
                                                       
 
Edat:______________                                  Noi                    Noia  
 
               

 
 
 
 
 2 coses que t’agradi de fer en el teu temps lliure 
 

⇒ ___________________________________________ 
⇒ ___________________________________________ 

 
Per què? 
 
_1_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_ 2_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
Les 2 pel.lícules que t’han agradat més 
 

⇒ __________________________________________________ 
⇒ __________________________________________________ 

 
 
 Per què? 
 
_1_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_ 2_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Vas al cine?_______ Amb quina freqüència?___________________________ 
 
 
 
 
 



                                                       
 
 
 
Els 2 programes de TV millors 
 

⇒ __________________________________________________ 
⇒ __________________________________________________ 

 
 
Per què? 
_1_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_ 2_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Les 2 webs preferides  
                  

⇒ __________________________________________________ 
⇒ __________________________________________________ 

 
Per què? 
_1_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_ 2_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Els 2 llibres que t’han agradat més 
 

⇒ __________________________________________________ 
⇒ __________________________________________________ 

 
 
Per què? 
_1_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_ 2_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Els 2 videojocs que t’agradi més de jugar 

⇒ __________________________________________________ 
⇒ __________________________________________________ 
 

 
Per què? 
_1_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_ 2_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 



 
ESCOLA- E 8 alumnes de 5è  4 nenes i 4 nens.    24/10/2008         9h15’ 
 Coses Pel.lícules Programes Webs Llibres Videojocs Música 
1
E
5 
1
0 

-Llegir o escriure 
-jugar amb els 
meus germans 
.perque m’ho 
passo molt bé 
amb els meus 
germans, llegir 
perquè 
m’agraden les 
aventures 

-La vosta al món 
en 80 dies 
-Hig scool 
Musical 1 i 2 
.perque fan la 
volta al mon i van 
salvan a la gent 
que esta en perill 
CINE:No 

- 
- 
.No tinc TV 

-edu365.cat 
-super3.cat 
.perque a la web 
de edu 365.cat 
surten jocs molt 
divertits i el 
super 3.cat hi 
surt el meu 
germà més gran 

-Vacaciones 
en el hotel 
encantado 
-La volta al 
mon en 80 
dies 
.perquè hi 
passa una 
aventura molt 
impresionant 

-web.super 
3.cat 
-
web.edu365.c
at 
.perque son 
molt divertits 
els jocs 

-HSM 
I totes les 
musiques 

2
E
5 
1
0 

-Llegir 
-Veure la televisió 
.Perque fan 
series que ami 
magraden 
Perquè 
m’agraden els 
misteris que hi ha 

-Haig Scool 
Musical 
-Encantada 
.Perquè canten, 
ballen.. 
Perquè em fa 
gracia i m’agrada 
sobre que va 
CINE:Si, cada 
més 

Disney Chanel 
-Raven 
-Hanna Montana 
.Perquè em fa 
riure 
Perque canten i 
fa riure 

-Super3 
-Edu365 
.Perquè hi ha 
jocs concursos 
regals.. 
Perquè aprens 
coses 

-La volta al 
mon en 80 
dies 
-El talisma de 
l’Ariadna 
.Perquè hi ha 
aventures, 
apostes.. 
Perque surten 
extraterrestres 
i ami 
m’agraden 
molt 

-Los 
simpsoms 
-Sing F star 
.Perquè es 
peguen 
Perquè es 
canta 

-Jonas 
Brothers 
-HSM  
són nois molt 
macos i 
canten 
es molt xula 
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3
E
5
1
0 

-Anar al camp un 
cap de setmana 
-Anar a la platja 
.Perque m’ho 
paso bé anan al 
camp i a la platja 

-Indiana Jones 
-Haig Scool 
Musical 1 
.La de Indiana 
Jones perquè té 
moltes aventures 
Perquè va de 
cantar 
CINE:No 

-Super3 K3 
-Bocamoll K3 
.Perquè són 
entretinguts 
Són preguntes 
que fan als 
concursants I de 
vegades les se 

-super3.cat 
-yahoo.es 
.perquè els jocs 
que hi ha estan 
bé 
Per mirar el 
correu-e 

“col.lecció” 
-Tina 
superbruixa 
-El capità 
calçotets 
.Perquè es 
una nena que 
es va trobar un 
llibre de magia 
al llit 
I les aventures 
del capità 
calçotets 
perquè hi ha 
humor i intriga 

- web club 
super3 fes 
caixa 
- 
.Tens que 
aconseguir fer 
que 3 figures 
consideixin 

-HSM 
Perque soc 
fan 

4
E
5
1
0 

- Jugar amb la 
meva germana 
- mirar la TV 
.M’agrada juga 
amb la Núria 
perque fem jocs 
xulos 
I mirar la Tv 
perque em distrec 

- Poli 
- Sreck 
Es una nena que 
va al parc 
doatraccions amb 
les seves 
amigues 
Sreck fa riure i es 
divertit 
CINE: Si, poques 
vegades 

-Detectiu Conan 
K3 
-Iney K3 
DC perque es 
d’eavenyures i de 
risc 
Iney és una nena 
que té moltas 
idees i viu 
aventures 

-Edu365.cat 
-Minijuegos.com 
Perque hi ja jocs 
catala, catella, 
matematiques i 
esta molt bé 
Perque hi ha 
molts jocs i 
d’animals 

-Cavall fort 
-On deixem 
els gates 
-Surten gats i 
m’agrada hi ha 
una nena que 
s’estima els 
gats 
.Cavall fort hi 
ha moltes 
coses, comics, 
sopes de 
lletra,... 

-cap -Macedonia 
-Sopa de 
cabra 
-son noies 
molt joves i 
que canten 
molt be 
,m’agraden les 
cançons i la 
lletra 
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2
0
E
5
1
1 

-jugar a a la -
consola 
-jugar al futbol 
.La consola 
m’agrada per que 
quan estic sense 
fer res jugo a 
casa 
El futbol magrada 
per que fair 
esport i jugu amb 
als meus amics 

-Zohan Licencia 
para peinar 
-La momia del rei 
dragon 
.Zohan magrada 
per que es de 
molta comedia 
La momia per que 
es de lluita i de 
momies 
CINE:Si, entre 
mig de la 
setmana 
 

-Los Simsoms 
Antena 3 
-Dragon ball Z. 
cuatro 
. 

No tinc 
ordenador 

Comics 
-El detectiu 
conan K3 
-Inuiaza 
.El detectiu 
conan 
magrada per 
es de 
detectius 
Inuiasha per 
de tota mena  
de lluita 

-Dragon ball Z 
Ps2 
-Resin evill 
.Dragon ball 
es de lluita 
Resine vil es 
de zombies i 
de por 

-Daddy 
Yankee 
.prrque te molt 
ritme 

2
1
E
5
1
0 

-jugar a la 
consola 
-jugar amb els 
meus amics 
.jugar a la 
consola m’agrada 
perquè m’ho 
passo molt bé i 
jugar o parlar 
amb els meus 
amics també 
m’agrada molt 
perquè em 
diverteixo 

-Madagascar 
-Kung Fu Panda 
.Madagascar 
perquè va 
d’animals molt 
pastoso, i Kung 
Fu Panda perquè 
va d’un Panda 
que vol fer Kung 
Fu i és molt 
divertida 
CINE:Si, 3 o 4 
vegades a l’any 

-Els Simpson 
Antena 3 
-F Rantaro K3 
.Perquè els 
Simpson em fan 
molta gràcia 
perquè fan coses 
que fan riere, i 
Rantaro perque 
va de ninjas i són 
molt divertits 
 
 
 
 

-Minijuegos 
-google 
.Minijuegos 
perquè hi han 
molts jocs i mlt 
divertits i de 
molts tipus. I 
google perquè hi 
han coses 
diferents 

-L’amic de 
l’Alex Crivillé 
-La volta al 
món en 80 
dies 
.L’amic de 
l’Alex em va 
agradar prquè 
va de motos i 
la volta al món 
m’agrada 
perquè passar 
per molt 
paisos 

-Mario Kart 
(Wii) 
-Fifa 08 (PS2) 
.Mario Kart 
perquè va de 
conduir i és 
molt divertit i 
FIFA 08  
perquè va de 
futbol i a mi 
m’agrada molt 

- Rock 
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2
2
E
5
1
0 

-Jugar al 
ordinador 
-Fer videos amb 
els bionicle 
. Perquè m’ho 
passo bé i hi ha 
un joc que es de 
guerra 

-Harri Poter i la 
orden del fenix 
-harri Poter i el 
prisionero 
d’ascaban 
.Perquè surt 
magia i a mi 
m’agrada molt la 
magia 
CINE:Si, 1 
vegada al mes 

TV3 
-Polonia 
-Just d’out 
.Perquè els dos 
fan gracia I son 
per passer 
l’estona 

-Minijuegos 
-Ikariam 
.Un perquè te 
molts jocs dins 
de la web i l’altre 
perquè es de 
guerra 

-Narnia 
-Mortadelo i 
Filemon 
.Perquè es 
d’aventures i 
l’altre es de 
missions pero 
amb gracia 

-Carr (Wii) 
-Increibles 
.Perquè els 
dos tenen 
aventures, 
misions i 
m’agada lacció

-magrada 
tocar el piano  
 totes les 
musiques 
marxoses 

2
3
E
5
1
1 

-juga a la plei 
-anar a jugar al 
parc 
. perque es 
diveriti juga al joc 
Sanandrea 
per que vaig am  
amics 

-Star wars 
- 
CINE:Si, poc 

-los simsons i la 
-bibliotequa 
.perque la 
bivliotequa hi ha 
lluites 

-el mesenjer  
- el yotuve 
.perque escoltu 
musica  

-llibres 
d’animals  
-els comics 
.magraden els 
gossos 

-PoKemon 
-sanandreas 
.perque al 
sanandreas 
pots fe 
misions, 
agafar cotxes i 
moltes coses 

- Rap 
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ESCOLA- E  6è B- 19 alumnes  9 nenes i 13 nens                    28 /10/08                          09:00 
 Coses Pel.lícules Programes Webs Llibres Videojocs Música 
1 
E
6
1
1 

-Mira la tele 
-sortir a passejar 
per el carre 
.Perque quan 
miro la tele me 
entretenc molt 
Perque quan vaig 
per el carrer miro 
les botigues i aixi 
tomo l’aira una 
mica 

-La bella durment 
-tod i TODi 
.La bella dorment 
es molt tranquila, 
em relaxa molt i 
es molt maca 
I tod i TOD 
magrada per que 
es d’aventures 
CINE:Si, de tan 
en tant 

-El canal 4 el K3 
-El canal 3 el 33 
.El canal 4 surten 
els super i tanbé 
fan series i 
madradan molt 
I el 33 nomes 
diumenges i 
disabtes pel mati 
fan Doraimon i 
Dibuixos 

-google.com 
-3xl.net 
.a google pots 
posar moltes 
imatges i 3xl 
pots veure jocs 
series videos 

-Culaccions de 
llibres 
-Comics, 
Inuyaha, Lola i 
virginia 
.Els comics 
magradan molt 
Juaix 
Coleccions de 
llbres 
magraden 

-Ordinador 
-Jocs de 
ordinador 
.ordinador 
perque pots 
jugar 

- 
- 
.magraden 
totes les 
musiques 

2
E
6
1
1 

-llegir 
-jugar amb la 
meva germanes 
.jo agradat llegir 
perque lo agradat 
els llibres i jo 
jugar amb la 
meva 2 petits 
germanes 

- 
- 
CINE: No 

-Satr Plus 
-Zee cinema 
.es el programa 
del India perque 
aquest programa 
es molt be aqui 
tens moltes coses

-yahoo 
Messengerr 
-Internet 
.Perque jo 
agradat el Yahoo 
Messenger i 
Internet jo 
coneixen el meu 
amics i internet 
perque jo busca 
moltes coses per 
l’any passat 

-comics 
-llibres del 
poema 
.jo agradat els 
llibres del 
comics i del 
poema perque 
jo agradat els 
poemas 

- 
- 
.jo no jugar els 
videojocs 

- 
- 
.No agradat 
escolta musica 
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3
E
6
1
1 

-Cantar 
-Ballar 
.Cantar m’agra 
molt i ballar 
també per mi 
ballar es molt 
entretenit 

- Fragiles 
-Atrapado en un 
Pirado 
.Fragiles ba de 
misteri d’una cosa 
rara... 
M’agrada per que 
hi ha molta 
coriositat i 
atrapado en un 
pirado m’agrada 
per divertida i emfa 
riure 
CINE: Si de 
begades 

-H20 
-Reiven 
.H20 m’agrada 
perquè va de 
sirenes i ami 
m’agrada molt le 
sirenes i Reiven 
m’agrada perque 
també em fa riure 
molt i es molt 
divertida 

-El google 
-i el 
cinetuve.co
m 
.El google 
m’agrada 
per que i 
pots trobar 
moltes pàg. 
I el cine 
tuve perque 
hi pots 
veure 
moltes 
peli.cules 

-Merry Popins 
- 
.El de Merry Popins 
m’agrada molt per 
què va de molta 
imaginació que surt 
moltes coses 
boniques 

- del ordinador, 
el videojocs que 
m’agrada es un 
de moda i del 
movie un de un 
mico que ha de 
pasar moltes 
probes 
-el de moda 
m’agrada per 
què he de 
posarli la roba a 
una nena com 
jo bulgui 
. 

-reggeton 
-rap 
.el reggeton 
per m’he de 
moure molt i 
he moure la 
esquena i el 
rap per què 
fan uns 
passos molt 
impressiona
nts 

4
E
6
1
1 

-llegir 
-dibuixar 
.Trobo que 
llegint aprens 
moltes coses a 
més es divertit 
Només dibuixo 
quant 
m’aborreixo, 
només per fer 
algo 

-Spirit el corcel 
indomable 
-Madagascar 
.Amb aquestes dos 
pelicules he après 
molt a mes son 
divertides (Spirit va 
d’un cavall que se’l 
enduen en un 
camp americà per 
donar-lo i 
Madagascar d’uns 
animals d’un zoo 
que van a parar a 

-One Pice K3 
-Frequencia 0’4 
k3 
.One Pice perque 
es divertit i 
frequencia 0.4 
perque es un 
rotllo 
d’adolescents i de 
vegades val la 
pena veure-ho 

-crepusculo-
es.com 
-google.es 
.La primera 
perquè amb 
ella puc 
saber 
novetats 
sobre el 
meu llibre 
preferit i la 
segona 
perque 
l’utilitzo molt 

-Crepúsculo 
(Stephany Meyer) 
-Amanecer 
(Stephany Meyer) 
.M’han ensenyat 
moltes coses, a més 
a més tothom pot 
tenir amors platònics, 
no? 

-Pokemon 
Perla 
(nintendo DS) 
-Mario y Sonic 
en los juegos 
Olimpicos 
(Wii) 
.Són divertits i 
d’acció amb 
ells 
m’entretinc 
molt 

- (4 minutes) 
Madona 
-( En tus 
pupilas) 
Shakira 
.Em relaxen i 
jo quant 
estic trista 
ballo molt 
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una illa deserta 
CINE:Si, Un cop al 
mes 

i trobo que 
es un gran 
invent 

5
E
6
1
1 

- Jugar amb la 
meva germanà 
-Veure la 
televisió 
.Perquè hem 
divertu molt 
jugar amb la 
meva germana 
 

-Hana montana 
-Hall Shol musical 
.pasen coses molt 
divertides 
CINE:Si, 1 vegada 
el any 

-Zooye 101 canal 
Antena 3 
-RBD la sexta 
.RBD es una 
serie pro son un 
grop musical i 
canten molbé 

- 
- 
.No tinc 
ordinador 

-El zoo d’en pitus 
-Comic de Tintin 
.el zoo d’en pitus se 
trata un nen que es 
diu pitus el nen es va 
pusar molt alt i la 
seva familia noté 
diners per fer la 
operesió i els seus 
amics  li vam ajudar, 
van fer un zoo i van 
ganar molts diners i 
el nen va fe l’opracio 

- 
- 
.No tinc 
vidiojocs 

-Rillana es 
una cantant 
- 
.perquè 
canta molt 
bé 

6
E
6
1
1 

-llegir 
-jugar 
.perque avegades 
no saps quines 
coses es troben 
Jugar amb la 
meva germana 
petita de 2 mesos 

- 
- 
.va de un senyor 
que veu coses 
molt rares com 
dimonis que volen 
matar i també a 
una noia 
CINE: No 

-El clup Super 
3=K3 
-Cuatro 
.Perquw hi Ha 
més diboixos com 
la cucoo i els 
germans 
Perquè hi ha 
dona pelicules, 
RW,Smackdow 

- 
- 
.No tinc 
internet 

-Com ha cambiat el 
compte 
-de satanas set 
aletes de vellud 
.perquè trata d’un 
seyor que vol fer un 
teatre ira un casting 
1er i diu que eren els 
tres poquets i 
després diu 4 perque 
trata d’un nen que es 
el dimoni i s’enamora 
d’una angel 

-El jocs de los 
sims Consola 
-Consola Moto
.perquè pots 
fer coses que 
a la vida real 
no fas com 
pasetjar amb 
els amics tenir  
el teu pis sola  
Perque puc fer 
acruasias 

-aventura 
-Dadee 
Yankee 
.Perquè hi 
ha cançons 
voniques 
Perque es 
musica de 
regeton 
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2
0
E
6
1
1 

-Llegir 
-Jugar 
.Llegir per què 
quan estic sol o a 
la meva habitació 
ningú em molesta 
i m’endinso en el 
llibre 
Jugar perquè puc 
veure els meus 
amics i parlar... i 
m’ho passo bé 

-El emperador y 
sus locuras 
-Los piratas del 
caribe 1,2 i3 
.La primera fa 
moltissima gràcia 
i t’ho passes molt 
bé. La segona, 
son tres 
pel,licules pero 
son la mar de 
xules fan gracia i 
a mes surten 
pirates, 
princeses, 
guerres... 
CINE:Si, De tant 
en tant 

-Avathar: K3 
-Doctor who: K3 
.Avathar es una 
serie que surte 
persones que 
dominen els 
elements foc, 
aigua, terra, aire i 
fan lluites 
Es un home que 
viatja en el temps 
amb el “tardis” 

-Youtube 
-Messenges 
.Escolto música i 
veig els videos i 
es molt 
entretingut 
Perque parlo 
amb els amics 
sense veurens i 
ens passem 
fotos, mus... 

-Uns dies amb 
Sir Williams 
-El mitjó 
suicida 
.Es una 
història molt 
bonica i 
interessant 
Et fas un pet 
de riure es 
super gracios i 
té unes 
històries molt 
boniques 

-Tekken jark 
Revolution 
Psp 
-Neo for speed 
Carbono:play 
station 
.es de lluites i 
té un objectiu 
que es ferte 
amb el puny 
daurat 
Son cotxes 
que es ferte 
amb el puny 
daurat 
Son cotxes 
tunning i es 
molt 
entretinguts 

-Guns Roses 
-Ozzy osborne 
.No es música 
que s’escolta 
sovint, tenen 
cançons 
mogudes i 
d’amor... 

2
1
E
6
1
2 

-jugar al basque 
-jugar al beibol 
.perque me 
agrada jugar mol 
al basque y 
tambe al beisbol 

-No 
-No 
.per que no me 
agradat ber 
pel.licules 
CINE: 

-No 
-No 
.perque a la teva 
casa no hai TV 
millors 

-NO 
-No 
.perque no en 
tinc 

- 
- 
.me gusta llegi 
mol 

-el coche 
-a/en moto 
.me gusta 
jugar al les 
coches perque 
ma agrada mol 
y tambe a la 
moto 

-No 
-No 
. 
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2
2
E
6
1
1 

-jugar ala consola 
- 
. 

-Hscul Musica 3 
Fi decurso 
-Camp ROCE 
. 
CINE:Si 

-Disney chanel 
-Super tres 
.me cradan 

-
www,disneychan
nel.es 
-www.y8.com 
.juger aneies 

- 
- 
.no lejexu 

-FIFA2009 
-SALON 
DRIAS 
.Sson 
divertides 
Mafias 

-Los Junas 
vrovas 
-Hascul 
Musucal 
.me cradan 
mol 

2
3
E
6
1
1 

-jugar a la wii 
-mirar la televisio 
.per mi es divertit 
i magrada 

-Alein i las ardillas
-Hig school 
musical 2 
.magrada la 
musica i son 
pel.lis musicals i 
em diverteixen 
CINE:Si, poces 
vegades 

-One pice (K3) 
-Pokemon (Jetix) 
.Son divertides 

-cap 
-cap 
. 

-Geronimo 
Stilton en el 
reino de la 
fantasia 
- Geronimo 
Stilton viage 
en el tiempo 
.mentretenen 
molt 

-Mario Kart 
-Mario Galaxe 
Wii 
.Son divertits 
Conduir un 
cotxe amb el 
personatge del 
mario 
Fer misions 
amb el mario 

-Alvin i las 
Ardillas 
-Drega de 
vango 
.magraden 
comb canten 

2
4
E
6
1
1 

-jugar al 
urdinador 
-Par cunactarsa 
an weps i par 
baixarma musica 
. 

-Seyales 
-Elion el anguel 
caido 
.Par que es de 
por i quan meys 
tu asperas fan 
sustus 
Par que ma 
gradant molt les 
pelis de por 
CINE: Si,1 mes 

-La biblioteca ant 
ena neocs 
- 
.Par que magrada 
molt aquet 
programa i es al 
meu programa 
faborit 

-habbo 
-minijuegos 
.Par que pots 
chatejar am als 
altres nens 
Parque nian 
motts jocs que 
magradan 

-el homa 
invisible 
- 
.es un que bol 
cambiarse de 
despats dela 
feina i no pot...

-San andreas 
- 
.es de la plei 
es de fer 
missions 

-Rap 
- 
.ma grada molt 
el rap es las 
mevas 
consons 
prafarides 
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2
5
E
S
6
1
1 

-Conexio internet 
-Jugar amb els 
germans 
.El ordinador per 
què és divertit 
Amb els germans 
perque m’agrada 
moltissim jugar 
amb tots els 
meus germans 

-Jorge de la 
Jungla 
- 
.És moltissim 
divertidíssima 
CINE:No 

- 
- 
.No tinc Tv 

-messenges 
-jocs 
.amb comunico 
amb els nens i 
és divertit 
Són divertits 

-L’hamster 
desaperagut 
-Les trepelles 
d’en Miquel 
.Hera molt 
divert 
Hera molt 
bonic era 
divert 

-Motocros 
- 
.Es molt 
divertit 

-La trinca 
- 
.Em fan molta 
gracia i són 
diverts 

2
6
E
S
6
1
1 

-Salta rap 
-jugar studia 
. 

-Camp rock 
- 
.bunita canta grup
CINE:Si, mica 

-tres super tres 
-Dragon Z 
. 

-Ni tinc 
-No 
. 

-misterio 
- 
. 

-cote de 
careres pis 
tres 3 
-run sarari 
. 

-Camp rock 
- 
. 

2
7
E
S
6
1
1 

-Jugar a la wii 
-Escoltar l’Ipod 
.Es la manera 
més ràpida i 
divertida de fer 
passar el temps 
quan no tens res 
a fer 

-300 
-Devuelveme mi 
suerte 
.La 3000 perque 
es de guerra i 
m’agraden aquest 
tipus de pel.lis 
Devuelveme mi 
suerte, bueno es 
divertida 
CINE:Si, molta 

-Al pie de la letra  
-El internado 
(Antena 3) 
.El internado es 
molt emocionant 
perque no saps 
mai que pot 
passar 

-Urban Rivals 
-edu365.cat 
.Urban rivals es 
de lluites, 
m’agrada molt 

-El nen del 
pijama a 
ratlles 
-Un lugar 
llamado aqui 
.El nen del 
pijama a 
ratlles m’he 
l’estic llegint, 
pero m’hesta 
agradant molt 

-Quien quiere 
ser millonario 
(wii) 
-Lego Batman 
(wii) 
.Lego Batman 
es d’aventura, 
pero amb 
peces de lego, 
es molt divertit 

-La Orega de 
Van Gogh 
-Estopa 
.M’agrada la 
música pop 
com l’Orega 
de van gogh 
com la canço 
20 de enero 
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2
8
E
6
1
1 

-dormi 
-divertirme 
.me agrada 
perque dirmi es 
un momen 
relaxant i tranquil 
me agrada 
divertirme se que 
es juga-juga i 
guga i axo 
magrada 

-Rocki balvoa 
-nacer para morir 
.me agrada Rocki 
perque mata 
pelea da cops me 
agrada nacer per 
morir al mateix 
que rocki 
CINE:Si, una 
vegada al la 
semana 

-7 ormigero 
-8 - novela 
.al set per que lla 
divuxos i dan 
prugrama que ma 
agradan 
Per que dan 
nuveles que mi 
me agrada multim

-youtuve 
-google 
.yan moltes 
coses que 
buscas 
Google al matex 
que totuve 

-al ne de 
pillames de 
ratlle 
-les noves 
savates del 
mas 
.estracta que 
un nens fa 
amic de un 
altre nen i al 
finalt mores 
Perque 
estracta que el 
marc que es 
compra les 
savates 
maxica 

-de cotxe 
-i de vengansa 
.de cotxe me 
agrada la 
velosidas 
Me agrada de 
vengansa me 
agrada la corre 

-big boi (que 
vayas con 
dios) 
-dadi yanquei 
.big boy me 
agrada mol es 
romantica 
Dad me 
agrada mol es 
regeton 

2
9
E
6
1
1 

-Jugar amb els 
meus amics 
-ajudar una mica 
. 

--Scary movie 3 
-High School 
musical 2 o 3 
.Perque fa por i 
molta gràcia 
CINE: No, mai 

-SMALVILLE TV2 
-DOCTOR WHO 
KE 
.va d’un noi que 
te poders 
especials 
Va dun sunyor del 
temps 

-www.y8.com 
-
www.minijuegos.
com 
.perquè te molts 
jocs i alguns per 
pensar 

-La penya dels 
tigres “La foto 
inquietant” 
- La penya 
dels tigres 
.Perque va de 
misteris i et 
dona material 
per descobrir 

-Wii Pokemon 
revolution 
Super smastl 
Brawl 
-Nintendo DS 
MarioKart 
Mario PARTY 
.perque t’ajuda 
a fer exersicis 
Jugues i 
diverteixes molt

-FIVE 
INVENCIBLE
S 
-John CENA 
. 
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3
0
E
6
1
1 

- 
- 
. 
 

-Home alone 1,2,3,4
-Kunfu panda 
. 
CINE: No, mai 

-Disney 
chanel= 
American 
chagon-Jake 
long 
-K3 =detectiu 
conan 

-free online 
games.com 
-mini guegos.com 
. 

- 
- 
. 

-ordinador 
-mobil 
. 

-thing 
-when your’e 
gone 
. 

3
1
E
6
1
1 

-llegi 
-escriure 
.Magrada llegi 
perquè aprenc  
Magrada 
escriure parque 
dals llibres que 
llegeixu trec 
molta 
imaginasio i 
aixo fa que 
escrigi moltes 
istories 

-Hancoc- Will 
esmith 
-Atodo gas 2 
.Magrada Hancoc 
perce al persunatge 
de la peli es will 
esmith i magrada 
com fa dactor 
Magrada atodo gas 
per que trata cotxas 
tunajats i ami 
magrada aquesta 
mena de coxas 
CINE:Si, 5 vegades 

-ke-avatar-One 
Pice 
-antena 3-los 
simson el 
Internado 
.Magrada el K3 
que dab 
documentals i 
dibuixos 
Magrada 
antena 3 paque 
donan series 
graciosa i 
misteriosas 

-gogle 
-youtube 
.Magrada google 
pots mirar moltes 
fotos  
Magrada youtube 
parque pots mira 
molts videos 

-La penya 
dels tigres 
-cor dadrac 
.Magada la 
prenya dels 
tigres per que 
tracta da 2 
nois i 1 noia 
ca rasolan 
casos 
impresionant
s 

-PoquémonDS 
-Nintendo 
docs -DS 
.No use 
Magrada pasa 
les hores 
lliures jugan 

-al Pop 
-i rap 
. 

