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Al voltant de la llum

A partir de mitjans del
segle XX les nostres cases
s’han anat omplint
progressivament
d’electrodomèstics, i
segurament el més
destacable és el televisor.
Mirant-lo podem viatjar
pel món, recular o avançar
en el temps, riure, plorar,
aprendre o badar. És tan
fascinant que l’hem
instal·lat al bell mig del
menjador i ens hi
apleguem en família per
observar-lo durant hores.
El foc ja només el veiem a
les espelmes dels
aniversaris.

El televisor és la
llar de foc actual

El so és una ona que viatja per l’aire a
una velocitat de 1.234,8 km/h.
Qualsevol objecte que es mogui a més
velocitat, viatjarà més de pressa que el
seu propi so. En el moment just en què
avanci l’ona acústica trencarà la
barrera del so i es produirà una forta
explosió. A partir d’aleshores viatjarà a
una velocitat supersònica. Els avions
de combat poden volar a Mach 2, és a
dir, 2 vegades la velocitat del so, i el
rècord mundial és Mach 9.8!

EL LECTOR MÉS CURIÓS

Què vol
dir trencar

la barrera del so?
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Humans have dominated fire for more than 800,000 years. Fire
was a true revolution for our species. It was a weapon to defend
ourselves against predators, it kept us warm, allowed us to cook

and favoured social relationships. People sat around the fire to
eat and talk. In fact, fire has continued to be a central element in
our lives and until recently every house had it’s own fireplace.

● weapon: arma ● predators: predadors ● kept us: ens mantenia ● allowed us: ens permetia
● favoured: va facilitar ● relationships: relacions ● fireplace: llar de focVOCABULARY

AMBUNAALTRAMIRADA

Envia la teva pregunta a:
arakids@ara.cat

PERE RENOM
REPORTER DEL ‘QUÈQUICOM’

Avui: La Laura ha de prendre una decisió, saltar?

● jump: salta
● I’ll catch you:

t’agafaré
● collapsing: s’enfonsa

VOCABULARY


