


Cul de Sac              Escola Elisabeth 2 

Í n d e x  

Editorial  

Parvulari  

1r Educació Primària  

2n Educació Primària  

3r Educació Primària  

4t Educació Primària  

5è Educació Primària  

6è Educació Primària  

1r Educació Secundària  

2n Educació Secundària  

3r Educació Secundària  

4t Educació Secundària  

Concert solidari ESO i BAT  

Articles d’opinió Batxillerat  

Entreteniments  

Publicitat  

 

3 

4 

16 

19 

22 

25 

28 

31 

34 

36 

38 

40 

42 

44 

46 

50 



Cul de Sac              Escola Elisabeth 

E d i t o r i a l  

3 

Tot canvia 

Cada dia escoltem amb més freqüència frases del tipus “Ja m’ho han tornat a canviar!”, i probablement sigui cert. 

Tenim la percepció que moltes de les nostres rutines més quotidianes varien la seva manera de fer massa sovint, 

quasi sempre el motiu s’adjudica a la immensa quantitat de tecnologia que ens envolta i, per sobre de tot, a 

l’omnipresent internet. De fet, crec que cada vegada s’estan tornant més efímeres i que, abans de ser-nos familiars, 

ja tornen a canviar. 

Sense intenció de fer un anàlisi exhaustiu del fet, crec que tots convindrem que en els darrers anys molts aspectes 

socials, personals i professionals han canviat. Per exemple, la relació entre amics, cada vegada és més freqüent 

comunicar-nos utilitzant algunes de les moltíssimes xarxes socials que l’univers virtual d’internet posa al nostre 

abast. Quants dels qui esteu llegint aquest editorial no utilitzeu habitualment Whatsapps, o us interesseu per algun 

aspecte de l’actualitat mitjançant Twitters o us relacioneu professionalment amb Linkedin. Si fem cas de les 

estadístiques, molts pocs de vosaltres no estareu connectats a xarxes socials a través d’internet. 

Amb l’exemple no vulgueu veure una intenció de valorar les noves eines de comunicació. m’imagino que, com de 

costum, el resultat final d’utilitzar els nous mitjans depèn de l’ús que cadascú de nosaltres en faci. Segur que hi ha 

opinions per a tots els gustos. El que sí que és cert, és que els nous mitjans tecnològics ens amplien i faciliten la 

comunicació i que han arribat per a quedar-se entre nosaltres. 

Fa uns dies que la professora actualment encarregada de publicar la revista de l’escola “Cul de Sac” em va demanar 

si volia fer aquest editorial. Sembla que aquest exemplar de “Cul de Sac” que teniu a les mans és l’últim que es fa en 

suport de paper i que pel proper curs tindrem interessants novetats. m’imagino que en l’encàrrec hi ha implícit un 

cert acomiadament d’una manera de fer que ens ha acompanyat molts números, possiblement ja no tornarem a 

tenir entre les mans més números de “Cul de Sac” acabats de sortir de la impremta, amb aquell tacte i olor 

característic de la tinta assecant-se. Però també és cert que començo a tenir curiositat per veure com serà la nota 

revista, per conèixer quines novetats ens portarà, tinc ganes que arribi el proper número. 

Com a col·laborador en molts números de “Cul de Sac”, us puc assegurar que el paper imposa moltes limitacions. El 

paper obliga a rebutjar moltes fotografies entranyables i divertides, no ha permès fer-vos arribar moltes de les 

noticies que s’havien preparat amb molta il·lusió, alguns passatemps, acudits... Per tant, donem la benvinguda a 

una renovada revista escolar “Cul de Sac” que segur que, en la renovada etapa que ens anuncia, ens sorprendrà 

amb moltes i molt agradables novetats, a la vegada que desitgem als impulsors del nou projecte molta sort. 

 

Juan Manuel Ferré 
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LA TARDOR ARRIBA A INFANTIL 
 
Al llarg del primer trimestre, hem treballat la tardor: els seus elements, característiques i, 
sobretot, la seva festa: la Castanyada! 
 