3
2
E
6
1
1 

-Juga a futbol 
amb els amics 
-Juga a beisbol 
.Perquè es molt 
divertit i et 
distreu molt 

-Rob Ban Dan 
-Chaqui chan 
.Perque a mi 
m’agrada la lluita i 
la aventura 
CINE:No, poc 

-Disneil 
Channel 
- 
.Perque es molt 
divertit i dona 
noltarisa 

-Youtube 
-MSM 
.Per què yo puc 
esculta musica en el 
youtube 
I en a MSN yo puc 
chatear amb prims 
que viueb lluny 

-El Hamster 
desaparegut 
- 
.Perquè es 
de aventura i 
divertit 

-Fifa 08 
-Counter 
Estrike 
.Perquè son 
jocs que em 
emocionen 

-Toxiv Crower 
(Quien es tu 
papa) 
-Mozart 
Lagaro 
.Perquè son 
cantants que 
canten molt bé 
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Escola C 6è. 13 alumnes (5 nenes i 8 nens)  L’alumnat d’aula d’EE no van fer el Qüestionari 9/10/2008      9h00’ 
 Coses Pel.lícules Programes Webs Llibres Videojocs Música 
1
C
6
1
1 

-Jugar a la 
Consola 
-Fer els deures 
Perquè me 
agrada molt fair 
deures i el 
temps de sobra  
i jugu a la cosola 
ma agrada molt 

-Una conejita en el 
-campus 
-Scari movie 4 
Perquè son molt 
graciosa i em ban 
agradar molt. 
CINE: Si  Al cap de 
setmana 

-Pitchi Pitchi Pich.
-Love him Disney 
Chanel 
Son molt divertit i 
em fan molta riure

-minijuegos.com 
-hi5.com 
Jugu i veix 
moltes fotos 

-La terra 
-Contes de 
fades 
Perquè 
sempre em fan 
plura i em dan 
mes anim 

-ape escape p 
3,34 
-rhe techen 
Zelda 
Perque es un 
joc de Caza 
monets 
Matando 
personas 

-HSM 
-Camp Rock 

2
C
6
1
1 

-Anar al 
ordenador a 
jugar i estar al 
msn 
-Veure el 
pasapalabra 
Perquè en el 
ordenador vaig a 
un Chat que 
m’agrada molt i 
tinc una familia i 
tot, i veure el 
pasapalabra…p
erquè es divertit 

-Els Robinson 
-Sin Chan i els 
adults 
contrataaqueen  
Perquè amb 
aquetes pel.licules 
vaig plorar I són 
molt boniques.La 
pel.licula aquesta 
va de que els 
pares del sinchan 
sen van un dia, I el 
sin chan estava 
plorant I no li feien 
cas. 
CINE: No poca 

-Digimon TV2 
-Naruto Jetix 
.M’agraden 
perque en 
Digimon surtes 
criatures digitals i 
es molt entretenit 
i Naruto perquè 
m’agraden les 
batalles i tot 

http://xat.com/_s
asusaku_place_ 
.Perquè amb 
aquest link es 
per entrar al chat 
on sempre estic, 
coneixer gent 
nova, amistats, 
etc 

-Naruto-
Manga 
-Death Note-
Manga 
.En els 
mangas puc 
veure la 
continuació del 
que pasara 
(esque en 
Jetix sempre 
repeteixen els 
capítols) 

-Digimon 
Rumble Arena 
2- per PS2 
- 
.M’encanta 
aquest videojoc, 
té uns grafics 
impresionants, 
pots elegir un 
digimon (dels 
que i a) i vols 
que elegir el teu 
contrincat (Pots 
jugar amb un 
amic si tens un 
altra manda) i 
elegir el lloc de 
batalla i…. a 

-Macedonia 
-HSM 
-Son jovas que 
canten mo be 
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LLuita!! 
3
C
6
1
1 

-Mirar la TV 
-I sortir a jugar 
amb les meves 
amigues 
.Perquè 
magrada mirar la 
tele i surtir a 
jugar amb les 
meve millos 
amigues 

- 
- 
.magraden les 
pelicules divertides 
CINE: Si, Un any 2 
vegade 

- Dibuijos 
- 
.Me gustan todas 
los      perque me 
distrae 

- 
- 
.No tengo 
ordenador 

- 
- 
. 

- 
- 
. 

Me gustan 
todas 

4
C
6
1
2 

-Anar a 
passagar 
-El Tibidabo 
.Perqué prenc 
l’aire 
Perquè és 
bivertit. Perque 
te atrtacions 

-Xuqui 
-La xola sin 
cabesa 
.Xuqui perquè fa 
por 
La Xola sin cavesa 
per què també fa 
por 
CINE: NO, mai 

-Los hombres de 
Paco 
-Caçadores de 
hombres 
.Los hombres de 
Paco perque esta 
Hogo Silvia da en 
Antena 3 
Caçadores de 
hombres perquè 
ña noia busca al 
asec?? 

-youtube.com 
-juegosyo.com 
.Youtube perque 
pots buscar 
qualsevol cosa 
Juegos perquè 
hi ha jocs 

-Los muertos 
vivientes 
-Pesadillas 
.Los muertos 
vivientes 
perquè va de 
muertos 
Pesadillas 
perque le acen 
sufrir a una 
niña 

-Dispars 
-Monsters 
.Dispars 
perque mates 
Monster 
perque va de 
mostruos 

-Paulina rubio 
Canta mui 
bien 
 

5
C
6
1
1 

-Jugar a 
ordenador 
portatil 
-Telefono 
.Porque me 
gusta jugar 
mucho 

-Barbie, la 
princesa i la 
costurera 
-Power Puff girl 
.Porque me gusta 
mucho ver 
CINE: Si,Un dia al 

-Disney Chanel 
TDT 
-Clantre TDT 
.Porque quiro ver 
la tele, hem fa 
riere molt 

-Conectar hasta 
filipinas 
-You tibe 
.Poque me gusta 
conectar 

- 
- 
. 

-Zoo Empire 
-101 Dalmatas 
.Porque me 
gusta jugar 

Toda la 
musica 
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mes 
2
0
C
6
1
1 

-jugar a la 
cosola 
-internet 
.Perque es 
divertit fer 
aquestes coses 

-Spiderman 3 
-Star wars La 
venganza de los 
sit?? 
.Perque aquestes 
pel.licules son molt 
xules 
CINE: Si, 3 
vegades al mes 

-Al pie de la letra. 
Antena 3 
-Los simpsons  
.Perque hem fan 
riere molt 

-Youtube.com 
-Star wars.com 
.E puc fer soci i 
tambe perque es 
divertit 

-La historia de 
Obi-Wan-
Kenobi 
-Diari de 
detectiu 
.Perque son 
molt entretenit 
i divertits 

-Star wars 
Caballeros de 
la antigua 
republica 
-Eragon 
.Perque son 
un dels millors 
jocs que he 
tingut 

-rap 
rock 

2
1
C
6
1
1 

-Jugar con el 
perro 
-Escoltar Musica 
.Porque jugar 
con el perro 
hace gracia 
Escuchar 
musica m’he 
relaja. Linkin 
Park. Haze. 

-Star Wars La 
venganza de los 
siht 
-Scary Movie 
.Porque m’he a 
gustado desde 
siempre. ST 
CS porque da risa 
mucha risa 
CINE: Si, una vez 
al mes 

-Lalola. Antena 
3,Neox,Nova 
-Tu si que vales 
Telecinco 
.Porque la lola és 
una serie de 
primera i de risa 
TSQV porque con 
los morancos.Te 
partes de risa 

-youtube 
-google 
.Youtube porque 
escucho musica 
Google porque 
veo fotos 

-Comic. 
Batman vs 
Galactus 
-Comic. 
Batman vs 
Jokes 
.Porque los 
dos comics 
són los que 
mas me 
gustan. Me 
gustan por que 
hai accion 

-Star wars. El 
poder de la 
fuerza PS3 
-Metar Gear 
son of libertx 
PS2 
.Porque son 
los mejores 
juegos que he 
jugado. 
ST de jedias 
de liquidar 
(matar). MTG” 
porque es de 
aventura 
peleas 

-Linkin Park 
Haze 
-me gusta y 
me relaja 

2
2
C
6
1

-Jugar a futbol 
- 
.Em m’agrada 
jugar, es futbol 

- Harry Potter 
-Spiderman 
.magrada mott les pel-
licules depelea son que 

-Mes les 
pel.licules 
- 
. 

-w123spill 
-w.attiqmas.com 
.hi ha mottes 
juegos I moltes 

-El riure de 
hienna 
.Es una conta 
de hyena que 

-V-CD 
- 
.Perque tenim 
que matar o 

Reggatow 
-tiene ritmo 

 15 



2 perque. Es el 
meu perfirit joc 

mès magrat son 
aquestes 
CINE: No 

pel.licules, 
Tarzan I va de 
matar 

riu, Es molt 
divertida 

robar I és mott 
de divertit 

2
3
C
6
1
2 

-Crear música 
-Ordenador 
.Me gusta crear 
música para 
venderla por 
Internet 
Me gusta estar 
en el ordenador 
perque asi me 
divierto 

-Viaje al centro de 
la tierra 
-Harry Potter 
.Viaje al centro de 
la tierra me gusta 
porque es de 
aventuras. 
Harry Potter me 
gusta porque es de 
magia 
CINE: Si, 1 cada 
mes 

-Disney channel 
-Chanel 1+ 
.Disney chanel 
porque veo 
películas bu?na i 
Disney 
Chabel 1+ porque 
si me pierdo una 
peli en Disney 
channel lo puedo 
ver en chanel 1+ 

-megamagnate 
-gana gratis 
.megamagnate 
porque es muy 
divertido tambien 
porque hay estar 
mis amigos 
Gana gratis 
porque asi 
consigo lo que 
quiero 

-El cerdito 
valiente 
-El gato con 
botas 
.El cerdito 
valiente me 
gusta porque 
me gusta oir 
cerdo mas 
cerdito. 
El gato con 
botas porque 
tiene botas i 
habla 

-Tekken 
-Spiderman 3 
.Tekken por es 
muy divertido i 
mis amigos lo 
juegan 
Spiderman 3 
porque es de 
aventura i 
porque me 
gusta el traje 
de spiderman 

Reggatow 

2
4
C
6
1
1 

-Jugar al 
ordinador 
-Veure la tele 
.perque 
magrada jugar al 
ordenador 
perque mu paso 
be i miro la tele 
per no aburrirme 

-Star wars 
-Spider-man 3 
.Star wars me 
gusta porque sale 
mucha accion i 
spiderman 3 
porqueba dun 
superhéroe que 
tiene que salvar el 
mundo 
CINE:Si, 2 beses 
cada mes 

-caza tesoros 8tv 
-Simson Antena 3 
.cazatesoros ba 
de una chic i un 
chico que buscan 
cosas antiguas 
reliquis 

- web de gqg 
-web minijuegos 
.La gqg  porque 
salen muchos 
guegos de 
acccion i coches 
i de motos etc 

- comic de 
mortadela i 
filemon 
-vesinos 
invasores 
.mortadelo i 
filemon ba de 
risa 
I el de vecinos 
va de 
aventuras 

-Formula 1 
-uno de 
zombis 
.fFormula 1 
porque va de 
carreras 
I el de zombis 
porque ai que 
matar 
 
 

.Jonas 
Brothers 
Tiene marcha 
y cantan bien 
 

2 -Jugar con el -Hellboy II el -Dinosaur King - - -Digimon - 
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5
C
6
1
1 

perro 
-Mirar la tele 
.Porque es 
divertido jugar 
con el perro 
Porque en la tele 
echan algo 
divertido o de 
accion 

ejercito dorado 
-Epic movie 
.Porque Hellboy 
mola i Epic movie 
da mucha risa 
Porque es 
divertida i de 
accion 
CINE:Si, quando 
echan algo que 
me gusta 

Jetix 
-Bob espanja 
Nick 
.Porque en 
Dinosaur King 
hay dinosaurios i 
abecés es 
divertido 
Bob esponja es 
divertido, porque 
ascen tonterias 

- 
.No tengo 
internet 

- 
. 

World 4.Ps2 
-Digimon 
rumble Arema 
2 Ps2 
.Digimon worl4 
porque mola 
eliges a ru 
digimon i uno 
de ellos es mi 
favorito. 
Digimon 
rumble porque 
es divertido 
tiene muchos 
digimon para 
elegir i hay 
diferentes 
zonas 

2
6
C
6
1
1 

-Jugar al 
ordinador 
-anar al parc 
.per que magrada 
jugar al 
ordenador i es 
divertit tambe 
anar al parc 

-Estorvours 
-Espiderman 3 
.Sur un 
personatge que 
magrada 
Es un personatge 
que es miga ralla 
i mig uma 
CINE:Si, 1 més 

-Pasa palabra 
Telesinco 
-Simpson 
antenatres 
.es molt divertit 
per te que parlar 
rapit 
Es molt gracios i 
es una serie 

-Tou tuve 
-gogle 
.es molt divertit i 
magrada  
per que vuscas 
fotos 

-Los delfines 
- 
.Els dufins son 
divertits 

-Bobespongos 
-Digimon 
.es un goc que 
es divertit i es 
com de 
aventures 
Digimon 
magrada i es 
de lucha 

-rap 
-riguiton 
Perque te molt 
ritmo 

2
7
C

-Anar de passeig 
amb la bicicleta 
-Conectarme en 

-La momia i el 
emparado drac 
-A tot gos Tokio 

-Els homes de 
Paco 
-Fisica o quimica 

-Bcn-olinez.com 
-youtube 
.La primera per 

-Inuyasha 
-one pice 
.per que 

-San anabreas 
-Smack dawon
.San andreas 

totes 
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6
1
2

el xat 
.èr que és molt 
divertit xatega 
amb els amics 

race 3 
.La momia 
m’agrada per que i 
surt una tribu de 
més de 1.0000000 
de enemigs. La de 
a tot gas Tokio 
m’agrada per què 
surtes coches amb 
turbo Kinings 
CINE:Si, una 
vegada al més 

Antena3 
.Perquè surten 
policías secretas 
també m’agrada 
l’altra que que és 
una mica gotic 

que és la web 
d’un amic meu i 
l’altre per què é 
spot veure 
videos 

surten demoni 
També pirates 
parillosus 

per que es 
violent 
I l’altre perquè 
és de lluita 
lliura 
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Escola C - 5è. 12 alumnes (4 nenes i 8 nens)  L’alumnat d’aula d’acollida no van fer el Qüestionari 9/10/2008      10h00’ 
 Coses Pel.lícules Programes Webs Llibres Videojocs Música 
1
C
5
1
0 

-Anar de compres 
-Veura la tele 
.Par que Magrada 
que en convrin 
rova bonica 
Par que 
Magradan les 
series i el futbol 

-El principio de 
Egipto 
-La bella i la 
bestia 
.Par que parla de 
Egipto i de un nen 
farao 
Par que es 
divertida 
CINE:Si, mes o 
menys 

-Antena 3 
-i la set la cuatre 
.Per els dibuixos i 
las series de 
Antena 3 i la 
lucha lliura de 
Quatre de la set 

-El youtube  
-chicas.com 
.per que escoltu 
musica 
Per que i son 
jocs de noies 

-Charli a la 
fabrica de 
chuculata 
-Matilda 
.Per que trata 
de chocolate i 
te moltes 
lletres 
Per que parla 
de una noia 
petita bruxa 

-puzzle 
-i las brats 
.Per que te 
moltes pezzes 
I jugar amb 
noies i de 
vestir 

- magrada 
totes les 
musiques 

2
C
5
1
0 

-jugar con mis 
amigos 
-salir com mi 
madre 
. po que me gusta 
gugar i salir 
por que mi madre 
es divertida 

-titanic 
-Harry potter i la 
pieda filasofal 
.me gustan las 
películas tristes 
Me gusta la 
magia CINE: Si, 2 
al més 

-Los Simpson 
-Doraimon 
.me gusta su 
color de cuerpo i 
por que son 
divertidos 
Me gusta sus 
experimentos 

-juegos.com 
-veocine.es 
.hay juegos de 
vestir 
Porque me 
gustan la 
peliculas 

-Las hadas 
brillan en las 
oscuridad 
-Pinocho 
.me gustan las 
hadas 
Por que me 
gusta el niño 
de madera 

-Mario 
minijuegos 
-Sonic 
.Me gusta 
imaginarme 
que soy jo 
Por que me 
gusta cuando 
rueda 

Me gusta el 
canto del loco 
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3
C
5
1
0 

-Ana a casa de 
una amiga 
-Ana al parc amb 
les amiges 
.perque amb la 
meva amiga 
mirem videos de 
po 
Ami magrada ana 
al parc amb les 
amiges per juga 

-La momia 
-Pequenyo pero 
maton 
.perque la momia 
fa molt de po 
Perque es una 
película que fa 
molta grasi la de 
pequenyo pero 
maton 
CINE:Si, un cop a 
la setmana 

-Escenas de 
matrimonio  
-El internado 
.perque escenas 
de matrimoni fa 
molt de riere 
I el internat es de 
po i de misteri 

-Videojuegos. com
-juegos.com 
.perque a video 
juegos i a molts 
jocs divertits 
Perque juegos i 
jocs de nolles 
bestir 

-La Queta 
queixals 
-La bruixa 
aburrida 
.perque la 
queta quixals 
es una nena 
dulenta i 
misteriosa 
Magrada la 
bruixa aburrida 
perque es 
divertida 

Idem webs. Jonas 
Brothers  
Riquiton 
 

4
C
5
1
0 

-que emb comprin 
roba 
-ana al cinema i 
ana a la fira 
.la roba es bonica i 
vui tindre molta 
roba i es faichon 
Ana al cinema per 
veure pel.licules de 
por i menjar 
palomitas i ana a la 
fira per que puji 
ales atracsions 
bonices 

- la momia i la de 
les condite 
La de la monya 
es de aventuras i 
m’agrada  
La de lescondite 
per que es de por 
CINE: avegades 

- Disney chanel 
-K-3 
.Disney chanel 
per que dan 
dibuixos i 
aventures 
K3 per que dan 
dibuixos animats 

-no tinc internet 
- 
. 

-Las Wind 
-High school 
Musical 
.Las Eind per 
que fan maiga 
i so bonique 
High school 
musical per 
que cantan 
 

-La nintendo 
de E SE DS 
- 
.jugu a cuinar i 
el joc de 
Gisney 

-HSM 
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2
0
C
5
1
0 

-Jugar al 
ordinador 
-Jugar al PSP 
.Per que tinc 
molts jocs 

-STAR WORDS 
-Los simpsons 
.Per que son de 
accions 
CINE:Si a 
vegades 

-Dreick y Joss 
-Saay CODI 
.Per que és de 
comedia 

-minijuegos.com 
-juegos.com 
.Per que hi ha 
jocs de tot de 
accio 

-ningu 
-Mortadelo i 
filemon el 
corderito 
.fan riere 

-Grand sefauto 
3 stories 
-Las grandes 
vatallas de 
Roma 
.Per que son 
de accio i de 
guerra 

rap 

2
1
C
5
1
1 

-jugar a futbol 
-jugar a la psp 
.per aprendre 
molt el futbol 
Per tambe 
apendre 

-Espider mam 
dos 
-Jackichan un 
lutxador 
.perque m’agrada 
espiderman dos 
Jacki chan per 
aprendre juita 
CINE:Si, 2 veces 
al anyo 

-La xecta me 
gusta el futbol 
-anetna tres los 
obres de paco 
.porque es muy 
divertido 

- minijuegos.com
-wwe 
.porque me justa 
los juegos 

-Esterics i 
lloverics 
-les 
endiminajas 
.perque es 
molt divertit 

-psp 
-ordenador 
.perq no me 
abura encasa 

Tota la musica 

2
2
C
5
1
0 

-Anar al parc 
-veure presing 
chat 
.perque jugu amb 
els meus amics 
Perque all pelea 

-Los simsons 
-Jack i chan 
.perque fan gracia
Perque fan pelea 
CINE:Si, poc 

-Doraimon 
-Xinxan 
.perque son 
dibuixos 
animados 
(esborrat) 

-juegos de futbol 
-minijuegos 
.perque son 
juegos de futbol 
Perque son 
juegos de 
pistolas 

-mortadelo i 
filemon 
-xinxan 
.perque fan 
gracia  
perque fan 
gracia 

-ordinador 
- 
.perque llan de 
tot els jocs 

xinxan 
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2
3
C
5
1
1 

-jugo amb els 
meus amics 
- 
.perque em 
diverteixo molt 

-la película de los 
the Simpsomps 
.perque 
magradam mol 
CINE:Si, una bec 
en mi bida 

-la 6 
-Gol a gol 
.perque magrada 
el fotbol 

-Y8 
-696 
.perquè son jocs 

-NO 
MAGRADA 
llegi 
-es aburit 
. 

-de goww i 
wwe 
- 
.perque sons 
diberdits 

-No magrada 
la musica 

2
4
C
5
1
1 

-Jugar a rugby ir 
a la picina 
-jugr a basquet 
.poque es 
divertido 

-Termineitor 
-firles sin miedo 
.poque es de 
accions 
CINE:Si, cuan 
podem 
 

-Malcom Fox 
-padre de familia 
FOX 
.porque hace risa 

-youtube 
-minijuegos 
.porque es 
divertido 

-Carlitos 
- 
. 

-GTV4 Mafia 
-
COLOFDUTY
4 gerra 
.porque es 
divertido 

 

2
5
C
5
1
1 

- amb el meu 
temps lliure jugo 
amb la bisicleta 
-i jugar a futbol 
amb els meus 
amics 
.m’agrada anar 
amb bicicleta 
perque faig 
careras amb els 
meus amics i el 
futbol m’agrada 
perque jugu amb 
els meus amics 
un partir 

-espiderman 3 
-el niñillo con el 
pijama de rallas 
.m’agrada 
espiderman 
poque es de 
emosion i el 
niñillo con el 
pijama de rallas 
perque es de 
tristesa 
CINE:Si, 1 cop al 
any 

-Hospital central 
-Los hombres de 
paco 
.m’agrada Los 
hombres de paco 
perque es de 
emusio i hospital 
central perque vui 
ser metja 

-Y8 
-G9G 
.m’agraden els 
jocs de lluita 
perque son molt 
emusionants 

-Ana franck 
- 
.perque es una 
historia que 
era de veritat 

-budecainy 
tencnchi 2 
-FIFA09 
.perque son 
uns jocs de 
emusio 

.Jonas Broters 
perque te 
marxa 
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2
6
C
5
1
1 

-Jugar a basquet 
-ana a juga al 
parc 
.per què es el 
meu esport 
preferit 
Per que es tic anb 
els meus anics 

-los sinsons 
-pa dre de familia 
.perque es el meu 
programa preferit 
Per que es de 
riure 
CINE:No 

-Jeica dos dos.K3 
-Superman 
.perque es di 
bertit es un noi 
que in bastiga i a 
varalla 
Per que es un 
ninot que bola 

-minijoc 
-miniclip 
.perque hi han 
jocs de molt 
programas 
Perque es els 
que mes 
magrada 

-Mol ta dela i 
filemon 
-i batman 
.per que es de 
riere 
Per que es 
dac sio 

-San an dreas 
-Vaisiti 
.per que es 
dacsio 
Per que es de 
misions 

-la musica de 
rap 

2
7
C
5
1
0 

-Magrada de fe 
temp lliure 
-juga a ña PSP 
.per que magrada 
al joc de pistolas i 
el de mario 

-la pel.licula que 
mes magrada es 
la de HIGH 
SCHOOL 
MUSICAL 2 
por que me gusta 
mucho es mui 
divertida i ace 
mucha cracia 
CINE:Si, un dia a 
la setmana 

-Disnei chanel  
- Geims 
.par que me gusa 
mucho berlo i 
merito un monton 

-los juegos 
-minijuegos 
.por que me 
gusta mucho 
jugar 

-megusa el 
cuento de 
Pinocho 
-Porque ace 
mucha gracia i 
tanien es mui 
dibertido 
. 

-La consola 
- 
.po que ai 
muchos 
Juegos de la  
vied consola 

-rap 
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Escola A 6è A- 18 alumnes  8 nens i 10 nens                      16/10/08                          09:10 
 Coses Pel.lícules Programes Webs Llibres Videojocs Música 
1
A
6
1
0
  

-jugar a la 
consola 
-veure Disney 
Channel 
.Perquè m’ho 
passo molt bé, 
jugan I mirant la 
tele amb el Jonas 
Brothers. Perquè 
són el equip 
preferit 

-Snow Buddies 
-Valle 
.Snow Buddi es 
perque és de 
gossets I 
m’agraden els 
gossets 
Valle perquè fa 
gracia 
CINE:Si, 1 cop 
cada 15 dias 

-Disney Channel 
-Antena neo 
.peruè surten 
unas concursants 
que m’agrada 

- 
- 
.no m’agrada 
cap perquè no 
tinc internet 

-Revista Bravo 
-Revista Super 
Pop 
.Per què te 
donen regals i 
surten els 
famosos 

-Mario Kart 
-Yoshi touch 
.Per què te 
donen per fer 
missions 
importants 

-Camp Rock 
-Jonas 
brothers 
. 

2
A
6
1
2 

-passejar al meu 
gos lilas 
-anar amb 
bicicleta 
.Es molt divertit 
perque puc corre 
amb el meu gos. I 
anar en bicicleta 
perque m’hu pasu 
molt be 

-electra 
-catwoams 
.per que son de n 
arvel i les 
pelicules de 
narvel 
m’encanten 
CINE:Si, molt 
poquet 

-H20 antena tres 
-Pitxi pixi pitx clan 
tree 
.Perque tots dos 
son de sirenas 

-juegosjuegos 
-youtube.com 
.el youtube hi ha 
musica i pots 
ficar la que tu 
vulguis 

-els tigres 
l’helicopter del 
mahon 
-les Quatre 
estacions 
.son de misteri 
i vols saber 
que li pasara 

-Dynasty 
Warriors 
-Wall-e 
.son molt 
entretenits 
pero costan 
bastant de 
pasar 

-please stop 
de music. 
Rhiana 
-I les cançons 
de Justin 
¿imberlate 
.son xules y 
bastant 
llargues 
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3
A
6
1
1 

-Anar amb bici 
amb els amics 
-tocar la guitarra 
.Els amics són 
molt importants 
per a mi si no em 
moriria 
d’aborriment 
La guitarra em 
relaxa quan la 
toco i em treu les 
penes 

-CAMP ROCK 
-WANTED 
.M’agradaria anar 
a un campament 
de música Rock 
seria la canya 
M’encanten les 
pelicules 
d’Angelia Jolie 
CINE:Si, una 
vegada cada 2 o 
3 mesos 

-i Carly 
-Hannah Montana
.I Carly es molt 
divertit i alocat 
m’agrada perque 
s’expressen de 
com són. 
Hannah Montana 
mempeny a 
seguir el meu 
somni 

-minijuegos.es 
-youtube.com 
.minijuegos es 
divertit de totes 
les maneres I 
you tube em 
permet veure 
tota la música 
que m’agrada 

-BRABO 
- 
.Brabo es una 
revista que 
informa a una 
nena mig 
adolescent de 
tot 

-Ordinador 
-Nintendo DS 
.L’ordinador es 
molt entretenit 
I la “DS” 
mopsesiona 

-Jonas Brother 
-Hannan 
Montana 
.Es molt 
marchosa! 

4
A
6
1
1 

-Beure la 
Televisió 
-Na jugar amb els 
Meus AMICS 
.Per que Mo Paso 
ve amb els Meus 
amics 

-Camp Rock 
-Estric dance 
.Perque son per 
adulesens i son 
de valla i canta el 
que megrada a mi
CINE:Si, quan 
puc 

-Disney Chanel 
-Telecinsco 
.perque els 
altreson avurits 

- No tengo 
internet 
- 
. 

-Bravo 
- 
.Per que 
surten Nois 
vons i doNan 
Regals i surt el 
oroscoPo 

-  The sims 
-NintendoX 
.Perqueson 
interesans 

-Camp Rock 
- 
.Megrada la 
musica 

5
A
6
1
1 

-L’ordinador 
-I la Televisió 
.Perquè sino 
m’aburreixo molt i 
a l’ordinador puc 
escoltar música i 
chategar 

-Rec 
-El orfanato 
.Perquè m’agrada 
molt veure 
pel.lícules de por 
CINE: Si, un cop 
al mes 

-Jonas Brothers 
viviendo en 
sueño- Disney Ch 
-Una chica 
corriente-Clan 
TVE 
.Perquè els Jonas 
Brothers 
m’agraden i l’altre 

-toutube.es 
-minijuegos.com 
.Perquè puc 
veure videos i 
jugar 

-No llegeix-ho 
res 
- 
. 

