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Les aplis  

El temps existeix? 
Sí, però no d’una manera 
material, que es pugui tocar. 
Els rellotges i calendaris ens 
serveixen únicament per 
mesurar-lo. Si no en 
tinguéssim, també podríem 
veure com passa a través 
dels fets quotidians: quan 
ens tallem els cabells i ens 
tornen a créixer, per 
exemple.  

Per què diuen que  
el temps és relatiu? 
Perquè de vegades el 
percebem diferent segons el 
que estiguem fent. Quan 
estem bé, el temps passa 
volant. I, en canvi, hi ha 
minuts que sembla que no 
s’acabin mai. Pensa en quan 
estàs aturat en un embús o 
quan esperes alguna cosa 
que desitges amb ànsia. 
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Els humans 
podem mesurar 
el pas del 
temps d’una 
manera molt 
precisa gràcies 
als rellotges.  
Però el temps 
també és 
un fenomen 
curiós. No el 
veiem, no el 
podem aturar, 
ni fer-lo anar 
endavant ni 
endarrere. 
Potser per això 
els matemàtics, 
els físics i fins i 
tot els filòsofs 
l’han volgut 
estudiar

Fun Time Timer 
 
Un temporitzador fàcil 
d’utilitzar i de comprendre. 
Permet ajustar el temps que 
es vol comptar, que es 
mostra en pantalla amb un 
rellotge d’esfera i un cargol 
que va avançant. Els 
desenvolupadors de l’apli  
la van crear pensant en les 
necessitats dels nens 
autistes. Preu: gratuït. 
Plataforma: iOS. 

Clocks-The Game 
 
Un joc per matar el temps 
de manera literal. Amb la 
busca d’un rellotge es van 
eliminant els rellotges 
circumdants fins que no en 
queda cap. Les pantalles 
són cada cop més difícils i 
el joc cada cop més 
addictiu. Preu: gratuït. 
Plataforma: iOS i Android. 

Qui va decidir les 
unitats de mesura 
del temps? 
Els nostres avantpassats més 
antics. Per decidir quant 
durava un dia, es van fixar en 
el temps que passava entre 
que el sol sortia i es ponia. I 
van decidir que eren 12 hores. 
Després, van dividir les hores 
en 60 minuts, i els minuts en 
60 segons. Van triar aquesta 
xifra perquè la seva manera 
de comptar tenia com a base 
el 60. I des de llavors que 
fem servir aquest sistema.  

Existeixen els 
viatges en el temps? 
En el passat els homes 
somiaven a anar a la Lluna, 
volar com els ocells o viatjar 
en el temps. Llavors 
semblaven bogeries, però 
algunes s’han fet realitat. Ara 
per ara és impossible viatjar 
al passat o al futur si no és 
que ho fem amb la memòria 
o la imaginació. Però qui sap 
si algun dia els viatges en el 
temps seran tan reals com 
els viatges espacials!  

El temps 

Vocabulary 
New Zeland: Nova Zelanda 
time zones: zones horàries 

to have dinner: sopar 
clocks: rellotges 

computer: ordinador 
cell phones: telèfon mòbil 
microwaves: microones 

 
 

What’s the 
time in…  

New Zealand? 
Different parts of the world are 
located in different time zones. 
While you are having dinner, 

children in New Zealand 
are having breakfast. 

 

Clocks 
all around 

Can you count how many 
clocks are there in your 

house? Don’t forget com-
puters, cell phones and 

the clock on the 
microwave


