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Setmanari per a nens i nenes

Divendres,
8 de maig de 2020

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

L’AVI QUE VOLIA AJUDAR FA CENT ANYS
Tom Moore, un home de 99 anys d’Anglaterra, volia ajudar en la
lluita contra el coronavirus. A principi d’abril, va tenir la idea de fer una
caminada de cent voltes a casa seva, unes quantes cada dia. Volia acabarles abans del 30 d’abril, quan faria cent anys.
Va animar la gent a veure com avançava i a donar un cop de mà amb diners
per als sanitaris. Qui havia de dir que xino-xano, amb el seu caminador,
aconseguiria 34 milions d’euros! Els diners han servit per ajudar els treballadors dels hospitals que tanta feina han tingut i tenen cuidant els malalts.
Moltes persones s’han emocionat amb aquesta història i li han enviat
postals d’aniversari. N’ha rebut tantes que no li caben a casa! També ha
aparegut en un vídeo en què el cantant Michael Ball canta la cançó You’ll
never walk alone, que vol dir ‘Mai no caminaràs sol’.
Com va decidir Tom Moore ajudar en la pandèmia del coronavirus?
Quants diners ha aconseguit reunir per als sanitaris? │ Si escrivissis
una postal a Tom Moore, què li diries?

COM AVANÇARÀ EL DESCONFINAMENT?
Tindrà diverses fases i s’anirà revisant
Com que ara hi ha menys malalts de la COVID-19, s’ha fet un calendari per anar recuperant a poc a poc la normalitat. Això sí: hem de continuar
respectant les normes de seguretat i no relaxar-nos, perquè hi podria haver
un rebrot. A més, les dates poden canviar, segons l’evolució de la malaltia i
els diferents territoris.
Fases i data
prevista
FASE 0
Com a mínim, a
partir del 4 de
maig
FASE 1
Com a mínim, a
partir de l’11 de
maig
FASE 2
Com a mínim, a
partir del 25 de
maig

Activitats permeses previstes
•
•
•
•
•
•
•

Passejar una vegada al dia i a prop de casa seguint uns horaris.
Fer esport sol a l’aire lliure una vegada al dia seguint uns horaris.
Els bars i restaurants poden fer menjar per emportar.
Algunes botigues, com les perruqueries i les llibreries, poden atendre amb cita prèvia.
Visites a familiars: hi ha d’haver poca gent i han de viure a la mateixa província.
Poden obrir més botigues, però seguint normes de seguretat.
Les terrasses dels bars i restaurants poden atendre algunes taules.

• Podran obrir algunes botigues de centres comercials.
• Els bars i restaurants poden atendre clients a dins, però pocs i només a les taules.
• Les escoles només s’obriran per als nens petits amb pares que hagin d’anar a la feina.
Alguns alumnes de sisè podran fer classe a l’escola, però només la meitat de cada grup.
• Els teatres poden obrir, però només amb menys de la meitat dels espectadors.
FASE 3
• Podran obrir els gimnasos, però no se’n podran fer servir els vestidors.
Com a mínim, a • Es podrà visitar la gent que viu en residències seguint unes normes.
partir del 8 de
• Es podrà anar a la platja, però mantenint la distància entre persones.
juny

Com es farà el desconfinament? │ Quan està previst que puguem anar als bars
i restaurants? │ Què t’ha semblat tornar a sortir al carrer? Com t’has sentit?



Tom Moore

donar un cop
de mà: ajudar,
col·laborar.
sanitari: persona
que treballa en el
sistema sanitari
per cuidar la salut
de les persones.
xino-xano: caminant a poc a poc.
caminador: aparell
que serveix per
ajudar a caminar
sense caure.
Postals enviades al Tom Moore

https://bit.ly/2SKtnZq
rebrot: nova
pujada del nombre
de malalts d’una
malaltia després
d’una baixada.
cita prèvia: fet
d’assenyalar dia i
hora per fer alguna
cosa.
província: cadascuna de les parts
en què se separen
les comunitats autònomes a Espanya.
centre comercial:
espai gran on hi
ha moltes botigues
juntes.
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VOCABULARI

ATUREN UNS TRAFICANTS DE DROGA
L’operació ha durat més d’un any

traficant: persona
que ven productes
il·legals.
droga: substància
que, quan entra a
l’organisme, altera
l’estat de consciència.
haixix: droga que
s’obté de la planta
del cànem i que se
sol fumar o mastegar.
tona: mil quilos.
decomissar:
quedar-se la policia
un producte il·legal
que ha trobat.
desarticular:
desmuntar una
organització de
persones.
fardell: paquet de
tela per transportar
coses d’un lloc a un
altre.

