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

UN APLEC DEL CARAGOL BEN DIFERENT
L’Aplec del Caragol és una de les festes més estimades de Lleida.
Se celebra al maig a l’aire lliure. Colles d’amics s’organitzen per menjar caragols cuinats amb diferents receptes. Milers de visitants també
s’entaulen en carpes o als restaurants per tastar-ne. A més, hi ha
concerts, castells, cercaviles i concursos.
Aquest any, per culpa del coronavirus, no s’ha pogut celebrar com sem-  Hèlix, la mascota de
pre. Però, com que a Lleida ja estava permès que es reunissin deu
l’Aplec
persones, moltes famílies i amics han decidit celebrar la festa a casa. aplec: trobada de
Cuinats per ells o bé comprats en restaurants, s’han atipat de caragols! persones que celebren una festa.

Les fotos d’aquest aplec tan especial s’han pogut veure a les xarxes entaular-se: seure
socials. I, si tot va bé, l’Aplec del Caragol finalment podrà celebrar-se a a taula per menjar.
l’aire lliure aquest mes d’octubre.
carpa: espai cobert
amb lones a l’aire
Quan i on es fa l’Aplec del Caragol? │Com s’ha celebrat aquest any?
lliure.
Què és el que trobes més divertit de fer àpats en colla?
atipar-se: menjar
molt, fins a quedar
Més informació: https://bit.ly/2ZOmg6H

COM TORNAREM A L’ESCOLA?
S’han donat les primeres indicacions
Des del principi del confinament, les escoles han estat tancades. Per
això, els mestres i les famílies han fet un esforç perquè poguéssiu continuar la
formació des de casa. I tot just ara es comença a parlar de com
podria ser la tornada a l’escola.
Cal tenir en compte que les escoles trigaran a funcionar com
abans. A les escoles i els instituts s’hi reuneixen moltes persones, que és el que cal evitar mentre el risc de contagi no
desaparegui o minvi encara més. De moment, a les zones que
estiguin en fase 2, només podran anar a escola els alumnes de
sisè, per poder preparar millor l’entrada a l’institut, i els nens
de un a sis anys amb pares que treballin fora de casa. De cara
al setembre, encara és d’hora per saber com començarà el nou curs escolar.
De tota manera, durant aquestes setmanes que queden de curs a l’escola també s’hauran de seguir normes. Per exemple, s’ha de mantenir la distància de
seguretat i no hi pot haver més de tretze alumnes a l’aula. A més, cada escola
pot afegir-hi altres normes, com ara establir horaris d’entrada i sortida.
Per què les escoles i els instituts no han reprès del tot les classes als
centres? │ Quins alumnes podran tornar a l’escola, però seguint normes de seguretat? │ Creus que serà fàcil seguir les normes de seguretat a l’escola? Per què?

tip.
àpat: menjada
de l’esmorzar, el
dinar o el sopar.

indicació:
instrucció o explicació.
formació:
educació.
minvar: disminuir.
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VOCABULARI

MANIFESTACIONS I CORONAVIRUS
Es debat sobre el dret a manifestar-se

debatre: discutir,
parlar sobre un
assumpte explicant
cadascú les seves
opinions.
autoritzar: donar
permís per fer una
cosa.
capital: ciutat
principal d’un territori.
respectar: seguir,
complir.

Tot i que existeix el dret a protestar, la
pandèmia del coronavirus ha estès el dubte sobre
si s’han d’autoritzar les manifestacions en aquests
moments. El debat ha crescut aquests dies, quan
alguns veïns de Madrid han protestat contra el Govern espanyol al carrer. També es van organitzar
manifestacions a diverses ciutats d’Espanya.
Aquestes últimes manifestacions les va organitzar
un partit polític. Es queixen que el Govern espanyol no ha actuat bé contra la pandèmia i que ha
pres decisions equivocades. Els organitzadors van
demanar permís i, després d’explicar que es manifestarien en cotxe i respectant les distàncies de
seguretat, en algunes ciutats van obtenir-lo.
De tota manera, hi ha imatges en què es veu que
en algunes capitals, com Madrid, Màlaga o Sevilla,  Manifestació en un carrer de
Madrid. Foto: A. Ballesteros (EFE)
no es van respectar les mesures de seguretat. Hi
havia persones molt juntes i, en alguns casos, no portaven mascareta. En altres
ciutats, on hi ha hagut menys manifestants, sí que s’han complert les normes.
Per què es discuteix sobre si ara s’han de permetre les manifestacions?
Quins problemes hi ha hagut en algunes de les manifestacions que
s’han fet? │ A part de les manifestacions, quines altres maneres de
protestar se t’acudeixen?

TELESCOPI NANCY ROMAN
La NASA l’està preparant
astrònom:
persona que estudia els cossos de
l’univers.
atmosfera: capa
d’aire que envolta
la Terra.
òrbita: recorregut
que segueix un cos
celeste al voltant
d’un altre.
satèl·lit: aparell
que gira al voltant
d’un planeta.
recerca:
investigació.

