat-no-l’abril-d’ordi-Si-tronar,-i-per-en
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Troba-hi les 6 diferències

SOLUCIONS N. 164
Cerca les operacions
Encercla, com en la mostra, 13 operacions de suma
o resta que trobis d’esquerra a dreta i de dalt a baix.
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8 – 3 = 5
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Troba el solitari

Paraula amagada

Quin és el dibuix que no té una còpia?

Troba la paraula que es forma a la columna
central després de posar les paraules següents
al seu lloc. Ens n’ha sobrat una. Quina és?
BANC / TAULA / MIRALL / ARMARI / VITRINA /
TAMBORET / CALAIXERA
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Posa-hi ordre
Ordena aquestes paraules i tindràs una dita del
mes d’abril.
faltarà.-sents-blat-no-l’abril-d’ordi-Si-tronar,-i-per-en
Si per l’abril sents tronar, d’ordi i blat no en faltarà.