La policia ha dut a terme una
operació que ha permès aturar una banda
que traficava amb haixix. Es dedicaven
a transportar-lo i vendre’l per guanyar-hi
molts diners. Els membres de la banda
treballaven des de diverses poblacions,
com València, Tortosa i Argentona.
Sumant la droga trobada en les diverses fases, els han trobat fins a 11 tones d’haixix.
La policia ha explicat que, si haguessin  Fardells d’haixix decomissats
Foto: Mossos d’Esquadra
venut la droga, podrien haver aconseguit fins a 35 milions d’euros. Els Mossos d’Esquadra no havien decomissat
mai tanta quantitat de droga.
La investigació ha tingut diverses fases i ha estat molt llarga. Ha durat més
d’un any i ha acabat a l’abril. Gràcies a les investigacions de diverses policies,
entre elles els Mossos d’Esquadra, han pogut detenir 23 persones. També s’han
descobert els quatre vaixells que feien servir per transportar la droga pel Mediterrani. A més, l’operació ha permès desarticular del tot el grup.
Què feia la banda que s’ha desarticulat? │ Quina mena de droga i quanta els han decomissat en total? │ En quines altres ocasions creus que el
treball en grup pot portar bons resultats?

BIAŁOWIESKA, EL BOSC MÉS
ANTIC D’EUROPA
Es troba entre Polònia i Bielorússia

fauna: conjunt
d’espècies animals.
bisó: mena de bou
pelut amb un gran
gepa.
ant: mena de
cérvol una mica
geperut, amb coll
curt i cresta.
linx: mena de gat
salvatge.

Fa milers d’anys, tot Europa estava coberta per boscos molt semblants al
de Białowieska, amb grans arbres centenaris i una fauna rica i abundant.
Ara, però, només en queda aquest bosc
situat entre dos països, Polònia i Bielorússia. És l’últim bosc verge d’Europa
i s’hi troben els únics exemplars de bisons europeus, que gairebé s’havien
extingit.
Un bosc verge és aquell que no ha estat mai modificat per l’acció humana.
Al bosc de Białowieska, ningú no hi ha
anat a talar arbres per sembrar el ter-  Bisons en estat salvatge a la reserva
natural de Białowieska
reny, ni a caçar, ni a arrencar plantes.
Des de fa 40 anys es troba protegit i la reserva només es pot visitar amb un
guia. Una altra part no protegida sí que es pot visitar per lliure.
A Białowieska hi conviuen molts tipus diferents d’animals de bosc: el bisó,
l’ant, el cérvol, el porc senglar, el llop, el linx i la llúdriga, entre d’altres. S’hi
han comptat 59 espècies de mamífers, més de 250 ocells, 13 amfibis, 7 rèptils
i més de 12.000 invertebrats. Hi ha arbres que tenen uns 500 anys; fan falta
4 persones per envoltar-ne un.
Quins animals es troben a Białowieska? │ Per què es diu que és un
bosc verge? │ Creus que fan bé de deixar visitar per lliure una part i
l’altra no? Per què?
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CELEBRAR A CASA EL DIA DE LA DANSA
El dia 29 d’abril és el Dia Internacional de la Dansa, que recorda
com d’interessant és tant veure dansa com ballar. Per això, s’acostumen
a fer molts espectacles de dansa, a més de propostes per a les escoles o les
places perquè la gent s’animi a ballar.
Aquest any el confinament ho ha posat més difícil,
però els amants de la dansa no s’han desanimat.
S’han empescat formes per portar la dansa a casa
de la gent gràcies a les xarxes socials. Així, han
penjat tota mena de vídeos de balls dins de casa i
han animat tothom a aprendre’s coreografies.