Vam elaborar els nostres panellets i vam gaudir de la ballaruga, però el que esperàvem amb 
més il·lusió va ser la visita de la Maria Castanyera. Classe per classe la vam rebre per ballar i 
cantar. 
 
A la Llar, com ja és tradició, ens vam disfressar de castanyers, castanyeres i/o marrameus. 

Les Formigues preparant la 
carbassa pel puré 

Les Formigues amb  
la Maria Castanyera 
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Els Ànecs fem panellets 

Els Ànecs amb la  
Maria Castanyera 

Les Oques fem panellets Les Oques amb la Maria Castanyera 
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Elefants atents al conte Elefants amb la Maria Castanyera 

Girafes amb la Maria Castanyera Girafes gaudint de la representació 



Cul de Sac              Escola Elisabeth 

I n f a n t i l  

7 

Els alumnes de Parvulari, a més, vam fer un munt de treballs plàstics i manualitats relacionats 

amb el món de la tardor. Aquí ens podeu veure la mar d’eixerits amb la nostra amiga 

Castanyera. 

Classe Marieta, P3 

Hem après o reforçat vocabulari, gaudit de moltes cançons i observat el 

nostre entorn, ple de pinyes, fulles i un munt de cargols. 

Us convidem a explicar el conte de la Maria Castanyera als vostres fills i 

filles, de ben segur que en gaudiran tant com a l'escola. 
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EL CONTE DE LA MARIA CASTANYERA 

Classe Cargol, P3 

Una vegada hi havia una velleta que vivia en una caseta 

enmig del bosc. Es deia Maria. Feia molts i molts anys 

que a la tardor feia de castanyera. Malgrat l'edat, tenia les 

cames molt fortes gràcies al fet de passejar per la 

muntanya, però ja era una mica curta de vista. 
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A la tardor portava sempre una faldilla molt llarga que 

li arribava fins als peus, un mocador al cap i un cistell 

a la mà. Cada any anava al bosc a collir castanyes per 

poder vendre-les torrades a la seva paradeta del 

poble. Així, un dia, se'n va a anar a treballar:  

Classe  tortuga, P3 
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Quina sort! N'estava ple, el bosc. N'hi havia moltes, moltíssimes 

castanyes. La Castanyera va estar molt contenta i va començar 

a collir les castanyes i a omplir-ne el cistell tot dient: castanya al 

cistell, castanya al cistell… 

 

Classe Baldufa, P4 
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Quan va tenir el cistell ben ple, se'n va anar al poble, allà on 

tenia la seva paradeta. Va encendre el foc de la torradora per 

a poder-les torrar i vendre-les ben calentetes. Quan ja tenia 

el foc a punt va agafar el cistell i ... Quina sorpresa! Totes les 

castanyes havien desaparegut! 

Classe Dau, P4 
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De sobte es va posar a ploure, unes gotes ben grosses 

queien amb força a terra, i de cop i volta va veure passar 

davant dels seus ulls una castanya que caminava. Més 

enllà va veure una altra castanya que passejava 

lentament sota la pluja. Llavors va ser quan va veure que 

aquelles castanyes que caminaven tenien banyes... 

enlloc de castanyes havia collit cargols!  

Classe Parxís, P4 
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Classe Mar, P5 

Llavors la vella Castanyera va pensar que hauria de 

tornar al bosc. Va marxar cames ajudeu-me cap amb el 

seu cistell buit.  
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Quan hi va arribar va pensar que degut a la seva mala 

vista més valdría que per no equivocar-se anés cantant 

la cançó del Cargol treu banya, així s'assegurava que 

els cargols treurien les banyes i ella tan sols colliria les 

castanyes de debó.  

 

Classe Terra, P5 
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Classe Cel, P5 

Així ho va fer: va collir el cistell de castanyes i esbufegant va 

tornar corrents al poble. 

