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Opinió

L'article que més 
m'agrada(I)

Reflexionem sobre facebook

Número de revista: 42

Secció: Editorial.

M’agrada  aquest  article  perquè  el  trobo  un  tema 
d’actualitat  i  interessant.  Crec  que  és  una  de  les 
coses que més interessa als joves i em sembla bé 
que estigui en aquesta revista ja que la gent a la 
que va dirigida no passa dels 18, sense comptar ams 
els professors.

En la meva opinió personal, m'agrada l'article també 
ja  que  jo  estic  molt  enganxada  a  aquesta  xarxa 
social. Com jo, molts altres joves i no tant joves. 

Eva Oms (4t ESO)
                                 
                                 ***  

I Baixada de Carretons 

Un dels articles que més m'ha agradat és l'article 
d'oci de la revista de setembre del 2008.
Parla  de  la  Festa  Major  de  Lliçà  d'Amunt, 
concretament d'una prova per les colles: la Baixada 
de Carretons.
He triat aquest article perquè parla d'una notícia 
del  poble,  també  dóna  la  seva  opinió  sobre 
l'experiència  d'haver  vist  la  primera  Baixada  de 
Carretons de Lliçà d'Amunt.

Raquel Joli (4t ESO)
                                  

                      El Ponting
                                
És  l'article  que  més  m'ha  agradat.  Pertany  a  la 
revista número 42 de març de 2010.
El  ponting és un esport  extrem que consisteix  en 
saltar des d' un pont o des d' una superfície  alta, 
amb un arnès  i  una corda.   M'agrada  veure  com 
salten,   però  a  mi  no  m'agrada  saltar.  M'agrada 
veure com són a punt de topar amb el terra i de cop 
queden frenats..

Israel Rodríguez (4t ESO)

                             ***

Revista ELI: Número especial de Sant Jordi.
Secció: Llengua catalana: Modalitat còmic. 2n cicle.

Resum:  Aquest  còmic parla  sobre  el  dia  de Sant 
Jordi i una noia que no té sort amb els nois, i aquest 
any per fí aconseguirà el noi que busca.

Opinió: Em sembla que és una bona decisió haver 
fet aquest cómic ja que pot reflectir emocions que 
poden ser reals.

Galderic Chiva (4t ESO)

Article de febrer de 2006

L'article tracta del videojoc de cotxes “ Need for 
Speed  –  Most  Wanted”  que  arrasa  en  la  seva 
estrena.Es basa en la història d'un conductor de 
cotxes  il·legals  que  li  manipulen  el  cotxe  i  el 
contrincant es queda amb el cotxe... llavors ha d' 
anar avançant en una llista per recuperar el seu 
cotxe, també en l'article fa una valoracio general 
dels  jocs  actuals  i  com  estan  valorats  pels 
internautes.

Miguel Medina Navas (4t ESO)

Article del número 37
Secció: Opinió
L'Òrfena
M'agrada  aquest  article  perque  m'encanta  el 
terror i la intriga i penso que el 85% de la gent, 
els hi agrada. La pel.lícula Òrfena ha tingut molt 
d'èxit i va rebre tres premis Oscars, tot i que no 
està recomanada per a menors de 18 anys ,als 
joves  ens  agraden  aquests  tipus  de  pel.lícules 
perquè  passen  sempre  per  una  pujada  de 
adrenalina.

Maria López (4t ESO) 