-wii sports 
-Los sims 2 
.Perquè em 
diberteix-ho 
molt 

-Jonas 
Brothers 
-I am what I 
am 
.Perquè els 
Jonas 
Brothers 
toquen molt bé 
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perquè em vaig 
enganxar 

6
A
6
1
0 

-Jugar amb els 
meus gats 
-ugar amb la 
cònsola portàtil 
.Perquè els meus 
gats necesiten 
atenció i la 
cònsola perquè 
m’agrada molt i 
m’entretinc 

-WALLE 
-Garfiels 1i 2 
.Perquè les dues 
fan molt riere i 
són divertides 
CINE:No 

-Zona Zaping 
-Hanah Montana 
.Perque el Zona 
Zaping hi han 
imatges que fan 
molt riure i la 
serie es molt 
interessant 

- 
- 
.No tinc 
ordinador 

-Revista bravo 
-Revista Witch 
.Perque la 
bravo hi surten 
molte coses 
com test, 
acudits, coses 
interssants i 
l’altre peruqe 
hi ha un comic 
i pasatemps 

- Sims 
-Nintendogs 
.El primer es el 
millor joc que 
he probat mai 
perque es 
poden fer 
moltíssimes 
coses i 
sobretot crear-
les i l’altre pots 
cuidar gossos 

-Rihanna 
- 
.Perque , 
m’agra molt la 
seva música, 
es moderna 

7
A
6
1
1 

-Jugar amb la 
meva gosseta 
-Anar de 
vacances 
.Perque 
M’agraden molt 
els gosos i 
perque m’agrada 
anar de vacances 
per relaxar-me i 
estar mes 
tranquila 

-Camp Rock 
-Bajo Cero 
.Camp Rock 
perque es de 
musica i de 
cançons i a mi 
m’agrada molt la 
musica. I bajo 
cero perque va 
sobre gossos 
CINE: Si, Cada 
any 2 o 3 
vegades 

Disney Channel 
-El club de la 
herradura 
-Los magos de 
Weverly place 
.Al canal Disney 
Channel sempre 
fan series i 
pelicules molt 
divertides per 
nens de 9 a 15 
anys yo ho 
recomanaria 

-disneychannel.com 
-google.com 
.la primera 
perque hi han 
molts jocs dels 
meus programes 
preferits I l’altre 
perque pots 
trobar informacio 
o fotos de tot el 
que tu vulguis 

-Don Quijote 
-Geronimo 
Stiston 
.La primera fa 
molt riure i la 
segona peruqe 
tinc un llibre 
del Jerónimo 
Stilton que te 
set o 9 aromes 
si frotas las 
pagines 

-Ratatoille de 
la PSP 
- SIMS 
.Son molt 
divertits i a mi 
m’agrada molt 

-Jonas 
Brothers 
-This is my (de 
Camp Rock) 
.Perque son 
els gups o 
cançons mes 
populars d’ara 
i son molt 
divertides 
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8
A
6
1
1 

-Anar a 
comprar al Dual
-Jgar a la 
Nintendo DS 
.Per que 
mencanta la 
roba de marca 
I els jocs que 
tinc 

-Camp Rok 
-Walle 
.Camp Rok perque 
es un musical 
Walle perque es 
dibertida 
CINE:Si, un any 

-La LOLA “A???? 
I la NOVA” 
-LISI Magulla 
“Neox” 
.La LOLA perque 
la Marina Gatell 
es molt bona 
actora 
LISI MAGUAY Va 
duna bida 

-PAPIRE.COM 
YOUTUVE.COM 
.Per que es per 
noyes 
Per que veus 
tots els bideos 
que bols 

-El ESPEJO 
MAJICO 
-CAP 
.PER QUE 
ES UN 
DIARI QUE 
ESCRIU 
UNA NOYA 

-TETRIS 
-SIMS 
.PERQUE ES 
DIBERTIT 
SIMS PER QUE 
TENS DE 
FORMAR UNA 
BIDA 

-KAMP ROCK 
-SERGIO 
CONTRERAS 
.PERQUE ES 
MUSICA 
INGLESA 
PER QUE ES 
PE+++ 
FLAMENCO + 

2
0
A
6
1
1 

-Beura la Tele 
-jugar amb el 
telefon mobil 
.en distreu 

-Spiderman 2 
-Spiderman 3 
. 
CINE:No 

-Detecti conan 
-inulligia 
. 

-no tic ordinador 
- 
. 

-no 
magrada 
cap llibra 
- 
. 

-Naruto 
- 
.Ninjas 

-Dragon ball 
rap 
- 
. 

2
1
A
6
1
2 

-Jugar a Futbol 
-Jugar a la play 
.Per que marco 
molts gols i 
mato a molta 
gent 

- El gran A??? 
-Hancker 
.es el millor lladre 
del mon i es el 
millor super erue 
CINE:Si, cadames 

-Polonia TV3 
-Kracovia TV3 
.per que fan molt 
riure 

-futbolcatala.com
futbolmania.com 
.perque son de 
deports 

-El niño con 
el pijama de 
rallas 
-Harry 
POTTER 
.perque son 
molt 
interesants 

-San andreas 
-Fifa09 
.perque matas a 
molta gent i 
marcas molts 
gols 

-Estopa 
-Meledi 
.Per que tenen 
molt ritmes i 
molt rock 

2
2
A
6
1
1 

-Jugar a futbol 
-sortir amb 
bicicleta 
.perque m-
agrada el futbol 
i la bici 

-Kingkong 
-El señor dels anells
.perque a cada una 
surt o pistola o 
espasa 
CINE:Si, cada 1 any

-El Detectiu 
Conan 
-Slphot 
.perque en les 
dues i surt sang 

-minijocs.com 
-¿??dejocs.com 
.perque pots 
jugar a jocs de 
tot tipus 

- 
- 
. 

- Grand theft 
auto san andreas
-Tommy Hanks 
.Perque pots 
robar coches i 
anar amb skate 

-S.O.S 
-Jonas 
Brothers 
.perque tocen 
molt be 
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2
3
A
6
1
1 

-jugar a futbol 
-jugar amb els 
meus amics 
.per que magrada 

-Brethart 
-Titanic 
.per que 
m’agrada molt les 
pelicules que van 
passar a la vida 
real 
CINE:Si, 10 a 
l’any 

-El Hormiguero, 
Cuatro 
-Martes de 
Champions, 
Antena3 
.Per que 
m’agrada el futbol 

-cemanresa.com 
-federacio 
catalana de 
futbol 
.per que 
m’agrada saber 
informacio del 
meu club i que 
anem a la lliga 

-El niño del 
pijama de 
Rayas 
-Harry Pooter i 
el caliz de 
fuego 
.Harry Poter 
m’agrada per 
que fa magia, i 
el niño del 
pijama de 
Rayas perque 
va dels nacis 

-Fifa09 
-Formula 2 06 
.per que 
m’agraden els 
esports 

-Camps Rock 
-Chenoa 
.cantan molt 
bé 

2
4
A
6
1
1 

-Montar a cavall 
-Ordinador 
.Per que mu paso 
bé 
Per que es 
entretanit 

-Harry Poter 
-El orfanato 
.Per què son de 
intiga i de por 
CINE:Si, 1 cop al 
mes 

-El internado de 
la antena 6 
-Los magos de 
Weverly Place, 
Disney chanel 
.Perquè es 
d’intriga per què 
es d’ibertida 

-minijuegos.es 
-grafiticreaton.es 
.Hi han jocs 
Es poden fer 
grafitis 

-Stilton i el 
llibre de les 
olors 
-Don quijote 
de la manxa 
1ªpart 
.son 
interesants 

-Pokemon 
Diamante 
-Mario i sonic 
en los juegos 
olimpicos 
.es dibertit 

-Dale un 
respiro a 
l’amor(Ismael) 
-Señor 
trepador 
.per que som 
se?las 

2
5
A
6
1
1 

-Motocros 
-Tocar la bateria 
.motocros perque 
em diverteix i em 
treu els nervis 
La bateria per 
que m’ancanta la 
música i em 
relaxa 

-Srett dance 
-Zojan 
.Sreet dance per 
que m’agrada 
ballar. I Zojan per 
que és divertida i 
de riure 
CINE:Si. Divertirme 
i mirar pel.licules 

-Hotel dulce hotel 
super rtl 
-Andy super rtl 
.per qué són de 
riure i fan moltes 
bromes 

-minijuegos.com 
-Ebay 
.per que en una 
hi puc buscar 
jocs i l’altre per 
que hi puc 
buscar coses 

-Kip Perbati 
-Dic Tilden 
Kerte 
.per que son 
da acció 

- SIMS 
-ice hokey 
.perque em 
relaxen 

-AC/DC 
-Jhonas 
Brothers 
.per que 
magrada la 
música que 
fan i em relaxa 
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2
6
A
6
1
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-jugar a la meva 
videoconsola 
-veure la televisió 
.perque com 
acabo els deures 
rapit i m’avoreixo, 
això m’entreten 
molt i m’ho passo 
d’allò mes ve! 

-Ratatouille 
-bee mobie 
.son molt 
divertides i fan 
que pasis una 
bona estona rien! 
CINE:Si, 1-2 
vegades l’any 

-Password, un 
concurs del canal 
“Cuatro” 
-bob esponja, 
serie de dibuixos 
animats canal 
“Nickeladion” 
.Password perque 
va de esbrinar 
paraules i m’obre 
la ment i bob 
esponja peruq 
ees molt divertit, 
fan moltes 
entremaliadures 

-hablo.es 
-
cartoometwork.e
s 
.la ¡ra perque es 
una vida virtual 
en un hotel i es 
molt ”guay”i la 
2na es d’un 
programa de 
televisió molt 
divertida i te 
molts jocs 

-Tractat de 
magia 
-geronima 
stilton i 
halloween…Q
uina por! 
El 1r perque 
t’explica totes 
les anecdotes 
de la magia 
d’en Merli i el 
2n perque es 
molt divertit, i 
porte un 
manual per fer 
una festa de 
halloween! 
. 

-Mi sims: 
nintendoDS 
-Animal 
crossing wild 
World i 
nintendo DS 
.son de una 
vida virtual 
(m’agrada 
molt) i Aixa 
puc tenir mes 
vides i millors 

-Hannah 
Montana 
-Jonas 
brothers 
.son molt 
“roqueros” i 
quan estic 
trist, 
m’estimulen! 

2
7
A
6
1
1 

-Dibuixar 
-Escriure 
.Perque puc 
dibuixar i escriure 
tot el que s’em 
passi pel cap 

-High Schol 
Musical 
-Indiana Jones 
.HSM, perque es 
un msical amb les 
cançons molt 
marxoses i 
Indiana Jones 
perque són unos 
aventures molt 
divertides 
CINE:Si, 3 o 4 

-Polonia TV3 
-Zona Záping TV3
.Perque fan riure 
són molt divertits 

-You tube.com 
-minijuegos.com 
.Perque en 
youtube es 
poden veure tot 
tipus de coses i 
en minijuegos 
pots jugar a 
molts jocs 

-Justin time 
-Ulissses 
Moore 
.Perque són 
d’aventures I 
de misteri, els 
temes que 
m’agraden 

-Super Marie 
galaxy 
-Logo Indiana 
Jones 
.Perque son 
divertits, tenen 
uns gráfics 
impressionant
s i una història 
molt bona 

-Jonas 
Brothers 
-Imagine 
.Imagine es 
molt lenta i 
molt 
sentimental, i 
els Jonas 
Brothers fan 
cançons molt 
marxoses 
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cops a l’any 
2
8
A
6
1
1 

-Jugar a la pley 
-ciclisma 
.per qué 
m’agrada padalar 
i fer trial 
Per que 
m’entreteng 

-Scary movie 3  
-Scary movie 4 
.per que fan por i 
riure 
CINE:Si, un cop 
al mes 

-Disney Chanel 
-Polonia 
.per que fan 
series que 
m’agraden 

-minijuegos 
-you tube 
.perque es pot 
buscar de tot  
Per qué hi ha 
jocs 

-Don Quijote 
-Asterix i 
Obelix 
.m’agrada 
llegir i fan molt 
riure 

-Gran Turismo 
4 
-Fifa 09 
.un es de 
cotxes i l’altre 
de fotbol 

-Guns and 
housers 
-els pets 
.son grups de 
rock 

2
9
A
6
1
1 

-Ciclisme 
-Jugar a la 
cònsola 
.Anar amb 
bicicleta m’agrada 
perque em sento 
lliure i puc treure-
ho tot. 
La consola es un 
bon entreteniment 

-Scary Movie 3 i 4
-Transportes 
.Scary Movie és 
divertida I te 
algun “gag” que 
fa por però m’ho 
paso molt bé 
veient-la. 
Transportes és 
d’acció i cotxes 
CINE:Si, 1 cop 
cada més i mig 

-Overhaulin 
Discovery Chanel 
-Polonia TV3 
.Overhaulin es de 
cotxes clasis 
americans que 
son els meus 
preferits, amb 
motors VB de 
molta potencia 
Polonia es una 
bona caricatura 
de la realitat 

Farhatguitarr.com 
-google 
.Farhatguitar és 
per apendre 
guitarra i el 
Google es un 
bon cercador 

-Charli i el 
gran ascensor 
de vidre 
-Flanagan 007 
.Charlie i el 
Gran ascensor 
de vidre és la 
segona part de 
la Fabrica de 
xoxolata i 
Flanagan es 
de intriga i 
acció 

-Gran Turismo 
4 
-Need for 
speed 
prostreet 
.El GT4 es el 
millor 
simulador de 
conducció i el 
PStreet es de 
curses i ¿????

-Guns’n Roses 
-Led Zeppelin 
.M’agrada molt 
el metal i el 
hard Rock 
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Escola A 6è B- 19 alumnes  7 nenes i 12 nens                      16/10/08                          10:00 
 Coses Pel.lícules Programes Webs Llibres Videojocs Música 
1
A
6
1
1 

-llegir 
-jugar a 
l’ordinador portatil 
.m’agrada llegir 
perque aprenc 
coses noves, 
m’agrada jugar a 
l’ordinador 
portátil, per que hi 
ha molts jocs 

-Las aventures de 
“Spwardick” 
-Indiana Jones 
.Perqué es 
d’aventures i 
l’altre va de bitxos 
i coses estranyes 
CINE:Si, de molt 
en tant en tant 

-La de “Zoei” 
Canal 6 
-En Bread i la 
Hannan Canal 6 
.Perque són de 
nens que van a 
l’institut i la 
primera perque a 
l’institut sempre hi 
ha algú que fa 
una bestiesa 

-El meu pare no 
em deixa 
conectar a 
Internet 
- 
. 

-Els 
astronautas 
del “Mussol” 
-El tresor del 
pirata pelut 
.Perqué són 
d’aventures 

-Boley 
Bonding 
-Tetris 
.Perque són 
jocs molt 
entretinguts 

-Totes 
- 
. 

2
A
6
1
1 

-quedar amb les 
meves amigues 
-conectar-me al 
msn 
.perquè 
m’encanta trucar 
a les meves 
amigues i quedar 
en molts llos i el 
msn perquè puc 
parlar amb 
persones que 
hestan molt lluny 

-Camp Rock 
-H20 
.perquè camps 
rock es la película 
de l’any i es 
superbonica  H20 
perque sempre 
veig la sèrie i la 
película també 
m’ha agradat 
bastant 
CINE:Si, amb 
bastant 
freqüència 

-Disney chanel 
-fly miusic 
.per què al Disney 
chanel fan moltes 
series i al fly 
miusic fan moltes 
cançons i pots 
veure els 
videoclips 

-youtube.com 
-los sims 
.en el 
youtube.com 
trobes tot tipus 
de musica i los 
sims perque es 
un joc molt 
divertit que tens 
de guanyar 
molts diners 

-Una escurcio 
a l’hotel 
encantat 
-Panic 
.perque els 
llibres de 
Panic es 
d’intriga i 
l’escursio a un 
hotel encantat 
em va agradar 
perque tambe 
era de molta 
aventura… 

-singstar 
-sims 
.perque en el 
singestar es 
pot cantar i el 
dels sims 
perque 
compro coses 
guano 
diners… 

-camp Rock 
-Jonars 
Brothers 
.els Jonars 
Brothers 
perque 
m’agrada i 
camp Rock 
perque 
m’agraden les 
cançons 
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3
A
6
1
2 

-Dibuixar 
-Veure la televisió 
.Perquè dibuixan 
em distrec i 
m’agrada veure la 
televisió perquè 
veig els meus 
dibuixos preferits 

-camp Rock 
-Centro de la 
tierra 
.Centro de la 
tierra perque es 
molt diverida i es 
d’acio i camp rock 
perque es de 
comedia musical i 
a mi m’agrada la 
musica 
CINE:si, dos o 
tres cops al any 

-Perdidos.Fox 
-Jexy 
Money.Antena3 
.perdidos perque 
es d’intriga i et 
deixa amb la 
curiositat. I sexy 
Money dons 
perque esta bé. 

-juegos.com 
- 
.Juegos perque 
hi han molts 
jocs.M’agradan 
els jocs en que 
has de cuinar 

-El diario de 
un Pringao 
- 
.Perque es de 
comedia 

-Viva Piñata 
-Los sims 
.viva piñata es 
pot crear el teu 
propi mon. i 
los sims pots 
tindre el teu 
propi 
personatge 

-Jomas 
Brothers 
-Nena 
chocante 
.JB, perque 
m’agradan les 
seves 
cansons. 

4
A
6
1
1 

-escotar música 
-jugar amb 
l’ordinador 
.escoltar música 
perque em relaxa 
i amb fa sentir 
millor i jugar a 
l’ordinador perque 
em diverteixo i 
m’ho paso molt 
bé. 

-Camp Rock 
-H20 
.Camp Rock 
m’agrada perque 
es de música i es 
molt xula. I H2O 
perque es de 
sirenes i es molt 
xula 
CINE:Si, 1 cop al 
mes 

-Gran Hermano. 
Telecinco 
-Fisica i Quimica. 
Antena 3 
.Gran Hermano 
m’agrada perque 
és molt divertit. I 
Fisica o Quimica 
perque és de 
joves i es divertit i 
pots anar 
aprenen que tens 
de fer de gran 

-Bravoporti.com 
-google.com 
.Bravoporti 
perque m’agrada 
molt aquesta 
revista que la 
pots veure per 
Internet i 
comprarle.Googl
e perque pots 
buscar in 
formacio 

-Fairy Oat 
-Witch 
.Fairy oat 
perque es de 
fades i 
descobreixes 
moltes coses 
sobre les 
fades.With 
perque 
m’agrada molt 
aquest 
cómic.etc… 

-SIMS 
-Yoschi 
.Nintendogs 
perque pots 
fer i crear el 
quet’agrada 
Yoschi perque 
es de anant 
pasant 
aventuras 

-Rhiamma 
-Avril Lavinge 
.Rhiamma 
perque canta 
molt be, etc… 
Avril Lavingo 
perque es 
igual que jo, i 
perque canta 
molt bé. 
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5
A
6
1
1 

-Jugar amb els 
meus gats 
-parla amb les 
meves amigues 
pel msg 
.jugar amb el gats 
perque m’encanta 
i parla amb les 
meves amigas pel 
msg perque 
m’agra parla molt 

-Camp Rock 
-Soy leñenda 
.perque camp 
rock va de valla i 
de canta i 
mencanta balla i 
canta i soy 
leyenda perque 
es de por 
CINE:Si, els 
disaptes 

-Sobre Natural en 
la 2 
-Perdomos en la 
Fox 
.Sobrenatural 
perque es de por i 
perdidos perque 
es de misteri 

-youtube.com 
-Bravoponti.com 
.youtube perque 
puc escoltar 
Musica i  
Bravo porti 
perque es d’una 
revista 

- 
- 
.No llegeixo 

-los Sims 
-los Sims 2 
.perque tens 
que construir 
una casa i 
vendrala i el 
mateix amb 
els sims 2 

-Reggatow 
-Rap 
.Rap. Perque 
m’agrada Balla 
i canta com 
ells cantan 
molt rapt 
reggeton per 
m’agra Balla i 
cantar i per 
que es Música 
latina peque jo 
soc de 
Honduras 

6
A
6
1
1 

-posar-me al 
messenger 
-estar amb les 
amigues 
.porque me lo 
passo bien 

-Carlitos en el 
campo de los 
sueños 
-Street dance 
.perque m’agrada 
les pel.licules 
amb moviment 
CINE:Si. Cada 2 
setmanes 

-Camp Rock 
-Sexy money 
.porque me 
gustan los 
programas de 
accion 

-msn.com 
-youtube.com 
.perque me 
gusta chatear 
con mis amgues 
i amogos perque 
me gusta ver 
videos 

-Tigres 
-Una excursio 
a l’hotel 
Encantat 
.perque son de 
miedo 

-gosupermodel
-Los sims 
.poque me 
gusta vestir a 
chicas con 
cosas que le 
peguen 

-Don Omar 
-Daddy 
Yankee 
.porque me 
gusta el 
Reggaeton 
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7
A
6
1
1 

-Dibuixar 
-Patinar 
.Perquè dibuixar 
es una cosa molt 
entretenida i 
m’agrada 
Patinar m’agrada 
perque es divertit 
i jugo a fer 
carreres 

-Las gemelas 
vuelven a 
hechizar 
-Operación 
dragon 
.perque 
m’agraden les 
pel.licules de 
fantasia i les 
pel.licules d’arts 
CINE:Si, no 
gaires vegades 

-Cosas de 
hermanas.Disney 
Channel 
-Keroro.K3 
.Perque jo tinc 
una germana i 
moltes coses que 
passen a la seri 
ens van passar a 
nosaltres 
El keroro 
m’agrada perque 
es divertit mirar 
las aventure 
d’una granota 
alien 

-minijuegos.com 
-Keroro 
.Perque en el 
google puc 
buscar pàgines 
web com la de 
Minijuegos en la 
que hi ha 3000 
jocs 

-Fairy Oak 
-Keroro 
.Perque 
m’agraden els 
llibres de 
fantasia i el de 
Keroro perque 
es molt divertit 

-Shin-Chan 
flipa en 
colores DS 
-Animal 
Crossing Wild 
World.DS 
.Perque el de 
Shin-Chan es 
un joc de 
pantallas i són 
molt divertides 
I animal 
crossing 
perque es un 
joc de la vida 
real 

-Jonas 
Brothers 
-Macedonia 
.Perque 
canten molt be 

2
0
A
1
1 

-anar a buscar 
bolets 
-anar amb bici 
.m’agrada la 
natura 
M’o passo bé 

-King hong 
-Zogan licencia 
para peinar 
. !es emocionant! 
Fa riure 
CINE:Si, cada 6 
setmanas 

-Impacto total, 
Antena 3 
-Polonia 
.per que surten 
acidens cosas 
impactans 

-Mesenger 
-Google 
.per que pots 
chategar 
Per que pots 
buscar 
informació 

-catastrofes 
-còmics 
.perque es 
emocionant 

-Resident evil 
4 
-King hong 
.fa POOOO!! 
M’agrada per 
que es dificil 

-TOTES 
- 
. 

2
1
A
6
1
1 

-Fen molt de Port 
-Juja a la play 
.perque em 
diverbixo molt 

-pequeño pero 
maton 
-tiburon 
.perque no 
emcanso mai de 
veubulas perque 

-Los Simpsons.La 
6 
-Presincachs 
cuatro 
.perque mai fan lo 
mateix 

-Minijuegos 
-youtube 
.Par que pots 
jugar i miru 
videos els que tu 
vulguis 

-Asterix i 
Obelix 
-Laki luK 
.perque son 
d’aventures 

-F1 
-Fifa09 
.perque son 
esports 

-Jonas 
Brodders 
-Estopa 
.Per que son 
Rock Pop 
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son daccio 
CINE:Si, No 

2
2
A
6
1
1 

-Estar con my 
familia 
-Jugar a futbol 
.Por que me 
gusta acerlas 

-Dos ladrones y 
Medio 
-Dani de Dog 
.Por que son 
pel.liculas de 
acción 
CINE: Si. En dos 
meses 1 vegada 

-Antena 8 Los 
Hombres de 
Paco.etc 
-La sexta 
PrisionBreak 
.Perque 
magraden aquest 
tipus de serie 

-Internet 
-Youtuve 
.Porque salen 
cosas divertides 

-La 
reproduccions 
de los 
animales 
-i A nimales 
venenos 
.Po que me 
gustan los 
animales 

-Explorador 
del tiempo 
-Fifa 2009 
.Por que me 
gustan los 
juegos de 
explorar y 
jugar al foobol 

-Meleni 
-Umbrela 
.Por que 
cantan bién 

2
3
A
6
1
1 

-anar amb 
bicicleta 
-msn 
.amb relagce anar 
amb bici 
Megrada hablar 
amb els meus 
amics 

-Hancok 
-Zojan 
.son les que 
degraden mes 
parque fan riure 
CINE:Si, algunes 
vegades 

-smack daon 
-futbol 
.es lluita lliure 
El futbol megrada 
molt 

-gogle.com 
-minijuegos.com 
.per buscar fotus 
Per jugar 

- 
- 
. ningun 

-pro 2009 
-god of war 2 
.perque el 
futbol magrada 
es el Pro 2009 
Magradan de 
lluita 

-totes les 
musicas 
- 
. 

2
4
A
6
1
1 

-Anar amb 
bicicleta 
-Dibuixar 
.M’agrada fer 
esport 
Dibuixar cotxes 
de carreras 

-A todo Gas 1 
-A todo Gas 2 
.hi han cotxes de 
tunning 
CINE:Si, cada 1 
cop al mes 

-TV3, Noticies 
-Cuatro, tuning 
.Fan coses que a 
mi mintaresin.Les 
Noticies 

-jocs 
-you TUBE 
.Es pot mirar 
coses 
interesants.Cotx
es i motos 

-Les feres del 
futbol 
-Viernes 
.Són de 
aventures 

-Need for 
Speet Wost 
Wanted 
-Carbono 
.Són de 
cotxes.consola

-Els pets 
-imagine 
.le sento molt 
per la Radio 
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2
5
A
6
1
1 

-fer esports 
-jugar a les 
consoles meves o 
de altres 
.els espors 
perque son 
divertits i 
saludables i les 
consoles per que 
son una cosa que 
et fa comensar de 
jugar i no vols 
parar mai 

-Naruto:el 
guardian de la 
vida 
-Araknatak 
.Narauto es de 
pelicules de acio, 
aventura i 
arakuatak de 
invasions 
CINE:Poc, 2 cops 
o 3 a l’any 

-K3:Avatar 
-Cuatro:Raw i 
Pressing cath 
.avatar es una 
serie molt ben 
dibuixada d’accio 
i aventura i Rau, 
Pressing cath es 
lluita lliure 

-Minijuegos.com 
-YOUTUBE.com 
.el Minijuegos 
per que hi an 
molts jocs i 
videos 
El You tube per 
veure capitols de 
series i musica 
 

-Comics: 
Narauto 
-Mortadelo i 
filemon 
.No m’agraden 
els llibres pero 
els comics si 
per que 
s’enten millor 

-Fifa 09 
-Dofus 1.25 
.Fifa 09 es 
molt realista i 
divertit i Dofus 
un joc online 
de salvar el 
mon 

-PORTS:en 
boca de tantos 
(RAP) 
-Jerry lee 
Lewis:greaball
s of frie (Rock) 
.Tenen molt 
ritme i et fan 
ballar 

2
6
A
6
1
1 

-jugar al futbol 
-y la picina 
.el fotbul per ser 
mes Bo i saBer 
juga mes Bé. Y la 
picina per jega als 
gocs olimpics 

-HellBoy 2 
-evolution 
.HellBoy 2 per que 
es de Acio i ciencia 
ficcio. I evolution 
perque fa molta 
risa i de 
estatrerestes 
CINE:Si, si los 
sabado 

-Los simpsons 
canal=6 
-Aquí no Hay 
quien viva 
canal=neox 
.perque fan molta 
gracia 

-messenges 
-jetix 
.Jetix per qque 
es molt Divertit i 
el Messenger asi 
poc abra amd 
els amics de 
Barcelona 

-Blanca i 
viernes 
-Harry Potter 
.per que son 
molt trigcns? I 
Divertits i de 
Aventores 

-Fifa 09 
-caBalleros del 
sodiaco 
.perque molen 
molt i 
entretienen per 
si te gubores 

-melendi 
-estopa 
.son molt 
dibertidas i 
molt movidas 
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2
7
A
6
1
1 

-Anar amb 
bicicleta 
-Jugar a consoles 
.Anar amb 
bicicleta m’agrada 
perque puc anar 
a casa d’amics. 
Jugar a consoles 
anganxa molt 

-Wall-e 
-Superagente 86 
.son divertides 
CINE:Si, 2 o 3 
vegades al mes 

-Els Simpsons 
Antena 3, Neox 
-Inuiasha K3 
.Son molt 
divertides 

-Minujuegos 
-Hotmail 
.per ugar i mirar 
el correu. No 
vaig gaire a 
l’ordinador 

-La penya dels 
tigres: el Mag 
Malèfic 
-Segrest a 
Bagdad 
el primer es 
de detectius i 
d’aquesta 
col.leccio m’en 
he llegit 15 
aquest estiu, 
el segon m’el 
van 
recomenar i 
estava bé 

-Super Mario 
Galaxy 
-Super Mario 
Paper 
.Al primervas 
per galaxias i 
es divertit 
Al segon pots 
cambiar de 2D 
a 3D, també 
has de salvar 
el mateix 
personatge 
que al anterior 

-totes 
- 
.M’agraden 
tots tipus de 
música 

2
8
A
M
6
1
1 

-jugar amb els 
amics 
-jugar amb la 
consola amb jocs 
d’estretegia 
.M’agrada jugar 
amb jocs 
d’estretegia 
perque em fan 
pensar molt 

-Soy leyenda 
-Yo robot 
.perque en 
aquestes 
pel.licules sempre 
están en acció 
CINE:Si, cada 
dos o tres mesos 

-Padre de Familia 
cana:la sexta 
-Los Simpsons 
canal: Antena tres
.Em fan molta 
gracia 

-minijuegos.com 
-google.com 
.hi han jocs 
divertits 

-Els 
Astrosaures 
-Els Xunguis 
.M’agrada 
buscar coses 
dins dels 
llibres 

-God of War 
-God of War2 
PS2 
.t’expliquen 
coses de la 
mitologia 
Grega i et fa 
pensar 

-Hanna 
Montana 
-Jonas 
Brothers 
.Tenen molta 
marcha 
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2
9
A
6
1
0 

-jugar a la 
consola 
-jugar a futbol 
.Em diverteixo 
molt amb les dos 
coses i el futbol 
em diverteixo i 
faig esport 

-El Senyor de los 
anillos 
-Zombis party 
.Son molt divertits 
CINE:Si, un cop a 
la setmana 

-El hormiguero la 
sexta 
-Presin catch 
cuatro 
.Per a mi son els 
millors programes 
de la tele 

-mesenges 
-Wal of Warcraf 
.M’agraden molt 

-Harripoter i la 
orden del fenix
-Harripoter i la 
camara 
secreta 
.Son 
aventures 

-God of War I 
-God of War II 
.Son molt 
entretinida 

-Estopa 
-Fito i fitipaldis 
.M’agradan 

3
0
A
6
1
1 

-jugar a la wii 
-veure la tele 
.m’agradan molt 
els jocs de futbol i 
les series de lluita 

-Los Simpson 
-Shin Chan el 
chuleton 
imposible 
.son divertides, 
fan bestieses, son 
de bromes 
CINE:Si, Cada 
més 

-Polonia 
-Dragon Ball, 
Cuatro=7 
.Dragon Ball es 
de lluita i 
m’agrada molt i 
Polonia es de 
riure 

-minijuegos.com 
-messenger 
.minijuegos hi 
han molts jocs i 
el Messenger 
pots parlar amb 
els amics 

-Asterix 
-La penya del 
tigres 
.un es de 
misteris i 
l’altre de riure 

-Fifa 09 Wii 
-Mercenaris 2 
world in flames 
PC 
.son molt 
entretenits 
perque un es 
d’accio i l’altre 
de futbol 

-Jonas 
Brothers 
-Estpa 
.m’agraden 
com toquen 

3
1
A
6
1
1 

-JUGAR 
-ANAR EN VIÇI 
.M’ENTRETENG 
MOLT 

-SUPERMEN 
-HARY POTER 
.M’AGRADA LA 
FANTASIA 
CINE:SI, 
POCUES 
VEGADES 

-CUATRO,EL 
ORMIGUERO 
-K3,UAN PIS 
. 