I tots tranquils, que encara hi va ser a temps de torrar-les i 

vendre-les ben calentetes embolicades amb aquelles 

fantàstiques paperines de paper de diari.  

 

Fi. 
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DIES NADALENCS! GAUDIM DEL PESEBRE TOTS JUNTS! 

Aquest trimestre, els nens de primer, de segon, de tercer i de  quart, han treballat de valent 

preparant el pessebre i el decorat  nadalenc del passadís de l’escola. 

Aquest divendres 14 de desembre, molts pares, i molts alumnes de l’escola, des dels més petits 

al més grans van acudir contents a veure quin bon treball havien fet els  nens i les nenes de cicle 

inicial i de cicle mitjà. Vam fer una presentació amb paraules d’agraïment, d’esforç i d’il·lusió i 

vam fer l’encesa de llum desitjant a tots i totes un bon nadal amb amor. 

A la nostra escola Elisabeth és tradició fer un pessebre per Nadal, amb animalets, amb 

personatges, amb aliments, amb botiguetes, amb cases i moltes coses més,  de plastilina,  que 

poc a poc anem millorant i perfeccionant, 

Han fet figuretes expressives, amb color I amb creativitat que han fet que el pessebre fos màgic 

amb llum i alegria per tots nosaltres. 
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Balenes Grup 1 

Balenes Grup 2 
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Dofins Grup 2 

Dofins Grup 1 

Taurons Grup 1 

Taurons Grup 2 
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CASTANYADA 

El dilluns 29 de novembre pel 

mati vam agafar tots els 

ingredients que havíem portat de 

casa i vam començar a fer la 

massa dels panellets. Un cop 

ben amassat, vam deixar 

reposar la massa. Passades 

unes hores vam decorar els 

panellets i, després, els vam 

prendre cap a casa per coure’ls.  

 

El dimecres 31 vam celebrar la 

Castanyada. Durant el mati vam fer una 

manualitat molt divertida: una 

Castaranya! També vam rebre una visita 

molt especial a la classe: la Maria 

Castanyera. Vam parlar amb ella i vam 

fer-li preguntes, per acomiadar-la vam 

cantar-li diferents cançons. Va ser molt 

divertit! Per la tarda vam decorar la 

nostra paperina. Després vam sortir a la 

pista a fer una ballaruca i a menjar les 

castanyes i els panellets. Eren 

boníssims!  
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SETMANA DE LA CIÈNCIA 

Aquest any la setmana de la ciència va tractar sobre els hàbits saludables i la higiene. Cada 

classe es va especialitzar en un hàbit saludable: les Orenetes van treballar els hàbits higiènics, 

els Pica-soques la higiene dental i els Blauets els hàbits del descans. Un cop ens vam informar 

bé sobre cada hàbit, vam fer unes cartolines molt xules per explicar-ho tot. Un cop acabades, 

vam anar a les altres classes de primer i segon per explicar el nostre hàbit. Els companys i 

companyes de les altres classes també van venir a la nostra.  

Blauets 
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Orenetes 

Pica-soques 
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COLÒNIES DE TARDOR A LA MANREANA 

Els dies 3, 4 i 5 d’octubre els alumnes de 3r de les classes Univers, Cometes i Galàxies vam anar 
de colònies a Juneda a la granja escola La Manreana. Van ser uns dies molt divertits i no vam 
parar de fer activitats.  

El primer dia vam jugar a l’oca de la Manreana per conèixer els voltants, també vam fer el taller 
de la llet: vam munyir vaques i amb la llet vam fer flams, estaven molt bons!!! Al vespre, després 
dels jocs de nit amb les llanternes, vam fer gresca a l’habitació. 

Al matí els professors van posar la cançó de la Manreana súper forta i ens van despertar amb 
pistoles d’aigua... què divertit! Vam acabar amb el pijama tot mullat. Després vam fer jocs 
d’aventura: tir amb arc, tirolina, vam pujar a cavall i fins i tot vam fer escalada al rocòdrom. Per la 
tarda vam anar d’excursió a Puigverd de Lleida, no vam parar i ens ho vam passar pipa fent el joc 
de la descoberta del poble. Per la nit per fi va arribar el moment del foc de camp: teatres, balls, 
acudits… i després discoteca!!! 

