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Opinió

L'article que més 
m'agrada (II)

Continuem amb les reflexions que han fet els 
alumnes de 4t d'ESO escollint un article d'entre 
totes  les  Revistes  ELI  que  han aparegut  des 
dels seus inicis. Ara ha fet 5 anys!

M'agrada  l'article  Lliçà  d'Amunt:  un  poble  per  a  
joves. Lliçà no te gaires llocs per als joves.
La majoria dels llocs que hi ha són privats, i són a 
las  urbanitzacions  i  al  centre  del  poble  no  hi  ha 
pràcticament res, nomes Els galliners.

           Diana Verdaguer 4t      
Xavi Remola 4t      

   Eric Sangüesa 4t    

***
L'  article  que  més  m'agrada  és  un  de  la  secció 
d'Opinió,  de  la  revista  número  36,  publicada  al 
Septembre de 2009.
És un article que parla sobre la pel·licula de “fast & 
furious”, ja que quan es va estrenar vaig a anar a 
veure-la  i  em va agradar  molt,  per  això i  perquè 
penso que està molt ben explicada en l' article.
Consta de què trata el film, els actors, qui són...etc.
També parla del vocabulari utilitzat i de les crítiques 
o opinions destacades. 
Aquesta  pel·licula  és  la  quarta  que  s'estrena 
d'aquesta saga.

  
Clara Marimón Piqueras 4t

                                  ***

'article  que  més  m'agrada,  és  el  de  la  revista 
número 25, de juny de 2008, de la secció d'Oci. És 
diu Il·lusions òptiques i tracta de les males passades 
que et juga el cervell a través de la vista, i et posen 
exemples perquè ho veiem i ho comprovem

Jose Carlos Cornejo 4t
                                   

Alumnes de l'optativa ELI de 4t treballant en la 
Revista

L'article  escollit  va ser publicat  el  març  de 2008 i 
pertany a la  revista  número 22. És un reportatge 
que  parla  dels  tatuatges.  M'  ha  agradat  ja  que 
explica tot el que s'ha de tenir en compte abans de 
fer-se'n un, ja que un tatuatge és per sempre i has 
de tenir clar si d'aquí uns anys t'interessaria  portar-
lo. També m' ha agradat ja que recomana els millors 
llocs,  evidentment  el  tatuador  ha  de  seguir  unes 
normes  higièniques  bàsiques.  Personalment  penso 
que és un tema molt habitual en els joves d'avui en 
dia i molt interessant que es mostri a la Revista Eli.

Alba Pérez  4t
                        ***

L'article que més m'agrada, és a la revista número 
36 de setembre del 2009 en la secció de Creació. Es 
titula  “Passió  pels  graffitis  al  poble  de  Lliçà 
d'Amunt”.  M'ha  agradat  perquè  sempre  m'  han 
agradat  aquestes coses i  gràcies  a  això he pogut 
ampliar  els  meus  coneixements  sobre  els  graffitis 
que es fan aquí a Lliçà.

                                     Adrià Rodríguez 4t
                         
                         ***

Un nadal solidari
Aquest article és el que més m'ha agradat, és de la 
Revista del mes de desembre del 2008. L' article es 
diu un Nadal solidari. Aquest article ens explica com 
el Nadal a part d'altres celebracions és un missatge 
de solidaritat. En aquestes festes aprofitem per fer 
campanyes  per  ajudar   les  persones  que  més 
necessiten.  Està  bé  que  aquesta  reflexió  estigués 
aquí a la Revista.

  

Anna Batlles 4t


