
Canvis a Barcelona 
 

Les intencions del govern de l’Ada Colau, de gravar una 

mica més les activitats turístiques comencen a concretar-

se. L’ajuntament, la comissió d’economia  de Barcelona 

aproven la proposta. 

Diferents partits polítics s’han posat d’acord en ampliar 

les activitats turístiques com : ampliació d’aparcament 

turístic, vehicles individuals com la bicicleta, modificar la 

forma de fer les files d’espera, fer més publicitat per les 

activitats i festes majors de la ciutat. 

Nosaltres creiem que es bona idea perquè així tant els 

turistes com la gent que hi viu aquí  pugui fer la seva vida 

sense interrupcions. I també d’aquesta manera la gent 

podrà conèixer més sobre la nostre ciutat. 

 

                               Bibiana Armero i Agus Uriburu. 

La Vanguardia, dimecres 19 d’abril de 2017. 

  



Els alumnes tindran el 

títol d’ESO amb dues 

assignatures suspeses 
 

Els alumnes podran obtenir el títol de educació secundaria 

obligatòria (ESO) encara que hagin suspès dues assignatures ,si 

prospera un projecte que es va conèixer al 18/4/2017 i en el que 

treballa el Ministeri d’ Educació. 

Les matèries que els estudiants no hagin  assolit el nivell mínim 

no podran ser matemàtiques ,llengua castellana i literatura. Les 

matèries dels dos cursos i la nota final serà la mitja. 

El text ha estat  aprovat pel Consell Escalar de l’Estat i només 

falta que l’aprovi el Consell de Ministeri. 

Ens sembla correcte perquè tindran més oportunitats per tenir el 

títol d’ESO.      

 

 Andrea Galvez i Irene Úbeda 

EL  PUNT AVUI, 19-4-2017 

  



Robots que col.laboren 

La funció dels robots és ajudar altres treballadors . 

Creiem que totes les empreses haurien de poder accedir a un 

robot .Per això proposem un sistema  de pagament  únic ,amb 

cursos gratuïts per fer servir el robot .I a més oferim un producte 

molt flexible molt fàcil de programar. 

Fabriquen robots, es a dir robots col·laboratius. Els els nostres 

productes no són per substituir ningú , sinó per ajudar a fer 

certes tasques i millorar la salut dels treballadors. 

És un sector tan a l’alça que l’empresa duplicarà plantilla a 

Catalunya aquest any. 

L’empresa afirma que  els seus robots no son substitueixen els 

treballadors sinó que els ajuden. 

Explica Von Hollen . Té 12 treballadors a l’oficina (on també 

formen sobre l’ús dels robots)i esperen créixer aquest any al 

ritme del mercat és a dir, duplicar la plantilla. 

La danesa Universal Robots aposta per l’ofici de Barcelona , on 

duplicarà la plantilla per pilotar l’expansió al sud d’Europa .La 

empresa fabrica braços  robòtics. 

                                                                    Valeria Boix i Pol Caballé                                                

El Periódico, Dimecres 19 d’abril,2017 