L’últim dia després de fer motxilles vam fer un joc de pistes i vam anar a veure els animals de 
Vimferri. Van ser uns dies molt divertits!!!! 
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ADOPCIÓ D’UN MONUMENT 

Com cada any, tots els alumnes de l’escola Elisabeth hem fet l’activitat “Adoptem un monument” 
per conèixer millor Salou. Els alumnes de les classe Galàxies, Cometes i Univers hem adoptat el 
monument “Els Pilons”. Tots junts, l’hem observat i hem parlat sobre el seu autor, el que 
representa, el material del que està fet, etc. Després d’aprendre totes aquestes coses, hem 
demostrat que som uns grans artistes fent un dibuix amb ceres. Han quedat súper 
professionals!!! Un any més, hem gaudit molt d’aquest matí descobrint coses noves sobre la 
nostra vil·la!!! 
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PLANETARI MÒBIL 

Aquest trimestre els alumnes de 3r hem treballat el projecte de l’espai a la classe de Medi Social. 
Hem après moltes coses sobre la Via Làctia, el Sistema Solar, els diferents astres que es mouen 
per l’espai, etc. També hem investigat sobre quins van ser els primers éssers viu que van viatjar 
a l’espai i els primers homes que van anar a la Lluna.  

Per completar el projecte vam tenir l’oportunitat d’entrar en un planetari mòbil que van instal·lar al 
gimnàs de l’escola. Quina passada poder observar l’univers i les diferents constel·lacions. Va ser 
una activitat súper interessant i ara ja podem dir que  som uns autèntics astrònoms!!! 
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VALLCLARA 

Com cada any, els dies 3, 4 i 5 d’octubre, els alumnes de 4t de l’Escola Elisabeth van gaudir 
d’unes fantàstiques convivències a la casa de colònies de Vallclara.  

Allà van estar en contacte amb la natura i van realitzar diferents tallers i activitats relacionats amb 
el temari de medi natural. Tot i això, l’activitat estrella va ser la discoteca, on els nens i nenes van 
ballar fins no poder més. 
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SETMANA DE LA CIÈNCIA 

Aprofitant la Setmana de la Ciència, els alumnes de 4t de primària de l’Escola Elisabeth van fer 
un seguit d’experiments sota la temàtica “Hàbits higiènics i malaltia.”  

 

 

Primerament van elaborar les hipòtesis, després van formar grups per realitzar els experiments i 
finalment en van extreure les conclusions.  

Aquestes activitats els hi van ser molt profitoses, ja que van prendre consciència de la 
importància de rentar-se bé les mans abans de menjar i de la problemàtica que comporta beure 
begudes ensucrades. 
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ENGLISH PROJECTS 

Durant el primer trimestre, els alumnes de 4t de primària de l’Escola Elisabeth van fer servir la 
llengua anglesa d’una manera divertida i molt creativa. Per grups van realitzar un petit treball de 
recerca en format “lapbook” sobre diferents persones famoses del seu interès: “The Beatles”, 
“Harry Potter”, “Ed Sheeran”, “Metallica” o “Stan Lee” entre d’altres.  

I amb unes presentacions molt visuals, originals i acolorides, van presentar i parlar, tot fent servir 
l’anglès, dels aspectes més rellevants de la persona o grup de persones que havien triat. Vam 
poder gaudir d’actuacions musicals, petites representacions teatrals en anglès o fins i tot 
d’alguns postres típics del país de procedència del seu personatge famós. Amazing! 
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LA CASTANYADA 

 

PANELLETS 

Com cada any estem disposats a embrutar-nos les mans per fer uns panellets ben bons. 
Barregem el moniato, el sucre, la farina...entre tots aconseguim una massa per llepar-nos els 
dits! 