- 
-NO TINC 
ORDINADO 
. 

-ESTERIX I 
OBELIX 
-HARYPOTER
.M’AGRADA 
LA 
ABENTURA 

-GOOD OF 
WUAR 
-
RATGET,AN,C
LAN 
.M’AGRADA 
LA GUERA 

-TOTES 
- 
. 
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Escola A 5è- 15 alumnes  6 nenes i 9 nens                      16/10/08                          11:30 
 Coses Pel.lícules Programes Webs Llibres Videojocs Música 
1
A
5
1
1 

-quedar amb els 
amics 
-fer collarets 
.perque es molt 
divertit i sagafan 
moltes boletes 

-La Hada de los 
Dientes 
-El almacen de 
los muertos 
.per que 
magradan les 
pelicules de por 
CINE:Si, 2 
semanas 

-Disnei chanel 
-Nick 
.per que hi han 
moltes películas i 
Dibuixos 

-Youtube 
-messenger 
.perque es un 
canal de 
Musica i pots 
vuscar de 
musica la que 
vulguis 

-Tima la 
Superbruixa 
-Putinges i 
encamteris 
.per que es 
de magia i 
bruixes 

-el principe de 
persia 
-somic 
.perque es de 
llluita i sang 

-Tokio Hotel 
-Kate Ryan 
.per que soc 
fan de els dos 
molam 
mogoñom 

2
A
5
1
0 

-Pintar 
-fer servir el 
ordinador 
.Pintar m’agrada 
per que puc fe 
coses divertides 
M’agrada fer 
servir l’ordinador 
per escoltar 
musica 

-Haig School 
musical 
-camp rock 
.magradan 
aquestes 
pelicules per que 
son de musica 
CINE:Si, una 
vegada al mes 

-Patito feo cartoon 
network 
-Al pie de la letra- 
Antena cinc 
.Una m’agrada per 
que d’Amor 
I l’altre per que es 
de musica 

-Clubsuper3 
-googel 
.La primera 
perque hi ha 
molts jocs que 
m’agradan 
molt 
I el googel per 
vuscar 
informacio 

-La dama i 
el 
vagabundo 
- 
.Perque es 
d’animals 

-Drowto live-
NintendoDS 
-El chin chan 
.Per que es de 
dibuixar 
Per que es de 
aventures 

-El arevato 
-Es Jonas 
broders 
.Es de musica 
de amor 
Els Jones 
Broders per 
ques en 
angles 

3
A
5
1
0 

-Mira la televisio 
-Dibuxa 
.Per que la 
televisio veig 
moltes coses. I 
per que 
coleccionu 
Dibuxus 

-High Scool 
Musical 
-Camp Rock 
.Per que les dues 
son de musica i la 
musica m’encanta
CINE:Si, 1 
vegada al mes 

-Disney Chanel 
-Jetix 
.PER QUE SON 
PROGRAMS QUE 
A MI MAGRADAN. 
El jetix es un 
program de 
dubuixus i series 

-No tinc 
ordinador 
- 
. 

-Marry 
Popins 
-Peter pan 
.Per que els 
contes son 
molt bons 

-els jocs d’avions 
-i els de moda 
.Per que son 
divertidos els 
avions son de 
guerra i els de 
moda fem vestits 

-Musica Pop 
-Musica Roc 
.perque 
magradan 
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4
A
5
1
0 

-Fe gimnasia 
-Canta 
.Amb puc obri de 
cames fe al 
pinpon la paloma 
i salta a corda. 
Par que tens la 
oportunitat de 
comparti alguna 
cosa amb lastra 
gen 

-Escarimuvi2 
-Matilda 
.Va dunas 
parsons que 
lluiten contra an 
mostre gegan i 
lletg i al que als 
controla es un 
gos patit: va duna 
nena que es 
magica 
CINE:Si, Datan 
antan 

-Xena/Saifai 
-Ercules/Saifai 
.va duna dona 
que dafandia la 
tera dals perills: 
va dun homa que 
dafen al mon 

-Mesenger 
-Google 
.Pots cunatar 
amb als teus 
amicgs: Pots 
vusca tot lu que 
tagradi: 

-Tarzan 
-Cenicienta 
.Va de Heroe: 
Va duna dona 
que es una 
criada 

-Poquemons 
-Mario Cart 
.Va da uns 
poquemons 
mo astranys: 
es un vidiojocs 
da cotchas: 

-Shakira 
-Paulina Ruvio 
.canta molt be: 
Es chula i molt 
vunica: 

5
A
5
1
0 

-Jugar emb el 
meu germa petit  
-Corre emb 
bicicleta 
.Per què amb el 
meu germa ens 
avenim molt. 
Per què el meu 
carre es recte i no 
em cabso molt. A 
mes a mes ja es 
vo fer una mica 
d’exercicis 

-Haig School 
Music 
-Wolly 
.Per què es molt 
Juvenil 
Perque fa riure 
CINE:Si, 1 cop 
cada 2 mesos 

-Lola- Antenatres 
- Aida-Telecinco 
. Per que es 
mitad de amor i 
mitad de una vida 
no gaire facil 
Per que a mi em 
va riure 

-Minijuegos 
-Jocs de 
cambrers 
.Per que hi ha 
molts jocs 
Per que fas la 
vida d’un cambre

-La Tina Super 
Bruixa 
-Bravo 
.Perque es de 
magia i 
ancanteris 
divertits 
Per qie i an 
anuncis de 
moda, xistes, 
etc.. 

-CONSOLA-
Crash 
-NINTENDO 
DS- Animal 
crossing 
.Per que et 
vas passan 
nivells i es 
d’aventures 
Per que tens 
cases una 
votiga i moltes 
coses mes 

-LA OREJA 
DE VANGOG 
-Kate Rayen 
.Musica 
moderna i 
magrada 
Per que 
magrada la 
canço ELLA 
ELLA L’A 
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6
A
5
1
0 

-Anar a una 
cabanya secreta 
amb la meva 
amiga Jeni 
-Anar a pasejar 
amb la meva 
Mare 
.La Jenifer a casa 
seva te una 
cabanya i 
m’agrada perque 
la netejem la 
pintem i juguem. 
M’agrada pasejar 
per el poble amb 
la meva mare 
perque anem a 
pirar tendes i 
sempre comprem 
pipes tijuana 

-El orfanato 
-La isla de Nim 
.el orfanato 
perque fa por i 
m’encanten les 
pelis de por. 
La isla de Nim 
perque es 
d’aventures i molt 
intersant 
CINE:Si, en uns 2 
mesos i avegades

-Antena Neox- 
Los simpsons 
-Sisney chanel- 
tots els dibuixos 
.Los simpsons fan 
molta gracia per 
les seves 
tonteries 
Disney Chanel es 
un canal per els 
nens i tots el 
dibuixos són molt 
divertits 

-YOUTUBE 
-CORREU 
ELECTRONIC 
.Youtube es per 
els videos de 
tota mena 
Correu electronic 
perque els 
missatges són 
inesperats 

-TINTIN 
-REVISTA 
PELO PICO 
PATA 
.tintin perque 
son molt 
interessants i 
no saps el que 
pasaradespres
PELO PICO 
PATA perque 
m’encanten 
els animals 
petits i dolços 

-NEED FOR 
SPEED 
CARBONO 
Play station 2 
-PRINCESAS 
SOBRE 
HIELO 
.M’encanten 
els cotxes 
tuneats 
I tambe 
m’ancanta 
patinar per gel 
i fer balls 

-Kate Ryan-
ella ella 
-PigNose 
.Kate RYAN 
perque es 
guapa i la 
seva canço se 
emb queda 
grabat al cap 
PigNose 
perque són 
moderns i el 
seu grup de 
musica sona 
molt bé 

2
0
A
5
1
0 

-Dormir 
-Jugar 
.Dormir per què 
emb relaxa i em 
posa energia 
Jugar per que 
m’agrada molt 
jugar a la wii 

-Pokemon el 
desafio de darkai 
-Pokemon las tres 
legendarias 
.per què 
m’agrada molt hi 
ha unes coses 
molt boniques 
que es dicen 

-Pokemon 
-Dinosaur King 
.perquè hi han 
dinosauris molt 
grans en 
Dinosaurs King 
Pokemon es 
perque esl 
pokemon fan 

-Jetix 
-youtube 
.Jetix perquè son 
Jocs de dibuixos 
You tube perque 
es un Sitio que 
hi han vidios 

-Harry potter 
-Quigot 
.Per què es un 
nen que no 
sap que es 
magic 
Es un home 
que era tonto 

- Pokemon 
-Dinosaur King
.Poquemon ja 
saveu que es i 
Dinosaur King 

-Pokemon 
-Dinosaur King 
Surten 
pokemon ja u 
sabeu 
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pokemon 
CINE:Si, cada 3 
mesos 

atacs 

2
1
A
5
1
0 

-anar a la piscina 
-i llugar ah 
internet 
.per que són 
divertides i to 
pasas be 

-Km666 
-Zohan licencia 
para peinar 
.per que donen 
por i gracia 
CINE:Si, cada 
mes 

-El Zorro antena 3
-Dame chocolate 
antena 3 
.perque donen 
pena son 
interesants i 
boniques 

-El google 
-doftonic 
.per que pots 
buscar coses i 
descargarlos es 
com per 
exemple el ares, 
msn i informacio 
sobre 
personatges 

-Harry Potter 
-Narnia 
.Perque són 
d’aventures i 
de por 

-San andread 
-Need for 
speed 
.per pasar el 
temps i perque 
pots fer el que 
et doni la gana 
com per 
exemple matar 
a gent, robar 
cotxes,etc. 

-Fondo 
Flamenco 
-Los Rebujitis 
.per que són 
precioses 

2
2
A
5
1
0 

-Basquet 
-Ballar 
.per que es 
divertit i fas 
esport 

-Narnia 
-Harry Potter 
.Per que son de 
aventures 
CINE:Si, no molt 

-Bocamoll a teve 
tres 
-Detectiu conan al 
K3 
.El Bocamoll per 
que as de pensar 
i laltre es de 
aventures 

-googel 
-ceip montserrat 
.perque jugues i 
busques 
informacio 

-Harry Potter 
-Narnia 
.perque son de 
aventures 

-Narnia 
-X-men 
.Son de 
aventures i el 
grup de X-men 
son mutants i 
tenen que 
salvar el mon  
Narnia es un 
mont de 
fantasia 

-Jonas broder 
-camp Rock 
.per que son 
divertides i 
canten molt en 
ingles 

2
3
A
5
1
0 

-Buscar amics 
-Anar en moto 
.perque magrada 
anar en moto i 
Buscar amics per 

-Wale 
-Pokemon 
.per que son 
entretenidos 
CINE:Si, cada 1 

-en el canal + el 
jetix Pokemon 
-en el 4 k3 
detectiu conan 
.per que son amb 

-juegos.com 
-minijuegos.com 
.per que hi ha 
molts jocs tots 
els jocs 

-pokemon 
- 
.per que son 
com animals 
pero que els i 

-Ratatulli 
-Siek 3 
.perque surten 
aventures i 
son demata 

-Quen 
-Pokemon 
.per que mola 
les cansosn de 
rimar i molta 
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jugar amb ells any aventures i guais surten poders pero no els i 
surten sang 

marxa 

2
4
A
5
1
0 

-nar amb moto 
-i jugar al futbol 
.anar anb moto 
magrada molt 
parque puc anar 
an amics, i jugar 
a futbol magrada 
molt peruqe puc 
se famos i von 
futbulista 

-Roky Balboa 
-Los sinpsons 
.Roki Balboa 
nagrada nol 
perque es de 
Bocxeix i sempre 
acaba guanyan, i 
los simsons 
parque enb va fer 
molt de riurs 
CINE:Si, un cop  
a la samana 

-La lola. nova 
-Los simosons 
antenatres 
.la lola es fa 
pasar per una 
noia i es un noi, i 
també enb fa 
molta gracia, i los 
simsons tambe 
fan molta grasia 

-minijuegos.com 
-youtube 
. 

-En tintin 
-El cerdito 
valiente 
.te molta axo i 
tenan que 
agafar als 
dolens i 
m’agrada molt, 
i el cerdito 
valiente tambe 
fa molta gracia

-pro 2008 
-Risk 
.el pro 2008 es 
de futbol i jugo 
casi sempre i 
el risk ma 
grada molt  
per que es de 
conquistar 

-Medina 
-Roki 
.te molta 
marxa , i Roki 
perque es molt 
guapa la 
canso 

2
5
A
5
1
0 

-Anar amb moto 
-Anar en bicicleta 
.per que magrada 
salta i corre 

-Halowen 
-Kilomat 666 
.Perque es de por 
i magrada molt 
CINE:Si, 2 devas 
al mes 

-Disnei chanel 
TDT canal 21 
-Neox TDT canal 
23 
.es divertit i fa 
riure 
 

-estasmuerto.com 
-juegos juegos 
.en fa por i el 
jocs costan 

- 
- 
. No llegego 

-Juegos de 
risa 
-juegos de 
Bicis 
.costan mol i 
es d’inltgensia 

-Revugitos 
- 
.es mol bunic 

2
6
A
5
1
1 

-equribir poemas 
-juga amb el meu 
cusi 
.per pasar el 
temps me gusta 
xuar con mi primo 

-harry potter 
-a todo gas 
.perque surt maja. 
I per que surt 
coxos 
CINE:Si 

-JETICS 
-CUATRE 
.perque surt 
dibuxus 

-youtube 
-google 
.perque puc 
busca cosa, i per 
que puc esculta 
cosas 

- 
- 
. 

-sanandreas 
-simpson 
.perque son 
divertits 

- 
- 
. 
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2
7
A
5
1
0 

-Ballar 
-Actuar 
.Perque m’agrada 
ballar i interpretar 

-Haig school 
musical 
-Halloweentoown 
.perque son 
divertides y 
canten y ballen 
CINE:si, poc 

-Disney channel 
-antena.NEOX 
.perque les eries 
son molt xules i 
magraden molt. 
humor 

-Disney 
Channel.es 
-mesenger 
.perque pots 
jugar i parlar 
amb els amigs 

- 
- 
. No m’agrada 
llegir 

-Nomagrada la 
consola ni els 
jocs de 
ordinador 
- 
.Perque sino 
no tinc ideas 

-Jonas 
Broders 
- 
.perque es una 
musica que 
magrada com 
sona 

2
8
A
5
1
0 

-Anar amb motu 
-Anar amb bisi 
.parque magrada 
anar al meu 
circuit a saltar. 
Magrada perque 
honesta el circuit 
per saltar 

-Atodogas Tokio 
Racer 3 
-Atodogas 2 
.Son pelicules de 
cotxes tuning, i el 
pilot de la peli es 
diu Vrayan 
CINE:Si, depen 

-Hana Montana 
-Disney chanel 
Games 
.Hana Montana 
porque el ermano 
Jacson es mui 
divertido 

-no magrada res 
- 
. No tinc internet 

-  
- 
. 

-Gran tefauto 

-Grantefauto 
Sanandreas 
.perque pots 
fer moltes 
coses 

-Camp Rock 
-Porta 
.Porta es rap 
Camp rock es 
rock 
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Escola D 5èA- 24 alumnes  12 nenes i 12 nens                      20/10/08                          10:00 
 Coses Pel.lícules Programes Webs Llibres Videojocs Música 
1
P
5
1
1 

-Muntar cabanyes 
a l’habitació amb 
mantes i explicar-
nos secrets 
- 
.Perque podem 
parlar de coses 
que fem o 
planejar una 
sorpresa als 
pares 

-La edad del hielo 
-Raton Police 
.Perquè fan 
gracia en algun 
moment donat 
CINE:Si, no molt 

-Polonia 
-Detectiu Connan 
.Perque imiten als 
politics de forma 
graciossa 

-Edu365.cat 
-Escola 
.Perque hi han 
jocs educatius i 
divertits 

-Jim Botó i en 
lluc en 
maquinista 
-Jim Botó i els 
tretze 
salvatges 
.Perquè són 
llibres 
d’aventura i no 
hi ha violencia 
en absolut 

-No hi jugo 
- 
. 

-grup Amaral 
- 
.Perque tenen 
un estil ni molt 
classic ni molt 
modern 

2
P
5
1
1 

-Plastelina 
-la tele 
.la plastelina 
perque des-de 
petita la tele 
perque hi han 
cosas molt 
intarasants 

-La Blancaniebes 
-La Brujula 
Dorada 
.La Blancaneus 
magrada Parque 
es encantada i la 
Brujula dorada 
perque la vaig 
veure al cine 
CINE:Si, totes les 
setmanes 

-Telecinco 
-TVtres 
.perque 
m’agraden molt i 
perque sempre 
las he mirat 

-minijuegos 
-yotube 
.minijuegos 
perque hi han 
molt jocs 
Yotube perque 
pots posar vidios 
etc. 

-els 3 porquets
-el Felip jones 
.Els 3 porquets 
son molt 
divertits i el 
Felip parque 
feia mota 
graçia 

-Ordinador 
-i la DS 
.El ordenador 
magrada 
perque pots 
jugar a jocs i la 
DS per 
divertirte 

-Vells camins 
del cole 
-Sin  media 
.Perque las he 
escoltat molt 
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3
P
5
1
0 

-Esculta música 
-Passegar al gos 
.Per que quan 
escolto música 
em sento lliure 
Per que magrada 
jugar amb el meu 
gos quan 
passetjo 

-¿asi 300 
-El orfanato 
.per que em fa 
riure molt 
Per que 
m’hintriga i em fa 
por 
CINE:Si, subint 

-Disney Chanel 
(Hana montana) 
-MTV (música) 
.Per que 
m’agrada la 
musica de la Myli 
Cryus (Hana 
montana) 
Magra da la 
musica que fan 
allà 

-Habbe 
-youtube 
.Per que conec 
un altre gent 
Per que escolto 
musica i veig 
bideo 

-Loka 
(Rebista) 
-Super pop 
(Rebista) 
.Per que 
parlen les dos 
dels famosos 
que m’agraden

-Haboo 
-Zelan 
.perque 
m’agrada la 
lluita 

-Jonas 
Brothers 
-Tokio Hotel 
.Perque 
m’agrada el 
rok pop 

4
P
5
1
0 

-Jugar 
-Parlar 
.Perque ja que 
tenim 30 minuts 
els tenim que 
aprofitar i jo el 
saprofito fen lo 
que mes magrada 

-Camp Rock 
-High School 
musicak 1 i 2 
.Perque ami 
magrada la 
musica i aquestes 
pel.lícules son de 
musica i de 
cançons xules 
CINE:Si, de tant 
en tant 

-Disney channel 
(ana Montana) 
-Antena tres 
(lalola) 
.No se. Desde el 
primer dia que 
vaig veure aquest 
programes em 
van agradar 

-Minijuegos.com 
-Los sims 2.com 
.El de minijuegos 
perque hi han 
tants jocs que no 
em canço mai i 
la web lis sims2 
perque m’agrada 
crear un 
personatge 
buscar-li treball i 
a la web i trobu 
traves pel joc 

-Super pop 
(revista) 
-Bravo 
(revista) 
.Perque 
m’agraden los 
cotilleos dels 
famosos i de 
les series i 
pel.licules 

-Los sims 2 i 1 
-Nintendogs 
.Los sims 1 i 2 
es devertit fer 
un personatge, 
anar de 
compres i 
buscar treball i 
nintendodogs 
perque com 
que no em 
diesen tenir un 
gos al menys 
el tinc per una 
consola 

-Jonas 
Brothers 
(S:O:S) 
-Hannah 
Montana 
.M’agrada la 
musica 
d’aquest tipus 

 46 



 
5
P
5
1
0 

-Jugar amb el 
meu gat 
- Agafar 
l’ordinador 
.Perquè es molt 
bonic i li agrada 
jugar 
Perquè fair 
moltes coses 

-Camp Rock 
-El diario de Noa 
.Perquè va de 
música 
Perquè es molt 
bonica 
CINE:Si, cada 
mes 

-Escenas de 
matrimonio 
-Disney Chanel 
games 
.Perque es molt 
divertida 
Perque surten 
estrelles de tot 
món 

-www.haboo.es 
-www.google.es 
.Per què pot 
tenir una altra 
vida 
Per què pots 
buscar webs, 
imatges,… 

-Bravo 
(revista) 
-Super Pop 
(revista) 
.Perquè parla 
de les coses 
d’ara Perquè 
parla de les 
coses d’ara 

-Los Sims 2 
(ordenador) 
-Super Booble 
(movil) 
.Perquè pots 
fer 
personatges, 
jugar, matar,…
Perquè es 
adictiu 

-When you 
look my in di 
eyes 
-Sorry 
.Perquè es 
d’amor i la 
canten els 
Jonas 
Brothers 
Perquè es 
d’amor i la 
canta el Nick 
(Jonas 
Brothers) 

6
P
5
1
0 

-Jugar amb les 
consoles 
-Posar-me a 
l’ordinador 
.Perque a la 
consola ian molta 
varietat de Jocs 
Perque a 
l’ordinador tinc 
webs divertides 

-Tarzan 
-Robin Hood 
.Perque jo de 
petita quan 
arribaba a casa 
de la guarderia 
mirava la película 
Perque té  
romanticisme, 
diverisó, lluita…. 
CINE:Si, 10 o 15 
vegades a l’any 

-Hannah Montana 
(Disney channel) 
-Pirate Island i 
Entra en el juego 
(Disney cjannel) 
.Perque va de 
musica 
Perque va de 
lluita, pirates… 

-MSN 
-minijuegos 
.Perque pots 
parlar amb els 
amics 
Pots jugar a 
molts jocs 

-Retorn a 
Transilvania 
- 
.Es de 
Vampirs 
enemics 
perque els dos 
volen guanya 
un premi 
 
La gallina dels 
pollets d’or 

-Tetris (mobil) 
- 
.Perque es 
d’estrategia 

-Jonas 
Brothers 
(SOS; Hola 
on??? 
-Perque són 
nois molt 
macos de 16 
18 i 20 anys 
que toquen el 
piano, la 
guitarra, la 
bateria, la 
pandereta i 
canten 
. 
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7
P
5
1
0 

-Juga a internet 
-corre 
.Es divertit per 
que pots fer 
quansevol cosa. 
Sents l’aire com 
passa per el nas i 
la velocitat i es 
divertit 

-Camp Rock 
-Jonny Kapabala 
contra corriente 2 
.Va sobre la 
musica i ami 
m’agrada la 
musica  
va sobre el surf i 
el  i toca el meu 
grup preferit 
CINE:Si, de tan 
en tan 

-Aquí no hay 
quien viva 
Paramon comedi 
-Hannah 
Montanna. Disney 
Channel 
.Perque fa riure 
Perque canta 
molt bé 

-Habbo.es 
-youtube.es 
.es divertit 
perque estan en 
un mon i pots fer 
sa?es i amics i 
sense pares que 
et renyin 
Pots veure i 
escoltar videos i 
cançons es 
divertit 

-En Bernat 
Barroer i els 
polls 
-Bravo 
(revista) 
.Es un llibre 
que fa riure 
Perque parla 
sobre el meu 
grup preferit 

-Lemings 
-Sing star rock 
.es un joc de 
pensar com 
unes 
personetes 
tenen que 
passar-se una 
proba 
Perque es de 
cantar i 
mancanta 
cantar 

-Jonas 
Brothers (Holo 
Hon) 
-Hannah 
Montana(bisse
r than us ) 
.Jonas 
Brothers 
perque canten 
molt bé i són 
guapos 
Hannah 
Montana 
perque canta 
molt bé 

8
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-Llegir  
-Dibuixar 
.Perque es 
entretingut i 
divertit 

-Camp Rock 
-Hig scol Musical 
.Perque són de 
ball i de musica i 
divertides 
CINE:Si, poques 
vegades 

-Zoe 101: Nick o 
Antena tres 
-Hana Montana: 
Disney chanel 
.Perque son 
divertides i 
jovenils 

-juegos.com 
-mesenger 
.juegos.com 
perque hi ha tot 
tipus de jocs i el 
mesenges 
perque puc 
parlar amb els 
meus amics 

-No n’encertes 
ni una 
-Es despertar 
de Monica 
.Perque són 
super divertits 
i interesants 

-Ordinador  
-DS: Mario u 
Sonic en los 
juegos 
olimpicos 
.El temps 
passa depresa 
i m’ho paso bé 

-Jonas 
Brothers 
-La quinta 
estacion 
.Perque es 
musica 
moderna i 
m’agrada 
escoltarla 

9
P
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-Paseja al gos 
-Jugar amb 
l’ordinador 
.perque es molt 
suau la gseta i 

-La momia 3 
-Zogan licencia 
para peinar 
.Magraden 
perqué son de 

-Disnei chanel 
-Los Simson 
.Per que sempre 
hi han coses 
nobes 

-miniclip 
-minijuegos 
.perque hi han 
molt jocs 

-puca 
-Mortadelo i 
Filemon 
.per que fan 
gracia 

-Play uno 
-play dos 
.Hi han jocs 
nous sempre 
com els de 

-toquiotel 
-ete 
.perque son 
modernas 
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magrada cuidarla 
Perque conec a 
altra gent 

riure 
CINE:Si, 5 
bagades al mes 

conduir i de 
cuinar 

1
0
P
5
1
0 

-Parlar de coses 
amb les meves 
amigues 
-Jugar a 
l’ordinador 
.Perque es divertit 
i t’entretens i al 
ordenador si hi ha 
algu que esta 
conectat pots 
parlar i jugar a 
jocs amb ella 

-High school 
musical (1,2 i 3) 
-Camp Rock 
.Perque son de 
música i a mi 
m’agrada molt la 
música, i els 
personatges són 
divertits 
CINE:Si, de tant 
en tant 

-Disney Channel 
-Nick 
.Perque hi han 
series 
d’aventures, 
divertides, de 
por… 
Nick series 
d’aventures 

-Habbo 
-Youtube 
.Perque habbo 
et pots conectar 
amb els amics i 
tens un 
personatge i una 
casa… i al 
youtube pots 
escoltar música i 
pots veure 
videos 

-El senyor 
Felip i les joies 
(llibre)  
-High school 
musical i camp 
rock (revista) 
.Perque parla 
de coses 
interessants té 
jocs, es 
d’aventures,… 

-ordinador 
(hobbo,minijue
gos…) 
-
Consola(ninte
ndogs,cocking 
mom2, ana 
montana…) 
.perque es 
molt divertit, 
es 
d’aventures, 
parles amb 
personatges i 
amics 

-Hannah 
Montana 
-Jonas 
Brothers 
.Perque es 
una musuca 
molt guai i son 
músiques 
divertides 

1
1
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-estar al 
ordinador 
-parlar per telefon 
.estar a 
l’ordinador per 
que estic al msn 
parlant amb gent 
Parlar per telefon 
perque junt parlo 
molt amb amiga 
meva 

-ATRAPADO 
ENUN PIRADO 
-LOS ANGELES 
DE CHARLIE 
.atrapado en un 
pirado perque fa 
molta gràcia i es 
divertida 
Los angeles de 
Charlie per que 
és d’acció 
CINE:Si, vaig 

-ESCENAS DE 
MATRIMONIO 
(TELE5) 
-LA LOLA 
(ANTENA3) 
.Escenas de 
matrimoni: perqùe 
es de gracia i de 
parelles que no 
es suporten 
La lola perque es 
un home que s’ha 

-HABBO 
-YOUTUBBE 
.Habbo per què 
pots parlar amb 
amics teus  i 
gent de tot el 
món 
Youtube perque 
no puc mirar 
coses a la tele i 
les miro al 
youtube 

-COMU TU 
(revista) 
-BRAVO 
(REVISTA) 
.Como tú: 
perque parla 
de coses de 
famosos i et 
poses al dia 
Bravo: coses 
de famosos i 
divertides 

-
NINTENDOGS 
(CONSOLA) 
-TIN ICE 
(ORDINADOR
) 
.Nintendogs 
perque cuides 
a gossos 
Tin ice: perque 
mates a 
dolents mentre 

-Jonas 
Brothers 
(SOS) 
-Leona Lewis 
(Bleding Love) 
.Jonas 
Brothers:perqu
è són molt 
guapos i 
canten bé 
Leona Lewis: 
perquè 
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amb freqüéncia 
(normalment) 

transformat en 
dona 

patines m’agrada la 
cançó 

1
2
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-Conectarme al 
ordinador 
-Escoltar música 
.La primera 
perque puc jugar 
a molts jocs i 
parlar amb altra 
gent del món 
I la segona em 
relacsa 

-Camp Rock 
-Hig Escol 
Musical 
.Perque la 
primera surt el 
meu grup de 
música preferit 
I a la segona 
perquè es un 
musical 
CINE:Si, una 
vegada o 2 al 
més 

-One Piece (3x2) 
-Niticias quatro 
(quatro) 
.El primer perque 
es de piratas i 
m’agradan molt 
La segona perque 
m’agra 
assabentarme del 
que passa al món 

-www.habbo.es 
-www.zylom.com
.Perque la 
primera es món 
cibermetic i pots 
parlar amb jent 
del món. I la 
segona es una 
wep de jocs de 
tot tipus 

-Mostadelo i 
Filemon 
-El reporter 
Doc 
Perque el 
primer es 
divertit i el 
segon es 
interessant 
. 