Al conjunt de Lego «Dones de la NASA», una de les dones és Nancy G.
Roman, una científica astrònoma que va treballar durant molts anys a la
NASA. Roman va planificar un telescopi fora de l’atmosfera terrestre que permetés als astrònoms
estudiar millor l’espai sense les
interferències de la Terra. Així va
néixer el telescopi espacial Hubble i, per aquest motiu, la NASA va
anomenar Roman com «la mare
del Hubble».
El Hubble va estar en òrbita al voltant de la Terra des de 1990 fins a
 Nancy Roman quan treballava a la NASA 2014. Amb un sistema de miralls i
càmeres, el telescopi va recollir milers d’imatges de l’espai i de la Terra, que
enviava per satèl·lit cap a la NASA. Així es van recollir moltíssimes dades perquè els astrònoms puguin aprofundir en la recerca de l’espai.
L’Agència, és a dir, la NASA, està preparant el llançament d’un nou telescopi
espacial més potent i amb les darreres tecnologies. Han decidit anomenar-lo
Roman, en honor a la primera científica que va obtenir un càrrec a la NASA.
Qui va ser Nancy G. Roman? │ Què és el telescopi espacial Roman?
Creus que és important la feina dels astrònoms? Per què?
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UN FESTIVAL DES DE CASA
Molts nens i nenes gaudeixen de la música i
els agrada anar a concerts. Però amb el confinament,
els concerts s’han suspès. Això sap greu a la canalla,
però també als grups musicals. La primavera i l’estiu
són una època de molts concerts. Si no poden fer-los,
vol dir que aquests grups de música no poden treballar.
Uns quants grups de música han tingut una idea: or Cartell de presentació del festival
ganitzar un festival per streaming. Actuaran en un
teatre sense públic, però vendran entrades perquè els nens i nenes els suspendre: deixar
puguin veure des de casa en directe, per internet. Hi haurà quatre con- sense fer una cosa
que s’havia de fer.
certs entre el primer i el segon cap de setmana de juny.
El festival es diu Us Estrimem Fest i hi participen El Pot Petit, Reggae
per Xics, Xiula i Dàmaris Gelabert. Diuen que serà estrany actuar sense
públic, però que alhora els fa il·lusió portar gatzara i ballaruga a casa
dels seus fans.

Per què a aquests grups se’ls ha acudit muntar un festival per
internet? │ Per què diuen que serà una actuació ben diferent de
les habituals? │ Quins són els teus grups preferits i per què?
Més informació: https://bit.ly/2AjiGGF

canalla: nens.
streaming:
sistema per veure
vídeo en directe
per internet.
gatzara: gresca,
xerinola, festa.
ballaruga: ball.

NOU RÈCORD EN SKATE
El va batre un noi d’onze anys
L’skate és un esport sobre monopatí que es practica arreu del món.
Al Brasil, un nen d’onze anys, Gui Khury, ha passat el confinament fent el que
més li agrada: practicar cada dia sobre el monopatí. Tenia una idea al cap:
fer un triple salt, és a dir, un 1080, pels graus que s’arriben a girar en les
tres voltes que es fan. Després de molt
practicar, una tarda ho va aconseguir.
La seva proesa, gravada en vídeo, ha
donat la volta al món i ha arribat als
grans skaters, fins i tot a Tony Hawk,
que fa anys va aconseguir fer dues voltes i mitja. Ara, Khury ja somia repetir
el rècord, batre’l i representar el Brasil
als Jocs Olímpics de Tòquio, posposats
fins a l’any 2021.

grau: unitat
de mesura dels
angles. Una volta
sencera en té 360.
proesa: acció
valenta, arriscada,
molt difícil.
posposat: ajornat,
deixat per a més
endavant.
rampa: pista
inclinada.

 Gui Khury practicant skate

Gui, un nen normal que juga amb els
amics a l’Skate XL de la PlayStation, diu que sempre ha sentit passió per
l’skate i que algun dia es construirà una rampa personal gegant per continuar
la seva passió.
Quin rècord ha aconseguit Gui Khury? │ Què vol fer Khury en el futur?
Creus que n’hi ha prou amb la passió per aconseguir el que vols?

Més informació:
https://bit.ly/36CM1bf
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Troba i pinta

JUGUEM!

Troba els elements amagats i pinta el dibuix.

Quin signe ve després?

La lletra següent
Canvia cada lletra per la següent de l’abecedari i
hi trobaràs noms de parentius. Tingues en compte que, si hi ha una Z, la lletra següent és la A.
OZCQHMZ
NMBKD
LZQD
ONFQD
BNRHMZ
INUD
ZUHZ
BTMXZS
FDQLZMZ

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

imperdible

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

pal de golf
xinxeta

estel

tros de pastís

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

con de
gelat

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

tros de pastís

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

vareta
màgica

magdalena
espelma
paraigua

campana

Camí secret
Troba el camí secret per arribar al resultat sumant tots els nombres a partir del nombre encerclat.

4

5

2

2.

7

2

3

3.

11 3

8

9 11 5

3 11 9

14 20 19

4 23 12

7

6 16 18

5

8 13

1 28 9

24 8

78

63

41

9 12
4

5.

9

8 12

14 29 34
19 8

57

7
65
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Troba i pinta

SOLUCIONS N. 169

Troba els elements amagats i pinta el dibuix.

Quin signe ve després?

La lletra següent
Canvia cada lletra per la següent de l’abecedari i
hi trobaràs noms de parentius. Tingues en compte que, si hi ha una Z, la lletra següent és la A.
PADRINA
OZCQHMZ ......................................................................................
ONCLE
NMBKD
......................................................................................
MARE
LZQD
......................................................................................
SOGRE
ONFQD
......................................................................................
COSINA
BNRHMZ
......................................................................................
JOVE
INUD
......................................................................................
ÀVIA
ZUHZ
......................................................................................
CUNYAT
BTMXZS
......................................................................................
GERMANA
FDQLZMZ ......................................................................................

imperdible

con de
gelat

pal de golf
xinxeta

estel

tros de pastís

tros de pastís

vareta
màgica

magdalena
espelma
paraigua

campana

Camí secret
Troba el camí secret per arribar al resultat sumant tots els nombres a partir del nombre encerclat.

4

5

2

2.

7

2

3

3.

11 3

8

9 11 5

3 11 9

14 20 19

4 23 12

7

6 16 18

5

8 13

1 28 9

24 8

78

63

41

9 12
4
57

5.

9

8 12

14 29 34
19 8

7
65