Amb un petit bocí, cadascú elabora la seva figura fent volar la imaginació per decorar-la i així 
participar en el concurs i esdevenir un possible guanyador. 

 

PAPERINES 

Per guardar les castanyes calentones i cruixents decorem una paperina cadascú amb el seu 
invent. 
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LA SETMANA DE LA MÚSICA 

El dia 21 de novembre es van realitzar les audicions de Santa Cecília per part dels alumnes de 
cicle superior i ESO de l’ escola. Tots junts vam gaudir de la música en aquest dia tan senyalat. 
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LA SETMANA DE LA CIÈNCIA 

Com tots els anys, l’ escola celebra la Setmana de la Ciència. 

El tema d’ aquest curs ha sigut “Els hàbits higiènics”, per aquest motiu hem rebut la visita 
d’alguns pares que pertanyen al món de la medicina. 

Les seves xerrades i tallers ens han ensenyat la importància de molt hàbits del dia a dia, per tal 
d’ evitar algunes malalties. 

El cicle superior vol agrair la col·laboració d’ aquestes famílies. 
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PROJECTE:  

REPRODUCCIÓ DE LES PLANTES 

Aquest primer trimestre els alumnes de 6è 

de primària, de les classes Gregal, Mestral i 

Ponent han treballat el tema de la 

reproducció de les plantes.  

Han pogut apropar-se a la natura i observar 

les parts de les plantes de més a prop a 

través del microscopi i la lupa binocular. 
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Izan Julene 

Helena Emma 

L’observació d’una falguera, un tros de 
molsa i una flor 



Cul de Sac              Escola Elisabeth 34 

1 r  E S O  

CRÈDIT DE SÍNTESI DE 1r ESO - CONVIVÈNCIES A PRADES 

DIA 1 

El dimecres (primer dia) vam anar cap al museu de la vida rural. Dins del museu vam aprendre 

molt sobre les carrosses i sobre la vida del segle passat. Després d’aquella visita, vam anar a 

dinar i ens vam quedar una estona jugant fins que, ens van cridar i vam entrar dins del monestir 

de Poblet. Era gegant, ens van ensenyar i explicar tot el que hi havia i el que passava i era molt 

bonic, semblava “Hogwarts”. Després d’aquelles visites vam arribar a la casa de colònies. Dins 

de la casa de colònies vam instal·lar-nos, sopar i fer un joc de nit. 

Aimar Zalaya (1r ESO B) 

Aquella casa era molt gran, les habitacions tenien: lavabo, llits i fins i tot dutxes on ens vam 

dutxar un dia. Els nens estaven en una altra part de la casa, gairebé al costat. El recinte de la 

casa de colònies era molt gran allà hi havia: camps de futbol i de bàsquet, piscina, menjador... 

Parlant de menjar, el menjar allà estava boníssim. 

Claudia Calabuig (1r ESO A) 
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DIA 2 

Ens vam llevar molt d’hora, vam sortir de les habitacions a les set i vam anar a jugar a tennis-

futbol a la pista de tennis que hi havia a la casa. Després, passades dues hores, vam anar a 

esmorzar i preparar-nos per a pujar al Tossal de la Baltassana (al punt més alt de les muntanyes 

de Prades). Vam trigar unes sis hores en pujar i baixar de la muntanya. 

Jordan Roig (1r ESO B) 

Quan vam tornar a Poblet vam fer un joc que tractava que ens donaven un mapa i llocs on anar 

per respondre unes preguntes que posaven a un foli i qui ho feia primer guanyava. Al final no 

vaig guanyar, però m’ho vaig passar molt bé. Quan vam tornar a la casa de colònies ens vam 

adonar que havia arribat un altre “cole”, que van resultar ser molt amables. 