-Nintend Dogs 
-Dolfin Islan 
.Perque son 
dels animals 
que mes 
m’agraden el 
gos i els 
animals 
marins 

-Jonas 
Brothers 
-Tokio Hotel 
.Perque son 
de rock i 
mugudetes I 
també perquè 
toquen molt 
bé. 

2
0
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-Juja a Hokey 
erba 
-Jugar a fer 
maquetes 
.perque es el meu 
esport preferit 
Perque magrada 
com queden 

-Una guerra muy 
pera 
-Airon men 
.Perque tenan 
molta acio i 
abentura 
CINE:Si, molt 
sobin 

-Cuatro 
-Disney chanel 
.perque son els 2 
canals de 
dibuixos 

-Sheafigth 
-Minijuegos 
.per que hi han 
Jocs mots 
divertiste 
Perp el sheafigt 
es un joco n line 
de baixells que 
juga amb molta 
gent es molt 
divertit 

-Dragon Ball 
(comic) 
-Haty Poter 
(llibre) 
.Tenen molta 
abentura 

-Sanandreas 
- Sheafigth 
.Són molt 
divertis 

-Green day 
-El canto del 
loco 
.per que 
magrada 
aquet tipos de 
musica 

2
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-Jugar a la psp 
-Jupar a la 
conspla 
.Per què 

-Kunfu Panda 
-Los sipsons 
.per què son 
divertidas i 

-Clan tve 
-K3 
.per que donen 
molt duvuixos 

-minijuegos 
-taurons are????
.son daccio 

-Naruto 
(comic) 
- Naruto 
2(comic) 

-Gran tefauto 
Vice Sity 
-Just cause 
.tenen molta 

-Rock Mago 
de oz: fiesta 
pagana 
-Rock: 

 50 



0 m’agrada els 
Jrreals 

clacsica 
CINE:Si, 3 mesos 

.son llibres 
duvertits i 
d’accio 

accio guerreros del 
metal 
.tenen els 
sons molt 
variats i forts 

2
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-Veurala tele 
-Jugar a les 
consoles 
.Oerquè son 
gules on dos pots 
ana a in ternet 

-Haig escool 
Musical 1 
- Haig escool 
Musical 2 
.perquè hi han 
moltes cançons 
que me graden 
molt 
CINE:Si, molt 
sobint 

-El ormiguero 
-Sinson 
.Perquè en fan 
riure 

-Habbo 
-MSN 
.Son molt Jules i 
en poc conecta 
onlain 

-Naruto 
(comic) 
-Detectiu 
conen 
.perquè son de 
pelea i de 
inbestigació 

-Formula 1 
2008 
-Super 
promuxon 
.perquè són de 
cotxes 

-roc 
-musica 
clasica 
.perquè 
m’egradan 
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-Jugar a consoles 
-Descarregar jocs 
de la DS amb 
Internet 
descomprimntles 
.per que 
m’agrada molt la 
informatica 

- 7 cean 
- Batman 
.Per que em feia 
gracia i a Batman 
per que imita be 
al joker 
CINE: Si, u nes 
15 vegades any 

-Naruro de Jetix 
-Ben 10 de 
Cartoon netgorc 
.Per que les 2 
series són d’acció 

www.espaland.e
s 
www.dofur.es 
.per que es on 
descarrega jocs 
de DS 

-X 
- 
. 

-Naruto clash 
of ninja 
revolution 
european 
version 
-Super Mario 
bros brawl 
.No se 

-La de la serie 
de Naruto 
- 
.No se 
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-Juga a la 
consola NDS 
-Anar a veure la 
televisió 
.m’agrada la DS 
perque tinc molts 
jocs 

-Tu en California 
Yo en Londres 
- 
.Pots veure a 
Londres i 
California 
CINE:Si, de tant 

-Disney channel 
-Neox 
.Disney chanel te 
moltes pelicules 
Neos te moltes 
series que 
m’agraden 

-habbo.es 
-windows live 
Messenger.com 
.Haboo es un joc 
virtual pots tenir 
diners i parlar 
amb els meus 

-Nintendo 
(revista) 
-Jetix (revista) 
.Nintendi té 
jocs de DS 
Jetix té explica 
les 

-Habbo 
-Mario Kart 
.Habbo per 
que puc parla 
amb els meus 
amics 
MarioKart es 

-No m’agra la 
musica 
- 
. 
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M’agrada la 
televisió perque hi 
ha un canal de 
televisió que 
m’agrada 

en tant amics 
Messenger 
perque puc parla 
amb els meus 
amics 

programacions 
del canal etc 

d’un joc de 
coches 
 

2
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-Jugar a la 
Cònsola portatil 
-Jugar a 
l’ordinador 
.Perquè es molt 
divertit i els els 
jocs que ting 
m’agradant molt 

-Rambo 
-Torrente 
.Perque es de 
aventures i de 
guerra 
Perque fan 
moltes tonteries i 
està boix 
CINE:Si, No gaire 

-La sexta: minuto 
i resultado 
-Disney 
cinemagic la 
banda del patio 
.Perque diuen lo 
que pasa als 
partits de futbol 
Perque hiha 
moltes aventures 

-habbo  
-youtube 
.perque parles 
amb gent de tota 
espanta 
Èrque es veun 
moltes coses i 
videos 

-Mortadelo y 
filemon 
-El mudial de 
basket japon 
.Perque es 
ransforma el 
mortadelo 
Perque gonya 
espanya 

-Mario y sonic 
el los gegos 
olimpicos 
-Granth thefth 
auto IV 
.Parque son 
les olimpiades 
Es de traficar 
droga 

-El canto del 
loco- Eres 
tonto 
-Aloy- NBA 
.Una es de rap 
i l’altra es de 
pop 
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-Jugar a la DS 
-Veure la televisió 
.Perquè es molt 
divertiti no tinc re 
més que fer 

-Indiana Jones y 
la calabera de 
cristal 
-Pokemon el 
misterio de 
Darkray 
.Perque hi ha 
molta acció i fa 
gracia 
CINE:Si, bastant 

-Pokemon Jetix 
-Sinchan Cartoon 
Network 
.Perquè fa molta 
gracia el Sinchan 
i Pokemon hi ha 
molta acció 

-F.C.Barcelona 
jr.cat 
-Miniclip.com 
.A miniclip hi ha 
molts jocs 
FC Barcelona hi 
ha jocs i ho diu 
tot sobre el 
Barça 

-D-LIVE 
(Comic) 
-Naruto 
(comic) 
.Perquè hi ha 
molta acció i 
maten a 
bastanta gent 

-POKEMON 
mundo 
misterioso 2 
-Sinchan 
.Perquè es 
molt complicat 

-Sufre Mamon 
(HombresG) 
-Indiana 
(HombresG) 
.Perque hi ha 
molta musica 
que m’agrada 

 52 



 
2
7
P
5
1
1 

-Fer es port 
-Llegir 
.Esport: perque 
es el meu jobi i 
m’agrada jugar a 
hoquei, futbol, 
basquet 
Llegir: perque en 
certa manera 
aprens 
vocabulary i 
historia 

-Star Wars la 
triologia 
-Harry potter 
.Perque Star wars 
va de droides i 
d’accio 
Perque harry 
Potter fa magia 
l’adolesencia i hi 
ha accio 
CINE: Si, De tant 
en tant 

-Cody lioko Clan 
TV 
-Futbol galactic 
TVTV3 
.perque a cody 
lioko passen 
moltes aventures 
i al mateix temps 
t’ensenya a: 
respectar els 
amics, etc 
Futbol galactic 
perque 
t’enssenya jugant 
al futbol l’edat de 
la adolesencia 

-minijuegos.com 
dfilm.com/live/m
m.html 
.Minijuegos 
perque hi ha tota 
mena  
Dfilm: pèrque es 
pot crear la teva 
propia pelicula 

-Eragon, 
Eldest, 
brishingir(trilog
ia) 
-Finnis mundi 
.Perque hi ha 
dracs 
Finnismundi 
va del “cabo 
de finisterre” 
del cami de 
santiago 

-Liga 2009 
-Indiana Jones 
.perque els 
dos van de 
accio i son 
divertits 

-Jonas 
Brothers 
-High School 
Musical 
.Jonas 
Brothers 
perque es 
“roquero” 
HSM perque 
parla de 
l’adolesencia 
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-Fer esport padl 
-Jugar a la play 
station 
.perquè me 
agrada i fas 
esport i et mous 
mésçperque es 
guay hi ha llocs 
de disparar i de 
juitar 

-Star Wars the 
Clon Wars 
-Spiderman 3 
.perque me 
agrada i va de 
juita i dipars 
Perque me 
agrada i surt el 
venon i me 
agrada el venon 
CINE:Si, de tant 
en tant 

-Disney Channel 
-Feticx 
.perque hi ha 
series que són 
chulas i fan grasia
Perque hi ha 
series que són de 
juita i de pirates 

-minijuegos 
-miniclip 
.perque hi ha un 
joc de futbol 
chulisim 
Tambe hi ha jocs 
chulis 

-cap de 
preferides 
- 
. 

-Driver 3 
-Burnaut 
.Perque és de 
disparar i de 
matar i de 
explotar 
Es de carreres 
i de xocar 
cotxes 

-Jonas 
Brothers 
- 
.Perquè 
canten molt bé 
i són molt 
bons 
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-Jugar a la play 
station 2 
-Dormir 
.Perquè m’agrada 
jugar més a la 
play i Dormir per 
que em relaxa 

-Satr Wars the 
clon wors 
- 
.Perquè sóc un 
fan 
CINE:avegades, 
quant he fet tots 
els deures i em 
porto bé 

-Disney Channel 
-Clan Tve 
.Perque surten 
els meus 
personatges 
preferits 

-Miniclip.com 
-minijuegos.com 
.Perque em fan 
molta gracia 
trineo 

-El petit 
Vampiret 
- 
.Perquè es 
molt divertit 

-El poder de la 
fuerza 
-Dragon ball Z 
budokay 
tencachy 3 
.Son els meus 
jocs preferits 

-cap de 
preferida 
- 
. 

3
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-juga a la consola 
-juga a l’ordinador 
.Per que el joc 
que tinc m’agrada 
per que es 
d’estrategia i 
m’agradan molt. I 
juga al ordinador 
per que tinc el joc 
del comt en 
Estraic que es de 
pistoles 

-La segunda 
guerra mundial 
-i la de Narnia 
.La de Narnia 
m’agrada quan 
surt el Lleo i quan 
comencem a 
juitar. I la 
segunda guerra 
mundial quan 
començan a 
disparar 
CINE:Si, 
abegades quan 
em porto bé 

-tots es que no se 
-codigo lioco 
.bitxos invadeixen 
la terra i uns nens 
maten els bitxos, 
tenen moltes 
coses per matar 

-minijuegos 
-youtube 
.minijuegos 
perque ni han 
molts jocs i 
youtube 
magrada perque 
puc beure tots 
els jocs 

-Ante 
l’osquridad 
-Harri POTOR 
.Ante 
l’enquridad 
magrada 
perque es de 
vruixes i Harri 
Poter magrada 
per que parla 
de magia 

-Pro evolution 
roor 2009 
- 
.Per que parla 
de futbol i ami 
magrada molt 
el futbol 

-Cap de 
preferida 
- 
.perque 
magraden 
totes 
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-Conectarme al 
Internet i 
-Jugar ala 
consola 
.En internet 
perque pots 
ecultar musica 
pots mira 
pelicula... i a la 
consola perque 
pots guanya 
bataies adelenta 
misions... 

-Che el argentino 
i la altra pelicula 
es atrapado en u 
pirado 
- 
.La pelicula che el 
argentino 
magrada perque 
hi ha riesc es 
interesant i la 
pelicula atrapado 
en un pirado 
magrada perque 
es divertida i 
interesant 
CINE:Si, de tant 
en tant 

-El prime es el 
quatro amb ietres 
i latra es telecinco
- 
.En el quatro 
perque surt lluites 
programes 
divertits i en 
telecinco per que 
surt pelicules 
divertidas 

-La primera 
cochaoso i la 
segunda musica 
d’uns altres 
paisos 
- 
.El cochas per 
que surt coches 
molt macus i la 
de la musica de 
altres paisol es 
perque escolta 
altres idiomes i 
tambien perque 
es divertit 

-El principe 
caspian 
-els dos 
dragons 
.Perque es 
interesant i 
divertid 
Perque es 
barallan i es 
interesant i 
divertid 

-Star guarts 
-Sant Andreas 
.Star guarts 
perques es 
divertida 
I Sant Andreas 
perque es de 
guerra 

-Riki Martin 
-Schakira 
.Ricki Martin 
perque es molt 
divertides i 
shakira perque 
tambe es 
divertida 
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Escola D  5è B- 23 alumnes  10 nenes i 13 nens                      20/10/08                          09:10 
 Coses Pel.lícules Programes Webs Llibres Videojocs Música 
1
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-Tocar el piano 
-Escoltar musica 
.Tocar el piano 
m’hagrada molt i 
el practico cada 
dia 
M’hagrada 
escoltar musica i 
ballar 

-High school 
musical 
-Camp Rock 
.Perque són molt 
marxoses i tenen 
moltes cançons 
CINE:Si, un cop 
al mes 

-Vent del Pla TV3 
-Canal Disney 
channel 
.Vent del Pla 
m’hagrada 
perque és molt 
interesant i 
intrigant 
Disney chanel 
m’hagrada 
perque és molt 
dibertit 

-edu365.cat 
-google.es 
.edu 365 és 
molt dibertit i hi 
ha molts jocs 
Google puc 
buscar moltes 
coses i imprimir 
dibuixos 

-Quin Cangueli al 
Kilimanjaro 
Geronimo % alton 
-Gina 
.El primer és molt 
dibertit hi ha 
moltes escenes 
perilloses o que 
fan rabia 
Gina és una nena 
molt tossuda i 
dibertida 

- 
- 
.No en tinc 

-Musiques de 
Camp Rock 
-High school 
musical 3 
.Són molt 
marxoses i es 
poden ballar i 
cantar 

2
P
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-Correr amb els 
patins 
-Estar amb la 
família 
.Perque m’agrada 
les coses tipu 
d’aventures 
Perque si estas 
am familia rius 
més i jugant to 
passes millor 

-Camp Rock 
-High School 
Musical (Totes les 
pelis la 1 i la 2) 
.Perquè son 
divertides i 
musicals i ami 
m’agrada la 
musica 
CINE:Si, de tant 
en tant (1 cop al 
mes) 

-Disney cjanel  
(- dibuixos de 
bebès o infantils) 
-Al pie de la letra 
Tele 5 
.Perquè son 
moltes series en 
un mateix canal i 
són divertides 

www.google.co
m 
www.edu365.c
at 
.perquè pots 
trobar moltes 
imatges i 
informació 

-El zoo d’en Pitus 
-Colecció de 
Geronimo Stilton 
.Perque el llibre és 
molt divertit i el 
autor era profe del 
meu pare 
Perquè són 
divertits i 
d’aventura 

-Brain 
training 
-Brain 
training 
english 
.Perquè 
aprens molt 
d’activitats 
de pensar, 
memoria, 
acció... 

-Camp Rock 
-High School 
musical (1i2) 
.Perquè son 
molt marxoses 
algunes i 
també van de 
Rock 
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-Passejar amb la 
meva gossa 
-Escoltar musica 
.Per que veig poc 
a la meva gossa 
perque els meus 
avis s’el 
l’enporten al 
poble 
Par que em 
distrec molt 
escoltant musica 

-Camp Rock 
-Grease 
.Per que son 
pelicules amb 
musica 
CINE:Si, 3 cops 
al més 

-H2O 
-Sx101 
.H20 es tracta de 
tres nenes que es 
converteixen en 
sirenes i l’altre 
serie es tracta 
d’un col.legi amb 
un grup d’amics 

-youtube 
-google 
.Youtube 
perque es 
poden veure 
els videos de 
totes les teves 
cançons 
preferides 
Google 
m’agrada 
perque es 
poden buscar 
moltes coses 

-No n’encertes 
ni una! 
-Quiero ser 
escritora 
.Per que els 
dos llibres son 
graciosos 

-Cocking 
mamà 
-Imagina ser 
dossenyadora 
de Moda 
.Tranten de 
cuinar i de fer 
proves per ser 
dissenyadora 
de moda 

-Camp Rock 
-Jonas 
Brothers 
.M’agraden 
bastant les 
cançons en 
anglès 
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-Pintar les ungles 
a la nina 
-Pentinar la nina 
.Perquè de tant 
en tant m’agrada 
jugar amb les 
nines 

-Camp Rock 
-High school 
Musical 
.Perquè son molt 
divertides i molt 
animades 
CINE:Si, de tant 
en tant 

-Disney Chanel 
-Pichi,pichi,pitch 
.Perque hi ha 
molts dibuixos 
que m’agraden 
molt sovint 

-no tinc webs 
preferides 
- 
.Perquè no em 
deixen anar a 
internet 

-Tina 
Superbruixa a 
la màgia del 
circ 
-Kika 
Superbruja i el 
hechizo de la 
navidad 
.Perquè 
m’agrada molt 
llegir aquests 
llibres i són molt 
divertits i amb 
moltes 
aventures 

-No tinc 
videojocs que 
m’agradi més 
- 
. 

-High scool 
Musical 
-Camp Rock 
.Per què 
m’agrada molt 
escoltar les 
seves cançons 
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-Jugar amb el 
meu germà 
-Mirar la televisió 
.Perquè amb el 
meu germà em 
diverteixo molt i 
mirar la televisió 
perque fan series 
o programes 
divertits 

-High school 
musical 1 i 2 
-La vida de Nim 
.Les de High 
school musical 
perque son 
divertides i la de 
la vida de Nim 
perque es 
d’aventura 
CINE: Si, De tant 
en tant 

-Disney Channel 
-Antena 3 
.Perquè fan 
series i dibuixos 
divertits 

-Youtube 
-Club super 3 
.Perquè en el 
youtube es 
poden veure 
pelis i la del 
Club super3 
perque hi ha 
molts jocs 

-La pedra 
encantada 
-El caso de la 
misteriosa 
epidemia del 
professor 
.Perquè son 
d’investigar 

-Ordinador 
- 
.Perque té 
moltes wes 
divertides pots 
escriure 
contes, jocs 
com per 
exemple brain 
trainer 

-High school 
musical 
-Amaral 
.Perquè son 
divertides 
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-Llegir 
-Escoltar musica 
.Perquè em 
relaxa i em 
tranquilitza quan 
estic nerviosa i 
tambe avans de 
fer una obra de 
teatre 

-Piratas del 
Caribe (les tres) 
-Bili Eliot 
.Bili Eliot perque 
hi ha escenes de 
claque 
Pirates del Caribe 
perque 
m’agraden + els 
pirates 
CINE: Si, 2 o 3 
cops al mes 

-PeKin expres 
-Ven a cenar con 
migo 
.Perque son 
competidors i al 
final son amics 

-Google 
-Youtube 
.Perquè pots 
trobari 
informacio, 
videos, fotos... 

-El grup d’els 
cinc 
-Tea sister 
.Perquè tant 
l’un com l’altre 
son d’aventures 
i m’agraden 
molt els llibres 
d’aventures 

-Ratarui 
-Mario 
.Perquè tens 
que anar 
pasant nivells 
del 1 al 30 i 
aixos 
m’agrada molt 

-Maikel Jakson 
-Dover 
.Perquè es 
musica molt 
atrevida i pots 
fer valls molt 
vonics 
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-M’agrada fer art 
-M’agrada jugar 
.Perquè es una 
cosa que els hi 
agrada molt als 
nens i m’agrada 
molt l’art perque 
s’em dona molt bé 
i em va agradar 

-M’agrada molt 
High School 
Musical 
-M’agrada molt 
Camp Roc 
.Perquè són 
dues pel.licules 
que són un 
musical i 
m’agrada la 
musica 
CINE:Si, poc 

-M’agrada molt el 
K3 
-M’agrada molt el 
canal 6 
.Perque el K3 hi 
ha dibuixos i els 
nens els hi 
agrada molt els 
dibuixos, i el 
canal 6 perque 
donan el 
simpsons que 
també els hi 
agrada als nens 

-Els jocs de 
nens 
-L’internet 
.Perquè els 
jocs són 
divertits i 
l’Internet per 
buscar coses 

-La novela de 
High School 
Musical 
-Los cinco 
.La novela es 
com si fós la 
pelicula i a mi 
m’agrada la 
pelicul.la i les 
cinco perquè va 
d’aventures i a 
mi m’agraden 
les aventures 

-M’agrada de 
la Nintendo 
DS i el joc que 
m’agrada HSM
- M’agrada de 
la Nintendo el 
joc és de 
cuidar els 
nens petits 
.Perquè 
m’agrada jugar 
a HSM perque 
m’agrada la 
canço i la 
pelicula i l’altre 
joc perquè 
m’agrada 
cuidar els 
nens petits 

-HSMJonas 
Brothers 
.Perque HSM 
m’agrada 
moltisim 
I el Jonas 
Brothers 
perque es de 
la pelicula de 
camp roc i 
també 
m’agrada 
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-Juga a pilota amb la 
meva mara i amb el 
meu para 
-Dibuixa a una 
llibreta roba i despre 
pintaru 
.Perquè es molt 
dibertit i sempra els 
guanyo 
Perquè magrada 
dibuixa i per què de 

-Mama mia 
-Indiana Jones 
.Mama-mia: 
perquè els 
personatges son 
molt macus 
Indiana Jones: 
Perquè pasan 
mltes abentures 
CINE: Si, De 

-Docto Wu K3 
-Camera cafe 
Tele 5 
.Docto Wu: 
perquè es de po 
Camera cafe: Per 
què es de 
comedia 

- 
- 
.No tinc internet 

-Tintin 
-El gnons 
.Perquè es de 
abentura 
.Perque es 
tracta de la 
seva vida 

-Un de maigia 
-Bran brein 
.Per que me 
desbluque gat 
tots els jocs 
Per que es 
trata de 
pensar 

-Bebe 
-A moral 
.Perque les 
dos tenen rima 
i alora 
trancilitzan 
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gran vull se 
disalladora 

bagades 
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-Lleigir 
-Anar a la 
biblioteca 
.Perquè m’agraden 
molt les aventures 
desl llibres y quan 
llegeixo 
m’entretenc molt 
Perque a la 
biblioteca hi ha 
llibres de tot tipus, 
hi ha bon ambient i 
pots consultar 
internet 

-Harry Potter 
-HSM 
.Perquè es 
emocionant, i hi 
ha moltes 
avnetures 
Perque magrada 
molt la musica 
de la peli i es 
molt divertida 
CINE:Si, una 
cegada per mes 
o dos mesos 

-H20 just odd 
water, de antena 
3 
-Los simpsons de 
antena 3 
.Perque es de 
fantasia y 
emocionant 
Perque fa molta 
gracia i es molt 
divertit 

-
minijuegos.com 
-juegos.com 
.perque hi ha 
tot tipus de jocs 

-Memòries 
d’Indún 
-Harry Potter 
.Els dos son 
d’aventures i de 
fantasma i 
magia 

-Animal 
Crossong 
whild world 
-My syms 
.Perque vius 
en un poble i 
fas la teva 
propia vida 

-La musica de 
H20 
-La musica de 
HSM 
.Perque son 
molt boniques 
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-Jugar a bàsquet i 
futbol amb el cosi 
-Banyar-me a la 
piscina 
. Banyar-me a la 
piscina perquè em 
puc relaxar a l’estiu 
despres d’haber fet 
els deures. Jgar a 
basquet i futbol 
perque es lúnic 
moment que puc 
jugar amb un cosi 
que viu a Belgica i 
oerque faig esport i 

-La vita è bella 
(italia) 
-Mamma Mia 
(italia) 
.La vita è bella 
perque trobo 
interessant el 
tema dels nazis i 
els jueus. 
Mamma Mia, a 
part d’agradarme 
la música es molt 
divertida 
CINE:Si, 1 

-Disney Chanel 
-Telenoticies 
.perque em puc 
informardel que 
passa arreu del 
món 
Disney Ch. 
Perque sempre 
fan moltes coses 
diferents 

-juegos.com 
-
compartimlamu
sica.legspot.es 
.hi han més de 
10.000 jocs i 
per això 
m’agrada tan 
. Hi ha musices 
que puc cantar 

-El niño con el 
pijama de rayas 
-Diari del Greg 
.Com he dit 
abans m’agrada 
el tema dels 
nazis 
. M’agrada llegir 
diaris i saber 
que pensen 
algunes 
persones 
d’altres 

-Mario.car 
-Brain training 
.Perque és 
com si 
portessis un 
cotxe de 
carreras 
Perque es de 
pensar i a mi 
aixo m’agrada 
molt 

-Mamma Mia 
-Camp Rock 
.Es diveritda i 
amb marxa 
Es un musical 
molt xulo i 
divertit 
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a la vegada em 
diverteixo 

vegada al mes 
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-Veure la tele 
-Les maquinetes 
.Per que 
m’agrada  
Perque guanyo 
sempre jo i veig 
els dibuixus 

-Bem 10 carrera 
contrarejotge 
-Keroro 
.Per que molen. 
Perque son de 
juitar i de 
comedia 
CINE:No 

-Kerora 
-Bobi esponja 
.Son divertits i 
ban de tunteries 

-Ares 
-Bitcomet 
.perque em 
descargu 
pelicules 

-Dibus 
-Cartoon 
Networc 
(revistes) 
.perque veig els 
dibuixos 

-Super 
Shmath Bros 
Broxel (Wii) 
-Spore (PC) 
.perque surten 
dibuixos que 
m’agraden i 
que son de 
juita i de 
transformarse 

-La excepcio 
(rap, pop i Hip 
Hop) 
-Andi i Lucas 
(pop) 
.Perque tenen 
ritme 
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-Jugar a la wii 
-Jugar amb el gos 
.Per què si no em 
deixen juagra a la 
consola, jugo 
amb el gos 

-Spai clars 
-L Illa de Nim 
.Per què es 
divertida 
Es divertida, es 
de lluita i vol 
protegis la seva 
illa 
CINE:Si, Una 
vegada a la vida 

-Los simpson 
(Antena tres) 
-DRagon ball Z ( 
en cuatro) 
.Son divertits, 
graciosos i tontos 
Dragon ball Z es 
de lluites 

- 
- 
.Jo no tinc 
internet 

-Bartman de los 
Simpson 
(comic) 
-Nintendo Acció 
(revista) 
.perqie 
m’agraden 

-Pro evolution 
sosser 2008 
-Mario Karts 
wii 
.Un es de 
futbol i l’altre 
de cotxes 

- 
- 
.No m’agrada 
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-Veure la televisió 
-Llegir 
.Per què la 
televisió treu el 
temps 
Les llibres 
m’ensenyan a 
imaginar 

-Iron Man 
-Indiana Jones 
.Per l’acció del 
vestit d’Iron Man. 
Perquè l’Indiana 
Jones es 
aventures 
CINE:Si, 

-Fox 
-Disney Channel 
.Perquè tenen les 
mevs series 
favorites 
(American 
dragon) 
Padre de familia 

-Nick.com 
-Disney 
channel.com 
.Perquè tenen 
els meus jocs 
preferits 
(American 
dragon) (danny 

-Deltoraquest 
-La brujas (E) 
.Per que son 
molt divertits 

-Transformers 
-Ape 
academia 
.Perquè en 
transformes 
que puc 
transformarme 
en un veicle 

-No m’agrada 
la música 
- 
. 
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avegadas fantom) Perquè hi ha 
minijocs 

2
3
P
5
1
0 

-Jugar amb la 
consola portatil 
-i an vaixells i 
avions 
.per que jugar amb 
la consola magrada 
els personatges 
que surten i amb 
els vaixells faig 
guerres i amb els 
avions també 

-Pokemon 2 poder 
de una 
-Dragon ball el 
retorno del 
guerrero legendario 
.surten els 
personatges que 
ami magraden 
CINE:Si, 2 cops al 
més 

-Dragon ball 
cuatro 
-Pokemon Hoen y 
diamante, Jetix y 
telecinco 8:00 
Felises 22.00 
.Surten coses que 
ami magraden 
surten 
personatges que 
ami magraden 

-Wikipedia 
pokemon 
-yotube 
.surten coses 
que minteresen 
molt 

-Poemas Bon 
profit 
-Platero y jo 
.Bon profit va 
sobre poemes 
del menjar i son 
divertits i 
platero i jo 
també es de 
poesia 

-Poke,pm 
mundo 
misterioso 
Exploradores 
del tiempo 
-Dragon ballZ 
warrios 2 
.surten coses 
que magraden 
super poders 

-Dragon ball 
rap 
-Porta epoca 
de cantar 
.es de rap i 
rimen molt 
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-Jugar futbol 
-Jugar al futbolin 
.M’agrada jugar al 
futbolin per què 
soc molt bo 

-Las cronicas de 
narnia i principe 
caspian 
-La isla de nil 
. Las cronicas de 
narnia i principe 
caspian èr què es 
de lluita 
CINE: Si, De tan 
en tant 

-Escenas de 
matrimonio Canal 
5 
-Pressin catch. 
Canal 4 
.Els combats da 
pressin cath són 
mentira 

-Minijuegos 
-Y8 
.Els jocs que 
estan ha ir són 
molt divartits de 
lluita 

-Comics: Els 
simsons 
-Revistas: De 
pokemons 
.Els comics i les 
revistes són 
molt divertits 

-Fifa steet 3 
-El pokemon 
diamante 
.Estran de 
caturar 
pokemons 

- 
- 
.Ninguna 
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-Molt d’esport 
-estar amb els 
meus amics per 
ferlis vromes 
.magrada fer esport 
perquè vull corre, 
saltar,...Estar amb 

-Hai escuul 
miusical 2 i 1 
-Alvin i las ardillas
.Les dos són de 
musica i són 
divertides 
CINE:Si, molt 

-American dad: La 
1:00 a lantena tres 
-One piece. Al 
canal 3.30 
.American dad 
perquè em fa riure 
molt i One piece 

-google 
- 
. magrada 
buscar imatges 
de dibuixos 

-La nobela de 
Jimi Neutron 
-La nobela de 
Hai escuul 
miusical 2 
.magrada molt 
llegir i són 

- 
- 
. 

