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Discos de vidre

Una característica de la
major part d’esglésies és el
rosetó, una gran finestra
circular situada a la
façana, damunt la porta
principal. Decorat amb
vidres de formes i colors
ben diversos, té la funció
de permetre l’entrada de
llum natural que il·lumini
l’interior del temple i creï
una atmosfera misteriosa
que convidi a resar. La
llum a través del vidre
alimenta les algues i les
ànimes.

El rosetó juga
amb la llum

El tigre de dents de sable era un felí
originari d’Amèrica, extingit fa uns
10.000 anys. Malgrat el seu temible
aspecte, tenia una mossegada menys
potent que la d’un lleó. En canvi, quan
clavava els ullals a la gola de la presa
feia palanca torçant el coll avall, de
manera semblant a com utilitzem un
obridor per treure el tap d’una ampolla.
La mort de la víctima era immediata.

EL LECTOR MÉS CURIÓS

Per què el tigre
de dents de

sable tenia uns
ullals tan grans?

CARLOS A. RIVERA (CSIC)

GETTY

Diatoms are microscopic unicellular algae. There are about
100,000 species in the planet’s oceans, areas of freshwater
and on wet surfaces. They are surrounded by a silicon dioxide

cell wall, the main component of glass. This transparent wall
protects the algae and allows light in for photosynthesis.
Their varied ornamentations are used to classify them.

● algae: algues ● allows light in: permet que li arribi la llum ● diatoms: diatomees ● main
component: component principal ● surrounded: envoltades ● wet surfaces: zones humidesVOCABULARY

AMBUNAALTRAMIRADA

Envia la teva pregunta a:
arakids@ara.cat

PERE RENOM
REPORTER DEL ‘QUÈQUICOM’

Avui: Tothom està preparat per dur a terme el pla del Dr. Struss... o hi ha algú que no?

● quietly:
sense fer soroll

● carry out: dur
a terme
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