Jan Codina (1r ESO A) 

DIA 3 

L’últim dia ens vam aixecar cap a les 8:15-8:30h, vam fer les maletes i ens en vam anar a 

esmorzar a les 9:00h. Després d’esmorzar vam fer una activitat d’orientació que, per cert, va ser 

molt divertida. Cap a les 13:30-14:00h vam dinar i a les 15:30h vam marxar cap a Salou. M’ho 

vaig passar molt bé i va ser molt divertit i interessant. M’agradaria repetir-ho una altra vegada! 

Lea Sevil (1r ESO B) 
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LA SETMANA DE LA MÚSICA 

El 22 de Novembre va ser Sta. Cecília, patrona de la música. Durant aquella setmana a la nostra 

escola es van fer diferents activitats relacionades amb la música. 

Els alumnes de 2n d’ESO vam anar al Vendrell a visitar la casa de Pau Casals. 

Ens van fer una visita guiada on vam aprendre moltes coses sobre la vida d’aquest famós músic 

i defensor de la pau d’arreu del món. Vam veure el seu primer violoncel (format per una 

carbassa buida), la medalla de la pau que li va atorgar l’ONU i moltes altres coses interessants. 

A més a més, dues violoncel·listes ens van fer un concert on vam aprendre quants tipus de baix 

hi poden haver en una melodia i, també, vam compondre una cançó. 

El divendres d’aquella mateixa setmana vam anar a l’auditori de l’escola, on el grup de música 

Belmont’s Revenge van interpretar música d’alguns videojocs (com Tetris, Mario Bros, Street 

Fighter...) versionats al Rock i al Heavy Metal. Tot i que alguns deien que allò era soroll i els hi 

feia mal el cap (potser prefereixen el Reggaeton?) a la majoria ens va agradar moltíssim.  

 

Robert Rey Miera  

2n ESO A   
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Els membres del grup: 
Jordi Cartes (guitarrista rítmic 

i lead), Marc Fontanet 
(guitarrista principal), David 

Barqué (Batería) i Carlos Puig 
(Baix i creador d’audiovisuals.) 

 
belmontsrevenge.es 

Belmont’s Revenge és una 
formació musical nascuda a 
Sabadell al 2014 amb l’objectiu 
d’oferir un tribut a les bandes 
sonores dels videojocs clàssics.  

El nom del grup prové de la 
saga Castlevania, punt de 

partida de les seves covers. 
En els seus directes predomina 

el sentit de l’humor, els esquet-
xos i grans dosis de Hard Rock i 
Heavy Metal: Super Mario Bros, 

Street Fighter, Sonic o Zelda són 
alguns dels videojocs que 
han estat versionats per 

Belmont’s Revenge.  
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3 r  E S O  

FORA EL MASCLISME DE LES AULES 
 

El passat 14 de novembre, el sindicat d’estudiants va convocar una vaga per denunciar el greu 

problema de violència de gènere i masclisme que existeix dins i fora de les aules. 

Els alumnes de 3r d’ESO, juntament amb els de 4t, vam preparar diverses activitats amb la 

finalitat de col·laborar en la jornada.  

Per tal de conscienciar a la resta d’alumnes sobre el problema que suposa el masclisme i la 

violència de gènere a la societat, vam preparar un PowerPoint amb un vídeo que parlava sobre 

com veien els infants el masclisme. Una vegada vist el vídeo, vam convidar a què els alumnes 

reflexionessin sobre què era el masclisme per a ells i com es podria eliminar. A més, vam fer-los 

partícips dels diversos jocs que havíem preparat, com fer que els nois es posessin en la pell de 

les noies i viceversa.  

Mentrestant, els alumnes que no donaven les xerrades decoraven el passadís amb cartells plens 

de frases en contra del masclisme. Alhora, les finestres i les portes es van omplir amb llaços lila, 

els color de les víctimes de violència de gènere. 

Per finalitzar la jornada, ens vam dedicar a fer polseres lila i vendre-les als pares i alumnes de 

l’escola. Els diners recaptats van servir per enviar una donació a la associació de la Marató de 

TV3, que aquest any col·labora en la lluita contra el càncer.  