- La  de Hai 
escuul 
miusical 1,2 
-La de Alvin i 
las ardillas 
.son molt 
boniques i 
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els amics perquè 
mo passo molt be i 
soc vastan trapella 

poques veguades perquè es de 
guerra i de 
confiança 

divertides divertides 
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-consola 
- 
.perce es de 
matar 

-el tirador 
-piratas del carive 
en el fin del 
mundo 
.pore son de 
matar 
CINE:Si, cuando 
me da la gana 

-UUE 
-La viloteca 
.uue se matan 
ennte todos 
La vibloteca 
porce un pelo de 
la polla se mete 
en un sanguigui i 
un tio se lo tiene 
que come el 
sanguic con un 
pelo de la polla 

-miniclip.com 
-reparto 
vidoguegdomici
lio.com 
.porce se 
guega 
Porce puedes 
comprar 
bideoguegos 
pro internet i 
alcavo de una 
senana lla 
tellega a tu 
casa 

-no me gusta 
ler porce es una 
porceria i me 
avure 
- 
.miralo ai 

-gran te fauto 
1 
-mercenario 2 
.pore los dos 
guegos son de 
matar 

-no me vusta 
- 
.solo basura 
para molestar 
a los vecinos 
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-M’agrada mirar 
la televisió 
- 
.Per que de 
vegades fan 
concursos 
divertits 

-m’agrada la 
pel.licula de cars 
- 
.Per que es de 
curses i coses 
divertides 
CINE:Si, poc 

-Canal 3 Polonia 
- 
.Per que son 
coses que fan 
riure a la gent 

-Els meus 
pares no em 
deixen fer 
servir cap web 
- 
. 

-El zoo d’en 
Pitus 
- 
.El zoo d’en 
Pitus m’agrada 
perque es una 
colla de nens i 
en Pitus esta 
malalt i te que 
anar a un 
metge a Suecia 
i no te diners i 
la colla fa un 

-M’agrad un 
joc de cotxes 
d’ordinador 
- 
.Per que 
guanya 
algunes i mo 
paso bé 

-L’himne de 
l’alegria 
- 
.M’agrada per 
que es maco i 
parla de 
l’alegria 
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zoo perque 
recolli diners 
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-Estirarme en la 
cama biendo la 
televisió i sin 
mober ni un pelo 
- 
.per què magrada 
molt i es mull 
relajante para mi 

-El niño vampiro 
-Batman 
.Per que man 
agradat molt 
CINE:1, 1 cop ala 
bida 

-Bola de Dragon 
-Doraemon 
.Perque 
magradan 
motisim 

-Conquista 
-Minijuegos 
.Son les meves 
preferides 

-captain biceps 
comic 
-Naruto comic 
.El captain 
Biceps 
magrada i ma 
fet riure 
I el naruto de 
mota lluita i 
aventura 

-Conquista 
-Dragon Ball 
.per que 
mancantan 
molt i que es 
de gera 

- 
- 
.nomagrada 
cap 
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-Lego 
-coches Hot 
wheels 
.M’agrada perque 
puc fer lego amb 
l’anac (Sancho) 
Perque tinc una 
capsa amb sorra i 
faig un parquing 
supterrani 

-Inuyasha 
-Camp Rock 
.Inuyasha:perque 
es l’unic 
personatge de la 
tele que m’agrada
. Perque es una 
pelicula amb un 
musical 
CINE:Si, 3 cops 
l’any 

-K3 
-Quatro 
.K3: perque fan 
Inuyasha per la 
tele 
Quatro perque 
fan Dragon Ball Z 

minijuegos.com 
viciojuegos.co
m 
.perque te 
1.257.898.725 
jocs diferents 
Perque tinc 
trucs de jocs 

-El diablo de la 
tore Ifeel 
(comic) 
-Com dibuixar 
mango (llibre) 
.perque es de 
monstres 
Com dibuixar 
manga en 
dibuix i intento 
soperarme 
cadadia 

-Colectin the 
arms 
-Half-life 
.Colection the 
arms: porquet 
rata sobre la 
mili 
Half-live: 
perque trata 
de monstres 

-Porta 
- 
.perque canta 
rap 
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-Jugar a pilot 
“futbol” 
-Jugar amb la 
meva hamster 
.El futbol es molt 
divertit i amés jo 
jugo a futbol a un 
equip 
Jugar amb la 
meva hamster 
perquè jo estimo 
molt la meva 
hamster 

-La isla de Nim 
-El rpincipe 
Caspian 
.La isla de nim 
perque es una 
nena que viu amb 
el seu pare a una 
illa sense ningú 
només amb 
animals i el 
rpincipe Caspian 
jo me llegit les 
aventures i es 
molt divertit 
CINE:Si, de tant 
en tant 

-Clan TV 
-Cuatro 
.perque fan 
dibuixos animats 
Quatro perquè 
fan dragon ball, el 
hormiguero, 
circus, pressing 
cath.... 

-Msn 
-Minijuegos 
.Msn m’agrada 
perquè xatejo 
amb els amics 
Minijuegos 
m’agrada 
perquè hi ha 
jocs per 
entretenir-se 

-Naruto 
-Conan 
.Conan perque 
es de detectius 
Naruto perque 
es de Ninjas 

-Naruto 
-Dragon ball 
????? 
.Naruto perquè 
es de Ninjas 
Dragon ball 
perque es de 
lluita 

-Rap 
-Pop 
.Rap perque 
es musica molt 
moguda 
Pop perquè es 
musica 
moderna 
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-M’agrada jugar a 
futbol 
-M’agrada jugar a 
l’ordinador 
.Perque a 
l’escola, al pati 
juguem a futbol 
Perquè m’agrada 
jugar als 
videojocs de 
l’ordinador 

-Noche en el 
museo 
- 
. Per que va de 
un señor que 
vigila un museo 
por la noche, y 
los animales y las 
personas del 
museo cobran 
vida 
CINE: Si, Una 
vegada a l’any 

-El hormiguero 
(cuatro) 
-Polonia (TV3) 
.Perque en 
aquest programa 
fan experiments i 
es de humor 
Perque en aquest 
programa fan 
politica de riure 

-ea.com 
crashbandicoot.
com 
.Perquè en 
aquestas dos 
webs puc veure 
els videojocs 
que sortiran a 
la tenda 

-Rompetechos 
(comic) 
-Mortadelo y 
filemon (comic) 
.Perquè son 
dos comics que 
fan riure 

-Ratchet i 
clank 
-Total 
immersion 
racing 
.Perquè 
ratchet i clank 
e sun joc de 
armes i de 
guerra 
Perque tital 
immersion 
racing es un 

- 
- 
.Perque 
m’agrada tota 
la musica 
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joc de coches 
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-Dibuixar 
Pokemons 
-Jugar amb els 
mini sktes i amb 
les sebes pistes 
.Perquè dibuixar 
és el meu jobi 
Perquè amb 
diverteixo amb el 
meu germà, rient 
estudiant del meu 
germà, etc 

-SCARY MOVIE 
4 
-Street Dance 
.Scary Movie 4 fa 
una mica de por, 
perque hi ha un 
que tenia un fill i 
en un combat de 
boxe un home va 
caure sobre ell 
SD va de ballar, 
es pasen unes 
mascores i ballen 
a el metro, el grup 
es diu 4.10 
CINE:Si, poc 

-Pichi Pichi pitch 
a la tarda 
-En quatro, bola 
de Drac 
.En quatre Bola 
de drac va de uns 
guerrers de 
l’espai que mata 
a els dolents, per 
salvar a la terra 

-Miniclip 
-Minijuegos 
.Miniclip és un 
pingüi que te 
que pasar 
molts nivells i si 
et maten tota la 
vida tornes a 
començar 

-Keroro 
-Dragon ball 
.Keroro és un 
invasor 
alienigena que 
vol ivair el 
planeta terra 
amb els seus 
etgercits 

-Pokemon 
Rubi 
-Gran the F 
auto 
.Gran the F 
auto és un joc 
de matar 
persones, 
robar cotxer i 
explotar-ls i fer 
moltes misions

-Dragon ball 
Rap 
-SFDK 
.SFDK és un 
cantant molt 
famós que a 
mi magrada 
molt 
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Escola F     5è B- 25 alumnes  13 nenes i 12 nens                  23/10/08                          09:10 
 Coses Pel.lícules Programes Webs Llibres Videojocs Música 
1
F
5
1
0 

-Mira la tele 
-Cuida las mevas 
nabodas 
.mira la tele es 
cuan fab Los 
hombres de Paci i 
aquí no ai quen 
viva i les mebes 
nabodas perque 
qrec ques lameba 
obligasio 

-pequeño pero 
maton 
-mi mostro i yo 
.pequeña pero 
mata es que es 
de comedia i mi 
monstro y jo por 
que ban duna a 
cole 
CINE: Si, 5 
vegada a la meva 
vida 

-Disney chanel 
peliculu i 
paramon comeDo 
- 
. Disney Chanel 
peque fa catatia 3 
paliculas i 
patanon conesta 
perque  ???’ 

-youtbe i 
google 
- 
.perque son els 
me rupita truba 
cualsabol cosa 

-la Biblia 
-i tots els llibras 
da Asterix i 
Obelix 
.perque la Biblia 
me la esuda i 
fatg tot el que 
diu i esterix i 
obelix mira 
magada i 
magradaria que 
fesin series 

-proevolucion 
2008 
-fifa 2008 
.perque son de 
futbol 

-shaquira 
-rici martin 
.perque crec 
que canta de 
fabula 

2
F
5
1
0 

-escoltar musica 
amb el mp4 
-ordinador i 
conexio a internet 
.M’agrada molt 
escoltar musica 
amb el mp4 
mentres faig els 
deures i ordinador 
a conexio internet 
també per que 
emb conecto amb 
amics tiels.... 

-Una nobata en 
un cuento de 
adas 
-Las croniquas de 
SPIDERWIK 
.perque ami 
mencanta la 
comedia per que 
em fan riure molt 
les pelis de riure i 
també el misteri i 
el suspense 
CINE: Si, si pero 
molt sovint 

-disney channel 
-neox 
.en disney 
channel ian molts 
dibuixos i tamce 
series 
d’adolescents... 
I neox per que a 
les 9:00 fan un 
programa que 
m’agrada molt 
que es diu 
BLIOTEKA 

- disney 
channel.es 
-juegos de 
cocinar.com 
.tenen jocs de 
series de 
televisio o 
concursos 

-365 cuentos de 
imaginacion 
-cuentos de el 
hombre de 
l’arena 
.son molts 
contes junts i 
son de 
moltisima 
imaginacio i 
fantasia 

-silent Hill 
-Barbie 
.m’agraden els 
jocs de por i 
els de Barbie 

-Rise up  
-Trompetas 
Calabria 
.m’agradean 
molt les 
musiques 
maquineres 
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tampoc 
3
F
5
1
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-Anar a la picina 
-Jugar a 
l’ordinador 
.perque quan vaig 
a la picina 
m’agrada molt 
nadar i es molt 
interesant. I 
m’agrada jugar al 
ordinador perque 
pots sentir 
musiques, veure 
videos, jugar, 
parlar pel xat... 

-Camp Rock 
-Atrapado en un 
pirado 
.pelicula de camp 
rock m’ha agradat 
perque cantaven 
molt bé i atrapado 
en un pirado era 
de riure i era per 
passar l’estona 
CINE:Si, 
devegades un 
cop a la semana 

-El Internado 
-os simpson 
.perque en el 
internado hi ha 
coses divertides i 
coses molt tristes 
i també ni 
hapareixenmoras.
.. i els simpson 
m’hagraden 
porque la magoria 
de la gent els 
mira i fan molta 
gracia 

-You tube 
-miniclip 
.youtube 
perque na nan 
moltes coses 
canals, vidios i 
musiques i 
m’agrada 
miniclip oerque 
hi ha molts jocs 
divertidides 
tracten en 
atrapar, 
disparar... 

-Mortadelo y 
Filimon 
-La Bravo 
. Mortadelo y 
Filimon són 
molt divertits i 
han sigut els 
millors comics 
que he llegit i 
m’hagrada la 
Bravo perque 
es una revista 
molt interessant 
i surten 
famosos i et 
regalen coses 

-cats 2 
(consola) 
-C:S:I: 
(ordinador) 
.perque cats 
s’han de 
cuidar, 
alimenta, jugar 
i comprar i csi 
s’ha de 
descubrir qui 
ha matar a 
algun o un 
altre 

-Hayden 
-Mozart 
.Hayden 
tocaba molt bé 
el violi per un 
princep i 
Mozart feia 
minuets molt 
difícils i tocaba 
molt be els 
instruments 

4
F
5
1
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-anar al parc amb 
les meves 
amigues 
-anar a donar una 
bolta amb les 
meves amigues 
.perque em 
diverteixo i jugo a 
el pilla pilla i anar 
a donar una bolta 
amb les meves 
amigues ens 
expliquem chistes 

-buscando a 
memo 
-Mortadelo i 
filemon 
.la de buscando a 
memo perque em 
va fer riure 
perque fan molt 
riure 
CINE:Si, 5 
vegades al any 

-al pie de la letra 
antena 3 
-escenas de 
matrimonio 
telecinco 
.a mi m’agrada al 
pie de la letra 
perquè cantan i 
fan riure i 
escenas de 
matrimonio 
perque em peto 
de risa també 

-youtube 
-minijuegos 
.youtube 
perque puc 
escoltar musica 
i minijuegos per 
que puc jugar 

-el llibre totu-
nas 
-La 
blancanieves 
.el llibre de totu-
nas perque al 
final tenen un 
fill i la 
blancaneus 
perque es 
bonica de veure 
i m’agrada 

-la wii 
-ordinador 
.la wii 
m’agrada 
oerque pots 
jugar al joc 
que bulguis i 
l’ordinador 
perque pots 
buscar moltes 
cosses i pots 
jugar 

-el arrebato 
-gasolina 
sangre i fuego 
.perque les 
dos son 
marchoses 
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i ens riem 
5
F
5
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-juga a la wii 
-i al ordinador 
.perque es molt 
divertit juga a la 
wi i al ordinador 
- 
. 

-Los simpsons 
-Yo robot 
.per que aquestes 
pelicules son molt 
divertides 
CINE:No 

-Los simpsons 
neos antena tres 
- 
.per que fa riure 

-juegos.com 
-minijuegos 
. 

- 
- 
. 

-los simpsons 
- 
.per que el 
video joc es 
molt divertit 

- 
- 
. 

6
F
5
1
0 

-Pinta  
-Escriure contes 
.Perquè pintant 
emb dibirteixo 
mol 
Escriure contes 
perque me 
invento molts i els 
vull escriure i se 
els ensenyo a els 
meus avis i tiets 

-Un becino con 
pocas luces 
-Epic Mobie 
.Perquè in becino 
con pocas luces 
fa molta grasia 
Perque epic 
Mubie fa molta 
por i a mi me 
agrada 
CINE:Si, quan 
podem 

-Antena neoxx 
-Disney Channel 
.perquè els dos 
Antena –neox i 
Disney Channel 
es fan totes les 
series que 
m’agraden molt 

-
juegosdechicas.
com 
-minijuegos.com 
.perquè en 
juegos de chicas 
i ha moltes 
coses de noies 
per exemple 
maquilla a una 
noia, pantina, 
pintarli les 
ungles.etc 

-Tina la 
super bruixa 
- 
.Perque té fa 
molta por 
perque jo 
vaig comprar 
Tina la super 
bruixa els 
vampirs ???’ 
me agrada 
les istories 
de por 

-Wii=Hanna 
Monntana 
-PSP=Whalie 
.Perque la wii 
hi ha Hanna 
Monntana i 
tens que vallar 
amb els 
mandos 
Perque la PSP 
tens que clicar 
a uns botons i 
camina!! 

-Paulina Rubio 
-Canto del loco 
.Perquè la 
Pulina Rubio va 
de que li piquen 
uns gamberros i 
es protegeix 
El canto del loco 
té molt ritme i 
me agrada molt 

7
F
5
1
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-Jugar a la DS 
-Anar al parc 
.Jugar a la DS 
perque em 
distraig 
Anar al parc 
perque veig als 
meus companys 
fora de classe i 

-El orfanato 
-Kung-fu Panda 
.El orfanato 
perque fa por 
Kung fu Panda 
per que emb 
diverteigo 
CINE:Si, cuasi 
mai 

Antenatres 
-La lola 
-El internado 
. la lola perque es 
fica en molts 
embulics 
El internado 
perque es de 
misteri 

-juegosde 
chicas.com 
-youtube.com 
.Juegos de 
chicas oerque hi 
ha molts jocs 
diferents 
Youtube perque 
pots veure 

- 
- 
.No m’agrada 
gaire llegir 

-Gitar Hero 
DS 
-Mario Cars 
DS 
.Gitar hero 
perque toces 
la guitarra 
Mario Cars 
perque fas 

-Fondo 
flamenco 
-Rebelde 
.Fonsdo flamenco 
perque son molt 
boniques les 
cansons 
Revelde perque 
algunes don 

 69 



jugo amb ells moltes coses careres tristes i algunes 
divertides 

8
F
5
1
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-Buscar bolets 
-Anar a donar un 
vol 
.per què 
m’agrada buscar i 
omplir el cistell 
Per que sino a 
casa m’he 
aburreixo 

-Shinchan en 
busca de las 
bolas perdidas 
-Lile i Stich 2 
.Per que les dos 
son molt 
divertides 
CINE:Si, un cop a 
l’any 

-Disney channel 
-Neox 
.Per que es per a 
nens i nia molts 
dibuixos 

-contes boigos 
-edu365.com 
.per què surten 
uns contes que 
fan riure 
Per que puc 
buscar 
informacio i jugar

-Ui, quina por 
-Kika la super 
bruixa 
.Ensenyen 
coses son 
dibertits 

-Animal 
crosing (DS) 
-Serp 2 (Mobil)
.Tens el propi 
personatge 
Pots triar la 
serp tu 

-Totes les 
musiques 
- 
.M’agraden les 
cançons 

9
F
5
1
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-Balla 
-ana de compres 
.Balla-vaig 
comença a balla 
des de petita i 
menganxat 
Compres-
m’agrada surti de 
casa 

-Angeles S.A 
-Camp Rok 
.Angeles SA 
m’agrada la Maria 
Isabel 
Camp rok- 
m’agrada com 
canten 
CINE:Si, Molt poc 
2 o 3 a lañ 

-Drek i Josh (nik) 
-Totall espais 
(Jetix) 
.fan riure 
Son d’espias i 
delinstitut i 
m’agrada molt 

-yputub 
-msn 
.M’agrada 
esculta musica 
M’agrada parla 
amb els amics 

-!Quiero un 
hermanito! 
- 
.Es molt guai 
per que el nen 
li diu a la mare 
que vol un 
germa 

-Sims (Pley 2) 
-Bratz (pley 2) 
.sims- es guai 
cunstrui cases 
Bratz- es 
modern de 
vesti 

-Mariaisabel 
-Antirrabia 
.Maria isabel 
m’agrada com 
canta i ella 
tambe 
Antorrabia 
m’agrada el 
rap i canta rap 

1
0
F
5
1
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-Gugar amb les 
meves germanes 
-Gugar amb les 
meves amigues 
.Perque m’o paso 
genial 

-Hanna Montana 
-Camp Rook 
.HM perque fa 
riure 
I l’altre perque 
mola va de 
musica 
CINE:Si, 3 o 4 
vegades al mes 

-Internado Antena 
3 
-Factor X tele5 
.Internado perque 
mola quan surt un 
bampir fent veure 
que fa por 
Factor x perque 
fan coses de 

-La meva web 
de fotos 
-Youtube 
.Perque esta ple 
de fotos mebes i 
dels meus amics 
Perque hi ha de 
tot pelis, 
videos... 

-Revista de 
Hanna 
Montana 
-Mangas 
.Les revistes 
parlen de tot 
i... 
Mangas 
perque parlen 

-Nintendo Joc 
de conills 
-Ordinador Joc 
de cuines 
.Perque es 
tracta de si els 
alimentes bé, 
si els dutxes... 
Perque 

-El.la 
-Haig shool 
miusical 
.Peque canta 
amb frances 
iami mencanta 
cantar amb 
frances Peque 
canta amb 
Engles 
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vallar... de l’amistat, 
de l’amor 

guanyes 
diners i te’n 
vas de 
compres 

imencantacanta
r amb angles 

1
1
F
5
1
0 

-Mirar la televisió 
-Jugar a 
l’ordinador 
.M’agrada perque 
es dibertit ara hi 
ha molts canals i 
podem veure 
coses 
M’agrada jugar a 
l’ordinador perque 
hi ha moltes webs 
divertides 

-Ann 
-Anastasia 
.Anni m’agrada 
perque es la 
historia d’una 
nena i quan la 
veig 
m’emossiono. I 
Anastasia el 
mateix 
CINE:Si, de tant 
en tant 

-Zoe’y 101 
-H20 
. Es du un 
internat d’uns 
nois i noies i h20 
es d’uns noies 
que son sirenes 
ho fan a antena 3 
i neox 

juegosjuegos.co
m 
-juegos de 
chicas.com 
.a juegosjuegos 
va una mica de 
tot 
I juegos de 
chicas va mes 
de noies 

-La cazadora 
de Indiana 
Jones 
-Monica 
investiga 
.Van de 
l’historia d’una 
noia i d’una 
nena que 
investiga 

-Braintaing 
-Dogs 
.Braintaing de 
fer mates i 
Dogs de 
cuidar gossos 

-Amaral 
-Bruce 
Spreinting 
.M’ahgraden 
com cantes els 
dos 

1
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-duxar-me 
-jugar amb la 
meva cosina 
.M’agrada duxar-
me perque em 
tranquilitza 
Perque sempre 
esta rien i casi re 
la mateixa edad 
que jo 

-Atrapado en el 
tiempo 
-Grease 
.perque cada dia 
li passa al mateix 
Perque m’agrada 
el jonsh trabolta a 
la peli 
CINE:Si, de tant 
en tant 

-Disney Channel 
-K3 
.Perque i fan 
moltes series 

juegosjuegos.co
m 
-Msng 
.Miner es un joc 
de juegos.juegos
Parlo amb la 
meva germana 
amb l’ordinador 
quan la tinc al 
costat 

-les vaques 
guapes 
-la tempesta 
.perquè són 
unes vaques 
que van per la 
ciutat  
D’una rata que 
tot el dia i a 
tampestes 

-Gossos DS 
-Disenyadora 
de moda DS 
.son gosos 
que els fas 
concursar 
Perque tens 
de vestir a 
models 

-Gossos 
-El senyor pla 
.perque 
m’agrada la 
camçó de 
camins 
El club 
supertres la 
cançó del 
senyor pla 

 71 



 
1
3
F
5
1
0 

-Anar amb 
bicicleta 
-Jugar a la 
consola 
.Perquè amb 
divirteixo molt i 
per què estic molt 
contenta 

-High School 
Musical 2 
-Los Simpsons 
.Són películes 
que fan riure i 
tenen una mica 
de aventura 
Son pelicules que 
fan riure i tenen 
una mica de 
aventura 
CINE:Si, algunas 
vegades 

-Disney channel 
HSM 
-Antena tres 
punto neox: Lizzie 
Maguaire 
.Surten famosos 

-you tube 
-minijuegis 
.les músiques 
són de artistes y 
el minijuegos 
poden ser de 
coches, 
aventures 

-Mortadelo y 
Filemon 
-Matilda 
.Estos libros 
són de 
avemturas i 
són 
emocionantes 

-Los sims 2 
-Animal 
crossing 
.Los sim 2 
sorten 
personatges 
que els pots 
canviar la roba 
Animal 
crossing pots 
anar a 
comprar.. 

