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

UN ROBOT VIGILA LA DISTÀNCIA ENTRE PERSONES

VOCABULARI

Per evitar contagis del coronavirus,
hem d’estar separats d’altres persones. Com a
mínim, hem d’estar a una distància de dues passes d’adult. Si fem esports com córrer o anar en
bicicleta, encara més: hem d’estar separats com
de punta a punta d’un autobús.
Per ajudar a seguir aquesta norma, a Singapur  El robot que controla que les persones no s’acostin
han començat a fer servir un robot. Es tracta d’un
robot que sembla una mena de gos. Es diu Spot, té quatre potes, distància: separació.
va caminant i detecta el que té al voltant amb una càmera. contagi: pas d’una
Quan veu dues persones massa juntes, sona un missatge que malaltia d’una
persona a una
els recorda que han d’estar separades.
altra.
De moment, provaran com funciona durant dues setmanes. Si adult: persona
veuen que és útil, se’n faran servir també en altres parcs. Els gran.
inventors diuen que gràcies al robot no cal que hi hagi tants Singapur: país del
sud de l’Àsia.
vigilants, que també corren el risc de contagiar-se en contacte
detectar: veure,
amb la gent.
comprovar, descoPer què és necessari mantenir la distància entre persones?
Per a què serveix el robot Spot? │ Quins avantatges té treballar amb robots?

brir.

BANKSY I ELS NOUS HEROIS
Banksy és un artista. Fa servir aquest
nom, però no se sap qui és en realitat. Té dibuixos preciosos que s’han fet famosos arreu del
món, sobretot els que pinta d’amagat en murs al
carrer. Sovint fan pensar sobre l’amor i la pau,
i critiquen la violència.
Ara, Banksy ha regalat un dibuix a un hospital  Presentació del dibuix a l’hospital
Més informació: https://bit.ly/2zFh9uA
anglès. S’hi veu un nen que juga amb una nina
d’una infermera que duu mascareta. En canvi, els ninos de
Batman i Spiderman són en una paperera. És una manera
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mur: paret
gruixuda.
criticar: donar
una opinió dolenta
sobre alguna cosa.
sanitari: persona que treballa al
sistema sanitari
per cuidar la salut
de les persones.
dedicar: fer una
cosa pensant en
algú en concret.

de dir que els sanitaris són els veritables herois que lluiten
contra el coronavirus.
Banksy va deixar el dibuix amb una nota. Deia que donava
les gràcies als treballadors de l’hospital per la feina que feien i
que esperava que el dibuix els animés. Han penjat el quadre a
l’hospital. L’equip de metges i infermers han dit que estan molt
contents que els hagi dedicat aquest dibuix tan bonic.
De què tracten molts dels dibuixos de Banksy? │ Quin dibuix
acaba de fer i per què? │ Per què penses que hi ha artistes que
no volen que els coneguin?
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