 

Ada Codina 
3r ESO A 
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4 t  E S O  

Durant la celebració de la Castanyada i el Halloween que vam presenciar dins de la 

nostra escola el dia 26 d’Octubre, els alumnes de 4t ESO A van organitzar com cada 

any una sèrie d’activitats que van fer gaudir tant a alumnes com a pares durant tota la 

tarda.  

 

A la sortida dels cursos de primària van 

col·locar dues taules plenes de menjar 

perquè tots els nens i pares poguessin 

gaudir d’aquella tarda amb la panxa ben 

plena! Hi havien patates, llaminadures, 

aigües i inclús cocs i galetes sense 

gluten fetes per els nostres alumnes, 

que bo!                                

 

Per començar la tarda d’una manera ben moguda alguns alumnes ens van preparar 

un fantàstic taller on van poder gaudir de jocs amb plastilina, cares terroríficament 

maquillades, mascaretes per retallar i inclús van incorporar un just dance perquè tots i 

totes ballessin al ritme de la música. 

                                                                           

LA CASTANYADA 
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Per suposat, tampoc van faltar castanyes en aquesta gran tarda i després de 

sortir del nostre taller cansats de ballar i saltar, el millor per recuperar l’energia 

eren unes bones castanyes torrades. 

D’això es van ocupar els nois i noies 

de 4t d’ESO juntament amb els pares, 

que no van parar de fer-ne i vendre en 

tota la tarda 

Vam continuar la celebració amb una 

nova activitat, realitzada i pensada per 

dos alumnes de 4t ESO, l’Enrique 

González i l’Àlex Rovira. Consistia en      un torneig de futbol en grups de tres 

persones, on tots el equips que hi participaven s’enfrontaven de dos en dos 

durant 5 minuts al camp de futbol de la pista descoberta per veure quin era 

l’equip guanyador. Aquest, guanyaria una entrada gratis al túnel del terror per 

cada membre de l’equip. 

 

Després d’aquesta gran estona d’emoció i competitivitat, arribava l’hora de 

l’activitat que tots i totes estàvem esperant. Com cada any els nostres alumnes 

van preparar un túnel ple de coses terrorífiques i personatges monstruosos on 

durant 2 minuts ens van fer passar una experiència que de segur mai podríem 

oblidar.   

Per mala sort aquesta gran tarda va passar molt ràpid per a tots i totes, però de 

segur que l’any que ve ens ho passarem igual o millor que aquest. 
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C o n c e r t  s o l i d a r i  

CONCERT SOLIDARI 
 
Com cada any, s’organitza un concert solidari destinat als alumnes d’Educació Secundària i 
Batxillerat, l’entrada del qual va destinada a La Marató de TV3. En aquest concert participen 
voluntàriament alumnes d’aquestes etapes i fan les seves actuacions. Alumnes de 2n de 
Batxillerat s’encarreguen de presentar-lo. 
 
Durant el concert solidari també es fa l’entrega de premis del concurs de Fotografia Matemàtica. 
Les fotografies premiades en aquest concurs acaben en un calendari que es ven solidàriament. 
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A r t i c l e  

Los límites del humor 

 
Acabo de ver un reportaje del canal SinFiltros en YouTube que trataba el tema del humor desde 

varios puntos de vista, a favor y en contra del humor y sus límites. Según dice un abogado que 

aparece en el reportaje: «el humor no está definido en la legislación, con lo cual ya no pueden 

existir unos límites legales». 

Esta última afirmación nos plantea un grave problema en la ética de nuestra sociedad, ya que no 

existe un marco ético estándar definido por la filosofía o la legislación en España para 

determinar qué es humor, los temas que este puede llegar a tratar sin que nadie pueda sentirse 

ofendido y cuándo se debe denunciar a las personas que lo ejercen. Esto ha creado una gran 

polémica en los últimos años; porque, al existir una variedad de humor tan amplio que 

generalmente depende del contexto, puede llegar a ser ofensivo para algunos colectivos. Ya 

hemos visto que muchas personas se han visto atacadas y linchadas virtualmente e incluso han 

tenido problemas con la justicia. 

