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Les aplis  

Mengen caca? 
Sí. Les mosques s’alimenten 
de restes orgàniques, per 
això sempre les veuràs a 
prop de les deixalles o de 
matèria fecal (la caca).  

Per què quan  
ha de ploure estan 
més pesades? 
Perquè la humitat se’ls posa 
a les ales i els costa més 
volar. Per això s’han d’aturar 
més sovint, i ens fa la 
sensació que tota l’estona  
les tenim a sobre.  
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T’has parat mai 
a observar una 
mosca? Aquests animalons, 
que són una mica empipadors, 
són grans voladors i tenen una 
capacitat extraordinària per 
escapar-se quan els volem caçar. 
Avui t’expliquem per què els 
agrada tant estar a prop nostre 

Sandcastles 

 
¿És un joc o una obra 
pictòrica? Aquesta apli 
està a mig camí entre 
totes dues coses. Amb el 
dit es van fent sorgir 
castells de sorra que, 
inevitablement, seran 
ofegats per la marea 
mentre sentim, de fons, el 
soroll del mar. Preu: 
gratuït. Plataforma: iOs.  

Homo Machina 

 
Què li passa al nostre cor 
quan veiem una fotografia 
de la persona estimada? 
Ens ho explica aquesta apli, 
que ens mostra el cos 
humà com una gran fàbrica 
de principis del segle XX. El 
repte per al jugador és fer-
lo funcionar correctament. 
Preu: 3,49 €. Plataformes: 
iOs i Android. 

Les 
mosques 

Per què només  
les veiem a l’estiu? 
A les mosques no els agrada 
gens el fred, i les baixes 
temperatures poden matar-
les. Per això són les reines de 
l’estiu. 

On van a la nit? 
La majoria de les mosques 
són diürnes. Quan es fa fosc 
redueixen la seva activitat, 
igual que fem nosaltres. 

Per què ens 
molesten tant? 
Les mosques domèstiques 
entren a les cases perquè hi 
troben coses que els van 
molt bé per viure, com 
aliment i escalforeta. 

Vocabulary 
Flies: mosques 

Wings: ales 
Teeth: dents 

Tongue: llengua 
To suck up: xuclar 

 
Did you 
know? 

The buzzing sound that 
flies make comes from 
the rapid movement of 

their wings 

A 
sucking 
insect 

Instead of teeth, flies 
have a long tongue with 

which they suck up 
food 

Tenen superpoders? 
De vegades ho sembla, 
caminant cap per avall pel 
sostre o enfilant-se per les 
parets… Ho poden fer perquè 
a les potes hi tenen una 
mena de coixinets adhesius 
que els ajuden a enganxar-se 
a les superfícies.