-Don 
Domination 
-Shakira 
.Són musiques 
que és una 
mica de Fanki 

2
0
F
5
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-Anar al carrer 
amb el monopati 
-jugar psp 
.perque se ana 
molt be amb el 
monopati 
Perque tinv molts 
jocs per la psp 

-El bicho 
-Spider-man 3 
.Perque el 
personatges 
m’hagradan molt 
de Spiderman 
El Bicho 
m’hagrada 
perque fa molta 
gracia 
CINE: Si, Molt 
subin 

-Sinchan neox 
-Los simoson 
neox 
.Sinchan perque 
fa moltes 
tonteries 
Los simpsom 
perque fa molt 
riure 

- 
- 
.No tinc internet 

-Mortadelo i 
filemon 
-revistes 
.perque son 
molt divertits 

-Monster 
Hunter 
-Fifa 2008 
.Monster 
Hunter es de 
mata Monstres
Perque es de 
futbol 

-Antirrabia 
-rap 
.perque els 
vidios som 
molt guais 

2
1
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-juga a la plei 
-juga al parc 
.per ce vaic a 
mols amics 

- 
-Sanandrea 
.perque es diveriti 
juga al joc 

-los simsons i la 
-bibliotequa 
.perque la 
vivliotequa es 

-el mesenjer t 
tanve  
- el llotuve 
.per ques coltu 

-del aninal i 
tanve  
-els comics 
.llegi es molt 

-Pocemon 
-sananteas 
.perque al 
sanandreas 

-A ti rubia i 
bocs 
- 
.???? 
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0 Sanandrea 
CINE:Si, poc 

pican musica al llotuve divet i del 
gosos 

pot fe misions i 
tanve 
potsagafa 
coxas 

2
2
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5
1
0 

-juga a futbol 
-juga a basquet 
.es divertit i quan 
ficas un gol 
tamucionas 
Es divertit corras 
molt i la canasta 
asta a dalt 

-La Momia tres 3 
-Has skool 
miusical 3 
.Surten momies 
es daccio i es 
divertida 
Hi ha dos 
cantants que fan 
coses divertidas 
CINE:si, pero no 
molt 

-disney channel 
tots els 
programas 
- 
.Son divertits hi 
ha moltes coses 
am diverteix molt 

-Youtube 
-gogle 
.per que hi ha de 
tot musica 
videos... 
Quantens 
deures u pots 
buscar 

-los cuatro 
fantasticos 
-El gato del 
terror 
.En cada 
capitol lluiten 
contra un altra 
Perque es de 
por 

-liberti city 
stroy 
-Pro evolution 
socer 2008 
.Perque  va de 
matar gent i fa 
misions 
Perque es de 
futbol 

-???? 
-Its may live 
.Perque es 
deroc i 
tranquila a la 
vegada 
Perque es de 
rock i tranquila 
a la vegada 
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-monta bisi 
-monta patins 
.perque faic 
esport magrada i 
puc juga a corre 

-Star Wuars 3 La 
venganza de los 
sid 
- Star Wuars 1 El 
retorno de los sid 
.perque la 
primera vagada 
que la vax veure 
era da axio 
suspense i de 
geres de robots 
contra clons 
CINE: Si, gaire 
subin 

-Disnei canel TDT
-Ka3 
.Perque ian 
dibuixus que 
magraden molt i 
imaginaris com 
uns dragons o 
monstre delaire 

-Yotube 
-minijuegos 
.perque lla molt 
jocs i molt videos 
sobre musica 

-no magradat 
ningu 
- no magradat 
ningu 
. 

-Star wuars 
Baterfrom 
-Star wuars 
Baterfrom 2 
. perque puc 
ser mors 
aniligens o 
clons rovots i 
uns omes que 
porten 
espades  ??? 

- no magradat 
ningu 
- no magradat 
ningu 
. 
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-jugar a juegos de 
mesa 
-jugar a la 
consola 
.perque es molt 
divertit i es pensa 
una mica  
perque es molt 
divertit 
 

-la guerra de las 
Galaxies 
1,2,3,4,5,6 
-el señor de los 
anillos 
.per que lluiten 
amb naus 
especials amb 
planetes i amb 
espade ???? i 
també lluiten 
soldats 
Perque hi ha 
Katapultes i 
també hi ha molts 
soldats 
CINE:si, de tant 
en tant 

-Doctor who 
-El hormiguero 
.perque viatge per 
el temps ??? 
Perque fan 
moltes coses i 
tambe venen 
actors famosos o 
cantants 

-youtube 
- 
.perque s’hi veu 
vidio 

-Mortadelo i 
Filemon 
- 
.perque fa molt 
riure 

--Star wars 
Baterfrom 1,2 
-Formula 1 
.perque faig 
molta batalla 
Perque faig 
carrere i son 
cotxes  ??? i 
un circuit 

-la banda 
sonora de Star 
wars  
- tengo la 
camisa negra 
.perque es 
marxosa 
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-Llegir 
-Juga a la 
consola 
.Perque tots els 
llibres que tinc 
son llargs i 
divertits 
Pots triar 
diferents jocs de 
diferentes cosas 

-Oikémon 2000 
-<kuzco 
.Perque Pokemon 
m’agrada des de 
petit i ara de gran 
hem continua 
agradant 
Fa molt de riure 
CINE:Si, 5 o 6 
veades l’any 

-Phineas y Ferb 
(disney chanel) 
-Pokemon (Jetix) 
.casi mai 
repeteixen els 
episodis i fan molt 
riure 
Pokemon es una 
serie amb molta 
acció 
 

-Minijuegos 
-Juegos Diarios 
.Per que hi ha 
jocs de moltes 
classes 
Perque hi ha 
jocs de sant 
Fermin 

-Viatge al 
regne de la 
fantasia 
-la penya dels 
tigres 
.es un llibre 
que te mes 
llibres 
Te de moltes 
classes i es 
d’intriga 

-Super Smash 
Brosh Brawl 
(wii) 
-Mario Galaxi 
(Wii) 
.Per que es un 
joc de lluita i 
de acció 
Perque es un 
joc molt llarg i 
molt guai 

-Super 3 
- 
.Perque hi ha 
diferents 
cançons 
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2
6
F
5
1
0 

-ordinador 
-consola 
.hi ha jocs de tot, 
perque ni a de 
coches i lluites 
carreras i ha molt 
jocs diferents 

-Tunning 2 
- Tunning 3 
.Son coches que 
fan carreras de 
tunings 
CINE:Si, 
avegades de tant 
a tant 

-Disney channel 
-Neox 
.Canals de tots 
els dibuixos i 
series guais i 
moleis 

-minijuegos 
-miniclip 
.ni ha jocs de 
coches i de 
moltes mes 
coses divertides 

-Kika i els 
pitus 
-Mortadelo i 
filemon 
.hi tenen 
dibuixos 
moleis els 
comics i fan 
riure molt 

-basquet (psp) 
-simson (psp) 
.Es pot jugar 
de 2 jugadors i 
jo jugo amb el 
meu pare i el 
guaño 

-trompetes 
-musica rapida 
.La musica 
esguai 
divertida i 
marxosa 

2
7
F
5
1
1 

-jugar 
-gimnastica 
.m’agrada molt 
jugar a futbol, 
etc... 
M’agrada molt 
jugar al potre 

-spiderman 3 
-reflejos 
.spiderman 
perque m’agrada 
molt 
Reflefos perque 
dona por 
CINE:Si, moltes 
vegades 

-los sustitutos 
-zombi hotel 
.Los sustitutos 
perque te 
entretens 
Zombi perque ya 
un hotel 

-youtube 
-minijuegos 
.perque escucho 
musica 
Perque hi ha 
jocs 

-el puntet 
-el piano 
.perque el 
pontet juga a 
cotxes 
Perque es un 
piano magic 

-superman 
-spiderman 
.perque pots 
volar 
Spiderman 
mata al 
hombre arena 

-antorravia? 
-?????? 
.perque surt el 
meu cosi  
Perque canta 
en ingles 

2
8
F
5
1
0 

-Parlar per 
l’ordinador 
-Veure la tele 
.Perque 
mentretenc 
parlant per 
l’ordinador i m’ha 
agrada veure la 
tele 

-Papa por 
sorpresa 
-Viaje al centro de 
la tierra 
.Perquè son molt 
interessants 
CINE:Si, De molt 
en molt 

-pressing cath (la 
cuatro) 
-Shinchan 
(A3,neox) 
.perque mentre 
tinc perque son 
molt divertides 

-youtube 
-Google 
.perque es pot 
buscar videos i 
matges 

-Kika super 
bruja 
-Mortadelo i 
filemon 
.Perque son 
molt divertits 

-Fifa 07 
-Daxter 
.Perquè son 
interesants 

-Salta 
(Tequila) 
-El chiki chiki 
(rodolfo 
Chiquiliquatre) 
.Perque son 
marxoses 

2
9

-jugar amb el 
esqueit 

-a todo gas 1 
-a todo gas 2 

-disney chanel 
- 

-No ting 
ordenador 

- 
- 

-TNA, cotxe 
tuning 

-rap 
-regueton 
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F
5
1
0 

-juga amb la 
consola 
.per que el usu 
mols 

.per que son de 
cotxe 
CINE: Si, a 
vegades 

.son dibuixos - 
. 

. .TNA son de 
pelea y de 
ctxes tunig 

.son mol 
arimades 

3
0
F
5
1
0 

-Jugar al 
monopati 
-Jugar al futbol 
.Magrada jugar al 
monopatin perque 
quan aig de surtir 
a jugar al futbol 
no aig de anar a 
peu 

-Titan 
-Mary Popies 
.Perque el titan va 
de lluita 
I la Pary Popins 
sempre diu 
supercalifragilistic
oespialidoso 
CINE:Si, 2 
vegades al any 

-tots els 
programes que fa 
tv3 
-tv3 
.perque son 
divertits i 
devegades fan 
dibuixos els dies 
disabtes i 
devegades els 
diumenges 

-youtuve 
-minijuegos 
.el youtuve 
perque hi pots 
posar totes les 
musiques que 
vulguis 

-Hary poter 
- 
.Perque va de 
una mica de 
lluita 

-Dad amme 
- 
.Perque es un 
joc de lluita 

-Chici chici 
-Porta 
.El Porta 
perque es de 
rap 

3
1
F
5
1
0 

-jugar a la 
consola 
-jugar a futbol 
. 

-Hai scol Musica  
-Tuning 
. 
CINE:Si 

-Disney chanel 
-Super tres 
.magradan 

www.youtube.es 
-www.y8.com 
.pots veure 
videos i juger  

- 
- 
.no llegeixo 

-FIFA2009 
-Gran tef auto 
.de futbol 
Fas misions 

-Los Jonas 
brodas 
-HSM 
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Escola F   6è B- 24 alumnes  12 nenes i 12 nens                    23 /10/08                          09:10 
 Coses Pel.lícules Programes Webs Llibres Videojocs Música 
1
F
6
1
1 

-Al ordinador 
-i a jugar 
.per que magra 
da anar a 
l’ordonador i faig 
moltes coses 
m’agrada jugar 
amb els meus 
amics 

-HSM 
-Camp rock 
.perque son de la 
nostre edat i 
magrada  
I ha moltes 
cançons i es 
divertit pot llegir 
com ple.licules 
d’aquestes 
CINE:Si, de tant 
en tant 

-el internado A3 
-Hanna montana 
.perque magrada 
mol i lestava 
mirant aquelles 
series i son molt 
divertit 

-Msn 
-youtube 
.perque parlo 
amb els meus 
amics i veig per 
el youtube video 
de famosos i 
cansons 

-el llibres de 
terror 
-els 
d’aventures 
.perque son 
misteriosos i 
divertits per 
llegir sembla 
que es 
de?????? 

-Els sims 
-bestir noies 
.perque es 
divertit de la 
consola 
perque es  
com tens una 
altra vida a les 
teves mans 
I a l’ordinador 
vestir noies i 
fer maquillatge

-mulei lyrus 
-Jones 
Bothers 
.perque 
m’agrada molt 
aquelles 
cançons i 
jonas brothers 
m’agrada molt 
perque es 
divertit i 
canten molt bé 

2
F
6
1
1 

-ballar 
-actuar 
.m’ho paso bé 
fen-ho 

-Camp rock 
-HSM 
.Molen molt 
perque son coses 
que ens agradaria 
que ens pasesin 
CINE:Si, a 
vegades 

-el internado A3 
-Hanna montana 
.perque son 
interesants els 
internado es de 
misteri i hana 
montana es 
gaciosa 

-msm 
-youtube 
.pots parlar amb 
molta gent i 
escoltar musica 

-el cau de la 
por 
-la penya dels 
tigres 
.pots disfrutar 
del misteri i 
apendre coses 
ala begada 

-sims 
-hanna 
montana 
.son divertits 
perque son el 
tipic joc de 
passar 
pantalles 

-milley cirrus 
-Jones 
brothers 
.m’agrada la 
seva musica 
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3
F
6
1
1 

-Jugar amb la 
meva germana 
-Veure la tele 
.Perque no tinc 
res mes a fer i 
aixi no m’ha 
aburrejo 
Per veure les 
meves series 
preferides 

-HSM 2 
-Hallowen twn 
.Perque son 
divetides canten i 
ballen 
Perque va de 
Hallowen i magia 
i m’agrada 
CINE:Si, una 
vegada al any 

-Raven Disney 
channel 
-Cambio de 
classe 
.Perque son 
divertide si et rius 
mol 

-juegos 
dechicas.com 
-supermario.com 
.són jocs molt 
xulos 

-la penya dels 
tigres 
-fame shcool 
.perque son 
divertits i de 
misteri i 
m’agrada molt 
eñl misteri 

-Mario 
-Sonnic 
.perque son 
divertits 

-Shakira 
- miley cirus 
.perque tenen 
molt ritme 

4
F
6
1
0 

-jugar a 
l’ordinadot 
-jugar fen esports 
.Per què els 
ordinadors els 
minijuegos hi ha 
jocs divertits 
Perque m’agrada 
molt el esport, fer 
pisina... 

-HSM 
-El dorado 
.perquè els 
personatges són 
extraurdinaris i 
ballen, canten... 
Perquè fa molta 
gracia i m’agrada 
CINE:Si, una 
vegada a l’any 

-cambio de classe
-raven 
.perque son unes 
series 
superdivertides i 
fan molta gracia... 

-supermario.com 
superboomer.co
m 
.perque 
m’agraden molt i 
son divertits i les 
musiques son 
estupendes 

-la penya dels 
tigres 
-el cau de la 
por 
.perque fan 
molta por i tot 
avegades son 
aventures 

-joc de lluitar 
-joc de Sonic 
.perque son 
aventures fan 
riure son 
divertides 

-HSM 2i3 
- miley cirus 
.perque son 
boniques 
divertides a 
begades fan 
una mica de 
plorar a 
vegades molt 
riure 

5
F
6
1
1 

-escultar Música 
-Jugar a la DS 
.Perque magrada 
molt 

-Rey leon 
-Gualt 
.Perque són molt 
divertides 
CINE:Si 

-el mon perdit 
TV3 
-vaya se manita 
Comedy 
.perque m’agrada 
molt 

-youtube.com 
-jugar.com 
.perque son molt 
divertides 

- 
- 
. 

-kunfu panda 
-mis amigos 
de Disney 
.perque son 
molt divertits 

-Meledy 
-David Civera 
.Perque son 
molt guais 
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6
F
6
1
1 

-Escoltar música 
-jugar amb la 
consola 
.perquè m’agrada 
cantar quan 
escolto música i 
perque amb els 
jocs de la consola 
em diverteixo 
molt 

- Pirtas del caribe 
-HSM 2 
.perque piratas es 
d’accio i HSM 
perque es de 
música 
CINE:Si, cada me 
una vegada 

-Zoey 101 
-H20 just add 
water 
.perque Zoe101 
es divertit i l’altre 
perque 
m’agraden les 
sirenes 

-
juegosdiarios.co
m 
- juegos 
dechicas.com 
.perque 
m’agraden el 
jocs a l’ordinador

-Charlie y la 
fabrica de 
chocolate 
-La penya dels 
tigres 
.perque 
m’agrada la 
pelicula de 
Charlie i la 
penya dels 
tigres perque 
es de misteri 

-Animal 
crossing 
-Los sims 2 
.Per que 
aquets jocs 
son com la 
vida i pots 
decorar la teva 
propia casa 
amb el 
videojoc 

-Rihanna 
-Hilaru Ouff 
.perque les 
eves cançons 
son mlt 
boniques 

7
F
6
1
1 

-conectarme al 
messenges 
-Jugar amb la 
nintendo DS 
. Per què 
m’agrada molt el 
ordinador 
sobretot 
conectarme al 
msn 
I l’latre per que 
me la van 
comprar fa poc i 
la vull aprofitar 

-HSM 
-Mamma Mia 
.Perque 
m’agraden molt 
els musicals 
CINE:Si, molt 
sovint 

-Hanna Montana 
-El internado 
.perque 
m’agraden molt 
aquestes series 
son molt 
divertides i 
misterioses ala 
vegada 

-
fotolog.com/hele
n199 
-msn 
.m’agrada el 
mesenguer i el 
fotolog 

-Penya dels 
tigres 
-cau de la por 
.perque 
m’agrden els 
llibres de 
misteri 

-Sims 2, 
naufragos 
-Sims 2, 
noctambulos 
.Perque 
m’agraden 
molt els sims i 
l’ordinador 

-Miley Cyrus 
-Jonas 
Brothers 
.Perque son d 
ela nostra edat 
i m’encanta el 
pop 
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8
F
6
1
1 

-Jugar a la Wii 
-Jugar a la 
nintendo 
.Jugar a la wii per 
que si no 
mabureixo 
Perque em 
desestreco 

-Mama mia 
-Alim i las Ardillas 
.Per que es molt 
guai 
No use quan es 
va acabar la peli 
em van donar 
ganes de turnarlo 
a beure 
CINE:Si, de 
vegades 

-Antena tres Zoey 
i simpsons 
.Des de que vaig 
anar a casa d’una 
amiga i el vaig 
veure em va 
agradar. Els 
simpsons des de 
molt petita el meu 
germa els bella 

-msn 
-fotolog.com 
.perque son molt 
guais 

-Tina 
superbruixa 
-Pelo pica pota
.Son molt 
emocionants 
perque va 
d’animals i ami 
m’agrada molt 

-wii esport 
-wii play 
.perque son 
divertits els 
dos 

-Estopa 
-Melendy 
.M’agraden los 
dos 

9
F
6
1
2 

-Manualitats 
-Ana amb les 
amigas a donar 
un vol 
.perque el meu 
para fa i magrada 
molt la imaginacio 
Perque no tinc 
una altra cosa 
que fer i aixi 
xarem do lo que 
pasa al cole 

-cam Rook 
-Halowin 
.Perque la vaig 
veure hi em va 
agradar 
Perque es de 
terror i de bruixes 
i ami magradan 
aquestes coses 
CINE:Si, quan 
estrenen una 
pelicula que 
magrada 

-Hanna Montana 
-Cosas de 
hermanas 
.perque m’agrada 
la forma de ser 
que tenen 
Perque són dues 
germanes que 
son iguals i 
m’agraden com 
fan les coses 

-Juegos diarios 
-youtube 
.perque son molt 
jocs que 
m’agraden 
perque pots 
veure videos i 
coses que no 
has vist 

-El cau d el 
por 
-Fame scool 
.perque 
m’agraden els 
llibres de terror 
Perque son 
nens en un 
escola i tenen 
la mateixa 
edat que 
nosaltres els 
mateixos 
pasions que 
noslatres 

-Mario 
-Cotxes 
.Perque 
m’agreden les 
coses 
arriegades 
Perque 
m’agraden els 
cotxes 

-Hip hop 
-Bellonze 
.Perque 
m’agrada el 
hip hop i ballar 
el hip hop 
Perque quan 
l’escolto em 
relacsu 
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1
0
F
6
1
1 

-jugar con mis 
sobrinas 
-jugar a la DS 
.Perque les 
meves sobrinas 
son molt 
divertides 
Perque tinc jocs 
molt divertits 

-Camp Rock 
-HSM 
.Les dues 
pelicues 
m’agraden molt 
perque els actors 
ho fan molt bé i 
canten molt bé 
CINE:Si, poc 

-Disney vhannel 
Hanna montana  
-HSM Neox 
.els dos canals 
m’agraden molt 
perque les series 
son molt maques 
i divertides 

-juegos diarios 
-minijuegos 
.perque hi han 
molts jocs 
divertits i 
entretenits 

-Peli pico pata 
-Bravo 
.Perque 
m’agraden 
molt els 
animals  
Bravo perque 
surten moltes 
coses guais 

-Final Fantasy 
-Animal 
crossinn 
.FF perque 
mates a molts 
mosntres 
Animal 
crossing es 
com la vida 
real 

-Belama 
-El canto del 
loco 
.les cançons 
son molt 
maques i molt 
chules 

1
1
F
6
1
1 

-ANAR AM LAS 
MEBAS AMIGAS 
- 
.JUGEM I 
SENEM A DUNA 
UNA BOL A I 
PERQUE LES 
ESTIMU 

-BRATZ I XICY 
- 
.Les BRATS SON 
MOL PIJAS Y EL 
XUC ES DE PO 
CINE:SI, 
PERQUE 
MAGADA 

-ESTA CASA ES 
UNA RUINA 
-ZOE 
.UNA COSA FA 
PLURA I LALTRA 
ES LA MEBA 
SERIE 
PREFERIDA 

- 
- 
.NO TINC 
ORDINADOR 

- 
-LA COBA 
DELS ZOMBIZ
.FA POR 

-BRATZ I 
TAMAGOXI 
- 
.ES MOL 
GUAI 

- 
-PAULINA 
RUBIO I 
SACIRM 
.BALLO MOLT 

2
0
F
6
1
1 

-Jugar a la 
consola 
-Mirar la tele 
.Perque em 
diverteixo y paso 
l’estona 

-El dia de 
manyana  
- Hanckoc 
. Perque son 
d’intriga i de por 
CINE:No, 1 cop a 
l’any 

-Pasapalabra 
-Cracovia 
.Perque son 
divertits i em fa 
molta gracia 

-sport.com 
-minijuegos.com 
.Perque 
m’agrada 
l’esport i els jocs 
i sobretot el 
futbol 

-Asterix i 
Obelix 
-L’autentric 
doctor 
franquestein 
.perque son 
d’intriga i 
divertits i 
tambe gracia 

-Pes 2008 
Play2 
-Playchapas 
PSP 
.perque 
m’agrada el 
futbol i es 
dificil i costa 
molt passarte 
el joc 

-el canto del 
loco 
-estopa 
.perque 
m’agraden le 
seves cançons 
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2
1
F
6
1
1 

-Anar amb patinet 
-jugar a futbol 
.de petit ,’e an 
agradat mol anar 
amb patinet i 
jugar a futbol 

-La fieras de 
futbol 
-Doze en casa 
.M’agrada el 
futbol i doze en 
casa perque es 
de riure 
CINE:si, de 
begades 

-Fisica o quimica 
-Aida 
.perque 
m’encanta 
Fa molta gracia 

-youtube 
-gogle 
.son les que 
visito molt 

-lex 
-aida 
.es de gracia 
son nois 4 que 
li pasen moltes 
desgracies 

-Toni Hauo 
-????? 
.es de patinar i 
de fer correr 

-Naca 
- 
.perque es rap 

2
2
F
6
1
1 

-montar cotxes 
-escoltar musica 
.perque 
m’agraden molt 
els cotxes i la 
musica 

-el meu montre i 
jo 
-piratas del caribe 
.m’agrden les 
d’aventure si 
tristesa 
CINE:si, un cop al 
mes 

-Padre de familia 
-Crackovia 
.m’agrada l’humor 
machista i les 
series en que 
imiten a famosos 

-minijuegos.com 
-federacio 
catalana de 
futbol 
.M’agraden els 
diferens jocs 
d’aventures 
missions... i 
m’agrada mirar 
dades de futbol 

-skuldugery 
pleasant 
-el cau de la 
por 
.m’agraden els 
de misteri 

-Mario Cart Wii
-Formula 1 
PSP 
.M’agraden els 
jocs virtuals i 
de carreres 

-Elle Elle Kate 
Ryan 
-Takeme 
Down Kate 
Ryan 
.M’agrada la 
musica mar 
xosa 

2
3
F
6
1
1 

-Jugar al PSP 
-Jugar al futbol 
.la psp perque 
tinc jocs moly 
macos i el futbol 
perque es el meu 
esport preferit 

-Hell Boy 
-Ice age 
.Ice age perque 
fan riure i hellboy 
perque es d’accio 
CINE:Si,poc 

-Lirrie Neox 
-Raven Disney 
Channel 
.fan riure 

juegosjuegos.co
m 
-
juegosdiarios.co
m 
.hi han molt jocs 
i molt divertits 

-harry Poter 
-Mortadelo y 
filemon 
.perque es 
divertit 

-Fifa09 
-Dragonball  
.son divertits i 
molt d’accio 

-Sean 
Kingston 
-Juanes 
.perque 
m’agraden les 
seves 
musiques 
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2
4
F
6
1
1 

-Jugar a la 
consola 
-Jugar al futbol 
.perque m’agrada 
i casi sermpre 
guanyo 

-La busqueda del 
diario secreto 
-Pirtasdel Caribe 
.son de misteri 
iterror i els tipus 
de pelicules aixi 
m’agraden molt 
CINE:si, de 
vegades 

-Crakovia TV3 
-L’hormiguero a 4 
.Son programes 
de comedia i la 
comedia m’agrda 
molt 

cemanaresa.co
m 
-minijuegos.com 
.una perque es 
l’equip que jugo 
a futbol i l’altra 
perque m’agrda 

-El detectiu 
connan 
-El cau de la 
por 
.Son llibres de 
misteri 

-Fifa 2009 
-motogp2008 
.son els que 
mes 
m’agraden 
perque 
sempre 
guanyo 

-Bob Marley 
-El canto del 
loco 
.BM es el 
cantant que 
més m’agrada 
i l’altra es el 
meu grup de 
musica preferit 

2
5
F
6
1
0 

-furbol bascet pia 
pia 
- 
. 

- 
- 
. 
CINE: No 

- 
- 
. No tinc 

- 
- 
. No tinc 

- 
- 
. 

- 
- 
. 

- 
- 
. 

2
6
F
6
1
1 

-jugar a la 
consola 
-jugar al mobil 
.perque tinc molts 
jocs d’accio 
aventure si de por 
com rosidenevil 

- rosidenevil 2 
- rosidenevil1 
.perque va de 
persones que es 
comverteixen en 
zombis per un 
liquit del lumbrela 
CINE:Si, a 
vegades 

-Sexy money 
Neox 
-Los simsons 
Antena tres neox 
.Perque aquest 
programa son 
una mica de 
comedia i 
diners,etc 

-Darkorbit.com 
-tructeka.com 
.perque son 
webs que surten 
trucs d 
econsoles i de 
tot 

-Mortadelo i 
Filemon 
-Lott 
desparegut 
.Perque son 
de comedia 

-Ressiden evil 
4 
-dark orbit 
.perque un joc 
es de por de 
armes i matar 
el zombis i 
l’altre va de 
mous i 
comprarte 
coses 

-Porta  
-Requeton 
.Perque son 
misiques molt 
bones 

 83 



 
2
7
F
6
1
1 

-anar al aparque 
-jugar a la 
consola la wii 
.perque jugo a 
futbol amb els 
amics i vaig am la 
bicicleta 

-spiderman 3 
-los piratas del 
caribe 
.perque 
m’encanten les 
aranyes 
CINE:si cada mes

-Shinchan Neox 
-Smach Down 4 
.em fa riure i es 
molt divertit 
Perque es de 
lluita i tot el mon 
es pica i es fa mal

-juegosxl.com 
-msn 
.hi ha jocs de tot 
tipus de cotxes 
aventures accio 
Perque em 
conecto amb els 
amics 

-manolito 
gafotas 
-el cau de la 
por 
.perque es 
divetit i fa riure 
Va de misteri i 
aventura 

-Mari Cart wii 
-Super Smash 
bros brawl wii 
.es de cotxes i 
pot fer torneig 
carreres correr 
tot tipus de 
coses 
Es de lluita i 
avetura 

-Porta 
-Regeton 
.es de rap 

2
8
F
6
1
1 

-jugar a 
l’ordinador 
-i a la play station 
.perque es divertit 
i perque es 
divertit 

-Wally 
-Orfanato 
.perque es de por 
CINE:si, cada 
mes 

-One piece Ke 
-Aida tele5 
.perque fa riure 

-Buke300.es.tl 
-eric300.es 
.perque son 
meves 

-El cau de la 
por 
- 
.es de intriga 

-Metin 2 
-Red alert 
.es de Ninjes 
Perque tens 
que matar 
tanques 

-Estopa 
-Porta 
.Canta bé 

2
9
F
6
1
1 

-jugar a 
l’ordinador 
-jugar amb el gat 
Tomy Wii 
.perque es un bon 
entretenimen per 
passar el temps 

-wall-e Batalllon 
de lipieza 
-HSM 3 fin de 
curso 
.Doncs son peli 
que m’han marcat 
la meva vida 
CINE:Si, bastant 

-Hotel dulce hotel 
A3 
-El mon perdut 
TV3 
.Son series que 
hem fan riure i a 
la vegada pasen 
coses 
inexpicables 

-boombang.tv 
-minijuegos.com 
.son webs molt 
divertides i t’ho 
pases molt bé 

-Geronimo 
Stilton 
-El cau d ela 
por 
.Son dos 
llibres de 
misteri encara 
que a mi 
m’agraden els 
de terror 

-Dragon quest 
1 
-Dragon ball 2 
.perque son d 
elluita i 
d’aventures 

-sharada 
-shrei 
.Doncs son 
musiques 
bones que 
tindreu que 
sentir 
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3
0
F
6
1
1 

-Dibuixar i 
inventar 
alienigenes 
-Jugar a la brisca 
.Ams els aliens 
m’ho passo bé 
perque 
m’imagono que 
son reals i 
quetenen poders i 
jugo a la brisca 
perque has de 
tenir estrategia 

-Ratatuille 
-Doraemon 
.Una es 
sentimental i 
l’altre de fantasia 
CINE:Si, de 
vegades 

-Ventdelpla TV3 
-One piece K3 
.Vendelpla es 
pura vida de 
poble i one piece 
fa riure 

-bombang tv 
-juegos.com 
.un es un xat  
L’altre te un joc 
guai 

-Mortadelo i 
Filemon 
-L’otto ha 
desaparegut 
.Un fa riure 
l’altre es 
d’intriga magia 
i riure 

-pokemon 
-animal 
crossing 
.DS als 
pokemons els 
hi agafes 
carinyo i 
l’animal 
cdrossing es 
puro pueblo 

-La tradicional 
catalana 
- 
.es alegre 

3
1
F
6
1
1 

-Jugar a 
l’ordinador 
-Jugar a futbol 
.Perque hi estic 
viciat i no ho puc 
deixar 

-Sesenta 
segindos 
-The messenger 
.Perque son 
d’accio i de terror 
CINE:Si, un cop a 
la setmana 

-One pice 
-Pekin express 
.Perque m’agrda i 
passo l’estona 

merystation.com 
-meting2.com 
.perque son 
s’accio 

-skuldujery 
plesant 
-la penya del 
tigres 
.perque son 
d’intriga 

-Red alert 2 i3 
-Imperium 2 i 3 
la conquista 
d’hispania 
worms 
.els tres son 
d’ordinador i 
van de 
“guerra” 

-The beatles 
-Im a Papy girl 
.perque estan 
amb ingles 

3
2
F
6
1
2 

-re 
- 
.per que nu vuy re 

- 
-la meva mare 
.per que no 
mastima 
CINE:No 

-ninguno 
- 
.no magrada 

-ningns 
- 
.perque no tinc 

- 
- 
. 