VOCABULARI
Feliç Dia Internacional
de la Dansa!
https://bit.ly/2SHpxAa

Cartell del Dia Internacional de la Dansa

Uns alumnes de l’Institut del Teatre n’han muntat
un amb una peça del músic Vivaldi. Ballarins de tot el món s’han posat
d’acord per ballar Tot anirà bé del grup Doctor Prats. I els nens i nenes
que havien de participar a l’acte Dansa Ara ho han fet des de casa amb
un mambo d’allò més animat.

empescar-se:
enginyar-se, inventar una solució.
xarxa social: plataforma en línia
per relacionar-se
Com s’ha celebrat aquest any el Dia de la Dansa? │ Què han
altres persointerpretat els nens i nenes del Dansa Ara? │ Per què et sem- amb
nes.
bla que algunes músiques ens animen molt a ballar?
coreografia: ball
pensat expressaLA LLUITA DE LES FUTBOLISTES
ment per a una
música.
AMERICANES
peça: cançó.
Volen equiparar les pagues amb l’equip masculí
mambo: música i
Les jugadores cobren només un sou base, sense els extres que es paguen als ball d’origen cubà
seus col·legues masculins. Per aquest motiu, han decidit denunciar la federació que té molt de
i reclamar milions de dòlars per igualar ritme.
posicions. La selecció femenina de futbol
dels Estats Units ha guanyat 4 campionats del món, mentre que la masculina no
n’ha guanyat cap; tant sols va quedar en
tercera posició l’any 1930.

Ara, però, un jutge ha desestimat la reclamació perquè diu que ja van signar
un contracte i sabien les condicions que
tindrien. Per tant, el jutge creu que ara
 Selecció femenina dels Estats Units
no poden reclamar el que podrien haver
guanyat. Les jugadores pensen tornar a dir que juguen com els homes i que
volen cobrar el mateix, perquè fan guanyar molts diners a la federació.
Als Estats Units, aquesta reclamació ha fet que moltes persones, fins i tot molts
jugadors masculins, es posicionin a favor de les campiones. Així i tot, el Govern
de Trump ha justificat la desigualtat en la paga dient que es deu a l’economia i
no ha entrat a valorar el tema.
Què ha passat amb la selecció femenina de futbol? │ Per què volen
guanyar el mateix que l’equip masculí? │ Si fossis tu el jutge, què
decidiries?

equiparar: igualar.
sou base: salari
bàsic que rep un
treballador a final
de mes.
extra: complement que s’afegeix
al sou base.
desestimar: no
acceptar.
contracte: document que conté els
acords entre dues
o més parts.
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JUGUEM!
Encreuats numèrics
Horitzontals
1. 2 d 3 u / 96 : 24
2. Cap / Nombre parell 		
		 entre el 70 i el 78
3. 1.775 – 572
4. Dies de la setmana / Un 		
		 parell
5- 1.056 + 374 + 61

1

2

3

4

2

Troba una paraula amb sentit canviant l’ordre
de les lletres.

3

saca:............................................................................

amor:...................................................................

4

roca:....................................................................

opac:...............................................................

marina:......................................................

agror:...........................................................

poster:.............................................................

lletra:............................................................

porta:........................................................................

cop...............................................................................

5

Verticals
1. Quatre mans / 6 dotzenes
2.
		
		
3.
4.

Anagrames

La tercera part de nou / 		
El doble de quatre / Et tornen
un euro d’un bitllet de cinc
44.574 : 6
4 c 2 d ? u / el primer

Jeroglífic
El mes de juny és el…

. MMMMMM

................................................................................

Aneu amb compte a l’excursió!

. 99 * 10

Troba les combinacions de dibuixos a la taula.

Per pintar

...................................................................................................................

monsefransoy.blogspot.com.es

Repte!
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1

2

2

3

2

Encreuats numèrics 0
Horitzontals
1. 2 d 3 u / 96 : 24
2. Cap / Nombre parell 		
		 entre el 70 i el 78
3. 1.775 – 572
4. Dies de la setmana / Un 		
		 parell
5. 1.056 + 374 + 61

3

4

5

8
7
2

3

4

4

7

2

4

8

2
4

9

1

Verticals
1. Quatre mans / 6 dotzenes
2.
		
		
3.
4.

La tercera part de nou / 		
El doble de quatre / Et tornen
un euro d’un bitllet de cinc
44.574 : 6
4 c 2 d ? u / el primer

Repte!
Troba les combinacions de dibuixos a la taula.

Anagrames
Troba una paraula amb sentit canviant l’ordre
de les lletres.
casa			
Roma
saca:............................................................................
amor:...................................................................
orca			
copa
roca:....................................................................
opac:...............................................................
animar		
gorra		
marina:......................................................
agror:...........................................................
esport			
taller
poster:.............................................................
lletra:............................................................
tropa			
poc
porta:........................................................................
cop...............................................................................

Jeroglífic
El mes de juny és el…

. MMMMMM

sisè mes (sis emes)

................................................................................

Aneu amb compte a l’excursió!

. 99 * 10

No us perdeu! (Nous per deu)

...................................................................................................................