Desde mi punto de vista, esto sucede debido a que hace unos años las personas que hacían 

humor representaban su actuación en un espacio determinado, ya sea una sala, un teatro, un 

escenario… Sin embargo, a causa de las nuevas tecnologías, esto ha cambiado radicalmente. Y 

ahora el humor que se realizaba en un espacio concreto, en el que a la gente que acudía le 

gustaba ese humor y ya sabía qué tipo de bromas escucharía, a través de internet llega a 

muchísimas personas, a las cuales no les gusta ese humor. Además, estas personas no 

deberían ver ese tipo de contenido, ya que una broma determinada en otro contexto puede ser 

desagradable. Justamente, que el humor se difunda con tanta facilidad hace que se pueda 

malinterpretar fácilmente y que se pueda descontextualizar por completo una misma broma. Por 

este motivo, se crean múltiples conflictos y malentendidos entre gente que tiene distintas 

opiniones y se siente ofendida por bromas que, si en un origen no se hubieran 

descontextualizado, no habrían ofendido a nadie. 

En conclusión, opino que en el humor se puede tratar cualquier tema, siempre que se haga de 

una forma adecuada y en un contexto concreto, es decir, que vaya dirigido a un público al que le 

guste ese tipo de humor. Sin embargo, no debería difundirse a través de internet sin avisar a qué 

público se dirige, para evitar posibles problemas y malentendidos. 

Raúl Pérez Prats 

2n BAT B 
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Las redes sociales 

 

Actualmente, estamos viviendo en la era de la tecnología. Los avances tecnológicos han 

contribuido a que la sociedad se desarrolle y el ser humano evolucione. Un avance tecnológico 

que tenemos muy presente hoy en día son las redes sociales. 

Desde que Mark Zuckerberg inventó Facebook en 2004, las redes sociales han ido 

desarrollándose y, por ende, han ido aumentando sus usuarios. La red social más usada hoy en 

día es Instagram. Teniendo en cuenta que todos conocemos el funcionamiento de esta 

aplicación, personalmente quiero tratar un aspecto de internet al que no se le da la importancia 

que se le debería dar: la privacidad. 

El perfil de una persona en una red social muestra como es esa persona, ayuda a conocerla y a 

descubrir quién es. Por esa razón, hay que tener cuidado con el material que subimos a nuestro 

perfil, porque podríamos estar dando una imagen que no queremos sobre nosotros mismos. Y, 

aunque nuestro perfil sea privado, no nos engañemos, todo lo que subimos a internet se queda 

en internet. Además, es información que damos sobre nuestra persona a coste cero. 

Otro problema que generan las redes sociales es el aislamiento que provocan. Aunque las redes 

sociales pueden ser un buen medio de comunicación. resulta que hay gente que tiene amigos 

virtuales que viven en París, Moscú o en Chicago pero no se habla con el vecino cuando se lo 

encuentra en el ascensor. Lo que quiero remarcar y diferenciar con este punto es que una cosa 

es la capacidad tecnológica de comunicación y otra muy distinta, la comunicación real. 

Definitivamente, las redes sociales tienen que estar a nuestro servicio para disfrutarlas y sacar 

provecho de ellas, pero hay que tener cuidado con la información que se compartimos. 

 

Jose Luis Mezquita 

2n BAT B 
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Marta Guirao (2n ESO) 

Elena Iruela (3r ESO) 

Dimas Sánchez (2n ESO) 

Alexandre Font (3r ESO) Andrea González (3r ESO) 
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Joel Borràs i Aleix Povill (2n ESO) 

Satxa Fortuny (3r ESO) Joel Rojas (3r ESO) 
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E n t r e t e n i m e n t s  

Andreu Magí (3r ESO) 

Ada Codina (3r ESO) 
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Núria Mariné (3r ESO) 

Inés Gascón i Abril Lozano (3r ESO) 
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