-fotbol 
-bascet 
.per que son 
de jimnastic 

-ninguna 
- 
.perque no 
magrada 
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El joc que hem escollit per l’estudi és: 

 

      Army of the Dead 
 

Aquest joc es pot aconseguir de manera gratuïta i instantània 

des de molts i variats llocs web. Nosaltres ho hem fet des de la 

web de minijuegos, la web més utilitzada  i més coneguda , 

segons el Qüestionari, per l’alumnat de Cicle Superior de les 5 

escoles que formen la mostra. 

 

Els jocs estan classificats en diferents categories: cotxes, 

esports, acció, noies, estratègia, lluita, naus, etc.  

El videojoc on-line que hem escollit està ambientat a Ucraïna a 

l’any 2027, qui hi juga representa que forma part d’un exèrcit i 

ha de matar a tots els zombis que se li apareguin, el joc 

evoluciona per nivells, quan es passa un nivell l’escenari del joc 

canvia, a cada nivell s’hi afegeix una dificultat nova a l’hora que 

dóna la possibilitat d’escollir entre més varietat d’armes.  

http://www.minijuegos.com/juegos/jugar.php?id=7413 

Consulta a 30 de juliol de 2009 
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Professora: color marró 
Nenes: color negre 
Nens: color blau 
 
M’agradaria que m’expliquéssiu com ha anat? 

- (T)Molt Bé.!!!!!!!!! 
Que vol dir Molt bé? 

- Que ha sigut guai. 
- Que mai ens deixen jugar a minijuegos i ens agrada 
- Jo crec que ha estat molt bé perquè hem pogut jugar i 

això s’ha d’aprofitar 
- Jo penso lo mateix, 
- (altres) lo mateix(T)Bé.!!!!!!!!! 

M’ho expliqueu? 
- A mi m’ha agradat perquè és de violència, ha estat 

entretingut i ens hem saltat una mica la classe. És un joc 
fàcil. Jo a l’ordinador hi tinc molta pràctica perquè a casa 
meva en tinc dos un de sobretaula i un de portàtil. I 
sempre estic en el portàtil i tinc molta pràctica amb les 
tecles, parlo pel Messenger, o estic escrivint amb webs i 
coses així, busco moltes coses, escolto música 

- Jo bé. M’ha agradat. I les tecles bé, jugo així, estic 
acostumat 

- Jo bé. M’ha costat una mica el tercer nivell però m’ha 
agradat ha sigut divertit i molt entretingut. Bé, t’ho passes 
bé, no t’avorreixes 

- Molt bé. Per mi ha sigut entretingut i ens hem saltat la 
classe  

- Pues a mi, pues, pues m’ha agradat i  a les tecles i això he 
jugat a jocs més difícils, que has de clicar el 5 i el dos i no 
sé que més i aquest és fácil perquè només ha de fer servir 
la barra de l’espai i el ratolí i no era tan difícil 

- A mi m’ha agradat perquè tu tens que passar nivells i et 
maten i això també compta amb la diversió 

- A mi m’ha agradat, això dels Zombis, m’ha agradat molt! 
Què vols dir? 

- Si, no se... has de lluitar i t’has de superar 
- Hi ha jocs més bons 
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- Si. Hi ha jocs molt millors que aquest. Jo quan jugo, jugo 
més a la Nintendo que no a l’ordinador. A l’ordinador jugo 
a jocs d’avions, de guerres sempre per exemple l’avio from 
p. En tinc tres, el que m’agrada més, es d’estratègia, has 
de conduir un exercit, passes de l’edat feudal, fins a l’edat 
moderna on tens cotxes que fins i tot disparen missils 

- També hi ha el prehistorians, o algo així 
- Si, però jo a l’ordinador prefereixo escoltar música fer 

treballs 
- Jo jugo molt, a l’ordinador i m’agraden aquest tipus de 

jocs. I també escolto música al Youtube 
- Jo no tinc Internet a casa però quan vaig a la biblo tinc 

ordinador i vaig a Internet, no jugo molt a aquest tipus de 
jocs però a vegades si. 

- Jo això dels Zombies l’he trobat una mica fastigós. 
- Doncs a mi m’ha agradat molt 

Què vol dir una mica fastigós? 
 Perquè això dels budells, no sé... 

- Doncs a mi m’ha agradat molt 
- A mi també 
- Si a mi m’ha agradat. 
- Si tia està xupat. 
- Si amb l’escopeta, perquè amb la pistola no 
- Heu arribat amb la metralleta? 
- Si, si, Ostres, que bo, Si, si guai i superfàcil 
- El tercer nivell era més difícil 
- Nosaltres no l’hem fet el tercer 
- Jo tampoc 
- A mi com m’ha agradat molt, m’he emocionat i he fet les 4 

pantalles 
- Ostres, jo no, a la tercera, buff 
- El ordinador ens atacava i n’arribaven tants que no sabíem 

com fer-ho, buff, venien de tot arreu i no ficava les 
instruccions. 

- Si que tenia instruccions 
- Però al final l’hem guanyat 
- A mi m’agraden molt els jocs aquests 
- I a mi 
- A mi m’agraden més bèsties 
- Ala 
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Què vol dir més bèsties? 
- Doncs jo en conec un altre del minijuegos que es diu 

powerfox que és d’una guineu, llavors lluites contra 
monstres i de tot, no sé ara una granota, ara el Hitler i un 
arbre que et llença míssils, també et van caient regals 
quan guanyes, vas apretant tecles i dispares coses 

- Jo també hi jugo, m’agrada 
- Jo també 
- Jo també i jo, i jo, etc. 
- Jo també, però a mi m’agraden el jocs més bèsties més 

sangrientos 
- Jo també jugo molt a minijuegos, però a altres jocs. 

Aquest tipus no t’agraden?  
- Home fan gràcia, però prefereixo altres. 
- Has jugat On-line 
- Si, com vols dir? 
- Jugués amb gent d’altres països o coses així. 
- També pots xatejar 
- Si, buf però a mi no em dona temps, em maten si xatejo. 
- Però jo no vull dir xatejar només, jo vull dir on-line, jo 

jugo a un joc de policies contra terroristes i t’ensenya, com 
en aquest, l’arma i com apuntes, també has de buscar els 
punts febles, després pots canviar d’arma, de compra, 
segons els crèdits i vas matant als policies 

- Ah! Llavors tu ets el terrorista 
- Si, però això no és real i tu pots triar que vols 

Com pots triar? 
- El màxim del joc són 23 i llavors tries que vols, terrorista o 

lladre i fas comandos i equips 
- Jo també jugo a minijuegos, ara no perquè m’he trencat el 

braç, i m’ha agradat el joc, però normalment jugo als de 
deportes, cotxes i com que tinc dues germanes jugo amb 
la petita a jocs que són de dos jugadors, però que no són 
tan bèsties com aquest. 

Què en penseu d’aquest joc? 
- No sé, ha fet gràcia. 
- Són jocs sàdics 
- Jo jugo a un joc del minijuegos que és un home que també 

va passant pantalles i has de disparar, és de guerra, però 
no és tan bèstia, estàs a la guerra i has de matar. 

- Quin és? 
- Es Warmovy? 
- Ah ja sé quin és, està bé 
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Però que en penseu d’aquests jocs, això de matar? 
- Depèn 
- És violent.  Ensenyen violència 

Què en penseu d’això? 
- No ho tenen que posar perquè uns nens de 5 anys, ho 

veuen i no saben 
- Jo tinc un cosí que té 2 anys i comença, jo que sé, pistola 
- Jo tinc un cosí que també 
- Els meus cosins també hi juguen 

Els teus cosins quants anys tenen? 
- Un té 9 i l’altre 6 
- Tampoc són tan petits, eh? 
- Ja 

Expliqueu-m’ho millor. 
- Estan bé per passar l’estona, però crec que estan una mica 

malament perquè clar, volen que els nens no es barallin ni 
res, i posen aquests jocs i aleshores es motiven més, 
perquè aquests jocs són. Tu, puag, tu puag, pa, pa,  

- Si i els estripen 
- I con la “izquierda” i “con la derecha, ala dale, dale”. 
- I després els nens petits piquen. 
- Bé, si tens un germà o una germana, i ets un viciat 

d’aquest jocs, llavors, comences al teu germà o la teva 
germana pa, pa 

- No serà tant. 
- Si et controles, si que hi pots jugar, però sinó no.  
- Si, però jo un joc d’aquest jo no el recomanaria al meu 

germà de 3 anys, és violent i després pa, pu, però 
nosaltres o una persona gran s’ho passa bé, són aventures 

Això com es controla? 
- No sé. A mi no m’afecten al cervell 
- Ja, ja,ja 
- A mi tampoc 
- Ho tenen que “quita” i posar una contrasenya, suposo, que 

digui quants anys tens i donar-te una fitxa, perquè es que 
nens de 5 anys com el meu germà no hi pot jugar. 

- Home. Els nens petits no controlen 
- Si, és clar si tens germans grans i els germans petits et 

veuen, que estàs jugant a aquest joc, després hi volen 
jugar i després donen moltes patades quan s’enfaden amb 
algú 

- S’ha de vigilar els nens petits, després per la nit tenen por. 
- Alguns si. 
- Doncs, tanques la porta. 
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I això de la por i als nens petits, en podríeu parlar més? 

Silenci... 
- Mira, amb control d’aquí i la tecla “a” canvies d’arma, això 

un nen petit no ho sap fer. 
- No crec que ho sàpiga utilitzar-ho 
- No sé, si els meus pares veuen que estic jugant a un joc 

molt bèstia i no els agrada em diuen que el tregui 
- Jo si hi ha la meva germana petita no jugo a aquests jocs, 

tot i que si en trobo algun i és entretingut com aquest que 
hem jugat i que et fa estar amb atenció em fico a jugar. 

I vosaltres us fa por? 
- No (general) 
- Són de mentida 
- Nosaltres ja som grans 
- No sè, són jocs de mentida. 
- Jo, si tinc són no tinc por de res 

Vosaltres ja sou grans 
- No petits (majoria) 
- Bé, jo crec que nosaltres ja tenim una mica de sentit per 

no confondre el que és un videojoc i que és lo de la realitat 
- Per exemple la DS ja posa majors de 7 anys, o més i jo 

em vull comprar un de 18 però encara no el tinc 
- Jo de la Nintendo DS em compro el que sigui de 7,  de 18 

anys, si m’agrada? 
- A mi m’han prohibit 

Si que en penseu d’això que diu de 7 anys, 12 anys, 18 anys? 
- Jo no li faig cas, ni ha un de star wars que posa més de 18 

anys i jo no li faig cas, no surt sang ni res 
- Jo als de 12 i 18, tinc 11 anys i hi jugo... 

I ja podeu jugar aquest jocs de més grans 12 o 18? 
- Si 
Doncs perquè penseu que el posen aquest criteri? 

- Perquè es pensen que no sabràs picar les tecles 
- Perquè són molt bèsties i si jugués a aquests jocs seràs 

violent. 
- Sí, els de 18 anys són molt violents. 
- Ei, ei, ei .Es que tan bèsties no són, eh? 
- No ho són, perquè tu tens una metralleta o un pistoleta i 

vas disparant, si lluites amb 4 homes li pegués un tiro i no 
li surt sang ni res quan es mort 

- Clar, o lluites contra Zombis i no es moren 
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- El que passa és que aquests jocs els posen així perquè és 
una edat recomanable per aquest tipus de joc. Es a dir, en 
aquests anys els hi ha d’agradar a les persones això, però 
no vol dir que a una edat més petita no puguis jugar. Però 
amb els més petits passa el mateix, el que passa és que 
ells confondran que és un joc i que és una baralla de 
veritat. En canvi nosaltres ja sabem que és un joc i la 
realitat 

Si això passés a la vida real que passaria? 
- AHHHHHHH! 
- Estaria bé 
- Horrorós 
- Que guai, com la pel.lícula dels Zombis. 
- A mi m’agradaria 
- I a mi. com després tornes a reviure 
- Si que guai. 
- Tens 4 vides o més 

Llavors la vida real i la vida on-line és el mateix? 
- No (general) 

Ús sembla que el que passa a aquests jocs passa a la visa real? 
- No, No!!!!!!!!!!  
- Home en guerres si, això passa i molt pitjor, però de 

zombis no 
- I no vienen asi, zzzz 

Us agradaria que passes? 
- No (general) 
- Bueno, potser et tornes a reencarnar o algo així 
- Si, si i tant. 
- Tens més vides i ja està. 
- Si, és clar, si, si 

Si els nens petits copien violència, creieu que els grans com 
vosaltres o més també? 

- No té res a veure. 
- Potser ens barallem però no pels jocs, com també pots 

jugar a gagsters, o lladres i policies, però són jocs per 
jugar 

- Si però de vegades els jocs acaben malament 
- Però un joc amb la Nintendo o a l’ordinador s’acaba, no sé 

quan s’acaba el joc i et deixa bé. 
- Si (general) 
- A mi m’agraden més altres jocs més tranquils i 

entretinguts com de cartes o jocs de moda, de combinar 
vestits, però a vegades també jugo d’aquets més violents i 
també em fan emoció 
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- Jugues per distreure’t per no avorrir-te, perquè fan emoció 
i no sé quan estàs cansat perquè t’ho passes bé et distreus 
i et torna a activar per treballar, però violència no . 

Però estàs matant? 
- Si, però no és cap problema 
- No, perquè ells no es moren ni res 

I vosaltres que en penseu? 
- No ho se, això del criteri depèn del joc i del nen 
- Potser fins a 8 anys. 
- La meva germana té 8 anys i pot jugar tranquil·lament a 

un joc de 12 anys 
I si són violents? 

- No és violent per mi aquell que no surt sang ni res. 
I les a persones grans els van bé? 

- Home, depèn de cada persona i del joc, a lo millor una 
persona que esta molt traumatitzada 

- Jaa, està boja. 
- Llavors si que li afecten els jocs i llavors, pa pa pa 
- Ya bueno, però són casos especials, són casos que tenen 

problemes però si no tens cap problema. 
- Home depèn, eh! 
- Si ho veus així és que tens un problema 
- Ja, ja, ja (totes i tots) 

Què vols dir que té un problema? 
- Que a la nostra edat ja sabem que és un joc i que és la 

realitat, i si no sé, no si algú no ho sap és que  té algun 
problema, que no sap o que no es controla. 

- A la nostra edat ja sabem que és real i que no, pot ser fins 
a 7 anys... 

- No sé, una persona s’ha d’aprendre a controlar, per això hi 
ha l’escola, els pares, la iaia. 

- L’ajuntament 
- Jo jugo amb el meu pare a minijuegos i al final sempre em 

roba el joc 
- Jo tinc un joc de la PLAY que és l’Stars Wars aquest però 

és amb ninotets de lego, és de LEGO 
- Ah, si, si, jo també 
- Si, doncs aquest joc tens que anar matant als altres, però 

enlloc de matar-los i sortir sang és desmonten, perquè és 
de LEGO 

- Ah! Es desmonten perquè és de LEGO,  
- Llavors, no és de violència, quasi, perquè tu ets un ninotet 

de Lego i et desmontes i quan trobes els dolents tens que 
donar cops i així, però enlloc de matar es desmoten 
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Però és un joc de destruir o de construir 
- De destruir 
- Més o menys 
- El LEGO aquest és de destruir i construir perquè el 

desmontes i després es monta. 
- Clar 
- Si fos la vida real seria guai, perquè perds un braç i al cap 

d’una estona el tornes a recuperar. O t’acabes de matar i 
et tornen a muntar tot 

- Si vinga vaig a muntar-te 
Però la vida real no és un joc i si et piquen et fan mal 

- Estaria bé que fos un joc 
- Clar pots jugar i si et morts, ala 
- Ja, ja, ja 
- Clar sempre pots tornar a viure 
- Hi ha un joc el Mario Bros, que tens que anar matant o 

aixafant els bitxos que et trobes i mentre jugues no 
t’enteres de què estàs matant, tu vas jugant i en realitat 
estàs matant tot el que trobes, també hi ha bolets 

- Si però no és el mateix matar a un bolet que matar a una 
persona, perquè tu vas al bosc i està tot ple de bolets i clar 
si en xafes un ? 

- Clar, vas caminant i la, la,la i xafes un bolet 
- Si, però aixafar a una persona és molt diferent 
- Si,  no és el mateix aixafar bolets que anar amb una 

metralleta matant  
- També hi ha tortugues que has d’aixafar 
- Si però imagina’t que els bolets són Zombis 
- Això no és violent ni res, són ninotets petits 
- No és violent el Mario Bros, és d’acció 
- Si això, no és violència és d’acció 
- Si, si et toquen els bolets et mates, però si no et vols 

matar te’ls passes per sobre i ja està, però no és un joc 
violent 

- A veure estem parlant del joc que hem jugat i si tu vas pel 
carrer no et trobés Zombis, pots anar pel bosc i trobar-te 
un bolet, però pel carrer trobar-te un Zombi, això no és 
violent ni res 

Matar no és violència? 
- Si que és violència però mates per obligació, no et dones 

compte 
Per obligació? 

- Si tens que matar per saltar la pantalla 
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- Si la única finalitat que tenen aquests jocs és matar, en 
canvi els altres si vols pots deixar-los i fas estratègies, 
com per exemple hi ha un tros on tens que fer armes 
disparar-les perquè no passin per la porta. 

- Buf!! A final, jugar amb peluquitos serà violència. 
- Normalment quan juguem els jocs són de matar, lo que 

passa és que no surt sang ni res i ens creiem que és 
normal. Per exemple aquest que hem jugat diem que és 
violent perquè surt sang, però per exemple el del Mario 
Bros com no surt sang no és violent 

- No sé tu no t’enteres que vas matant a ninotets, tu vas a 
passar-te nivells i així, o stars wars també tens que 
aconseguir que el teu equip guanyi, llavors clar quan et 
trobes un de l’altre equip li dispares, però és a l’instant 
quan el mates desapareix. 

- Si li tires bombes  
- I les naus 

O sigui mates sense que es vegi el mort no és violència 
-   Si. 
- Si, això, si hi ha sang traumatitza. 
- Si, ja, ja, ja 

Per tant el joc dels Zombis us ha traumatitzat 
- No, No (general) 
- Que va! 
- Es com jugar a pilota, tu la xutes, si es rebenta en 

compres una altra i ja està. Si tu xutes la pilota massa 
forta la pilota i se’t peta tu no dius ai pobre, surt sang de 
la pilota... 

- Aire! 
- Te’n compres una i ja està 

Però si estàs jugant amb algú i li dones un cop i el mates i no li 
surt sang, que fas? 

- És diferent 
- No a veure, és com el joc del LEGO, perquè hi ha un tros 

tu vas caminant per allà, la,la,la,la,la i et trobes una 
patrulla aleshores clar porten pistoles, que vols esperar tu, 
a que et disparin i et matin? 

- Ja, però si revius 
- Però que vols, passar-te’ls sense fer res, te’ls has de 

carregar  
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I aquests jocs us agraden? 
- Si (general) 
- Home, depèn 
- Si perquè són divertits 
- Són entretinguts 
- Motiven 
- Sinó tens res que fer pots jugar i t’ho passes bé 

Què vols dir motiven? 
- Que et motives amb el joc 
- Bé, que Mola. 
- Et deixa una mica més despertat, perquè abans estava 

adormit. 
- Després de jugar una bona estona i estar entretingut, ara 

quan vagi a classe em farà una mica de mandra, però ara 
pràcticament no farem res 

I tu que vols dir depèn? 
- De lo que hagis de fer, em feia una mica de pal, ara fer 

classe. 
Però si ara heu de treballar, et sembla que treballaríeu més o 
menys? 

- més, perquè estic més actiu 
- Jo com tinc classe de mates i a mi la classe de mates no 

m’agrada i els jocs em fan com més de despertar, et 
recordes més. 

- Si. Si, t’activa més 
- Els jocs et motiven més 
- Ara estem més accelerats, els jocs et posen més 

accelerats però significa que estàs més atent. Perquè clar 
quan has de jugar a un joc, has d’estar atent per quan et 
vingui algú i et vulgui matar. I per tant si ara fos a la 
classe, i em diguessin algo  suposo que estaria atent, 
perquè ara ja he estat jugant, no m’he tingut d’estar allí 
aguantant un de rotllo, fer els exercicis  - no és que no 
m’agradi treballar- eh? 

Així aquests jocs creieu que van bé per aprendre? 
- Per aprendre res, ensenyen violència  
- No 
- Potser a l’escola no, però a casa si. 

Explica-ho 
- Si que aprens, perquè aprens a buscar els punts dèbils 

dels Zombis i coses així. 
- També, la punteria 
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Ara penseu una mica. 
Si poguéssiu construir un món diferent, un món millor, com el 
faríeu? 
- Amb naus espacials  
- Xalets 
- Botigues, cotxes voladors 
- Que amb les naus espacials poguéssim anar a altres planetes 
- Volar 
- Si,si poder volar. 
- Que vinguin extraterrestres!!! 
- Que dius? No, això, no. 
- Conduir amb 3 anys cotxes 
- Cases molt grans i que la meva casa sigui una mansió amb 
una piscina 
- I com en el joc que en comptes d’haver de pagar amb €, 
fossin peces de lego, per exemple la de plata val 10, la de or 
100 i la blava 1000 
- Que no hi hagués crisi 
I penseu que això és possible 
- Si ho fas amb tecnologia si, si ho fas al món real no. 
- No sé a mi m’és igual. 
Què vol dir igual? 

- Si que després aniré a ESO i podré jugar menys a aquests 
jocs, buff perquè haurem d’estudiar. Buff.. 

- Ja, ja ja 
Moltes gràcies! 
 
 
 



         
  

          1 

 
4 nenes (blau) i 4 nens (negre) 
 
ESCOLA A      
 
L 
 
Làmina 1 
Son uns nois que van corrent i 
sembla que la noia es cau i els 
nois del seu costat la agafen 
per ajudar-la. 
 
 
 
 
 
 
 
L1M11 

Estan fent una cursa i la noia guanya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L2M11 

Una noia fen esports es 
va trancar el peu tots els 
nois i noies que van 
sentir, van corre a ajudar-
la. La noia estava 
preocupada i licostava 
respirar. La van ajudar 
per sort es va salvar de 
tallar-li la cama 
 
 
 
 
L3M11 

Una carrera, la noia corria molt, 
però els nois l’empentaven 
perquè tots volien guanyar 
 
 
L4M11 

Estan corrent perque els 
emapaiten i s’escapen 
 
L20M11 

Aquestes persones estan corrent perque 
an robat un banc i la policia li 
persegueix 
L21M11 

Fan una carrera per 
arribar primer a les 
rebaixes 
 
L22M11       

Algu va cridar, cauen diners del 
cel i tothom es va posar a 
córrer 
L23M11      
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Làmina 2 
 
Un home que s’ha fet una foto a un 
fotomaton de la renfe 
 

Es un noi molt lleig que te les dents 
blanques perque acaba de sortir del 
dentista. Té barba o bigoti perque fa 
1 setmana que no va a la perruqueria 

Esta trist perque la 
deixat la novia. Està sol i 
no sap que fer. 

Es un home buscat per la 
policia sembla que va robar en 
un banc i en una joieria 
Aquest home és perillos 
Ell va neixer en una família 
que era pobre per això es 
dedica a robar. Es un home 
que va asecinar al seu cap de 
feina per xo el van desptaxar i 
ara es dedica a robar diners, 
joies, roba, menjar, etc 

Vaig veure una foto i em vaig 
pensar que era algu que buscava la 
policia, i era un amic de la meva 
mare, la foto era del 1999 
20 
 
 

 
Un lladre, l’està buscant la policia 
 

Aquest noi l’han pegat i 
te la cara amb blaus  
22 

Una persona de la Trinca 
 
23 
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Làmina 3 
Es un cantant famós, li estan fent una entrevista, el 
de darrera és el seu patrocinador.  

 
 

Es un home que esta 
tancat vol marxar i no el 
deixen 

Son una banda de 
dolents i diu dame el 
dinero!!! 

Es un home que estan 
cridant, algú els ataca, el 
de darrera també està 
espantat però no ho 
sembla 

Un noi cridant, s’ha xafat el dit amb una caixa, 
estaven descarregant un camió 
 

Son cantants son duna 
banda i esta cridant 
perque vingui la gent 
 

Son uns cantant famosos 
que van de gira i se’ls ha 
espatllat el cotxe 
 
 
 

Aquests nois estan molt 
contents perque han 
guanyat la loteria 
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Làmina 4 
 
Foto de dos amics a una cafeteria, els agrada molt el 
cafè i estar junts, sempre que poden es troben 

Son dos nens que estan 
beben cafe i que estan 
mirant als ordinadors 

Son dos amics que 
parlen de problemes, la 
família, els fills 

Dos nois estaven bevent 
tasses de cafè en una 
cafeteria i parlant 

Son informàtics i treballen en una fàbrica 
 

Son homes que  estan 
enfadats perque han 
perdut diners  

Aquests nois estan en un 
restaurant agafant el 
menjar 
 
 

Son dos amics que 
parlen del collegi 
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Làmina 5 
 
És una àvia que té el son molt profund i no sent res, 
s’ha quedat sense veure l’obra de teatre 

Un home que li explica al 
seu amic com es que la 
seva dona està així, què 
li han fet?  

Una dona s’ha desmaiat i 
l’homa diu que vingui un 
metge 

En una nit d’estiu una 
dona de 96 anys es va 
morir en una gala el seu 
home estava praguntan 
que li avia passat/a la 
seva dona 

 
Una senyora s’ha desmaiat, havia de tocar el piano i 
ara el senyor no sap què fer 
20 

Aquest home i aquesta 
dona estan fen una obra 
de teatre, tots s’ho 
passen molt bé 
21 
 
 

Aqui hi ha un avi agafant 
a la seva dona que esta 
malata 
22 

An acusat per asasinar 
una senyora gran i el 
seu home l’esta apoiar 
23 
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Làmina 6 
 
Una senyora que s’està posant un anell al 
dit, té molts diners i cada dia es compra 
una joia 
 

Es una dona questa en un mercat i 
que vol pintarse els llavis  

Aquí hi ha una dona que 
esta comprant un regal a 
la seva filla perque es el 
seu cumpleanys 
 

Una senyora va 
comenssar a pintar-se 
els llavis en un mercat 
totom se la mirava i 
pensaven aquesta 
senyora li falta un 
tornillo 

Tota aquesta gent està a un cocert i 
aquesta dona està esperant al seu marit 
per comprar les entrades, mentre estan 
s’està maquillant 
20 

 
Aquesta dona gran esta 
preocupada s’ha perdut i no 
l’ajuden truca al mobil i no 
funciona, vol trucar al seu fill 
21 

Aquesta dona esta al 
carrer i esta trucant al 
seu marit 
22 

Una dona que no li 
funciona el movil i vol 
trucar 
23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
  

          7 

 
 
ESCOLA A  
 
 VIL 
 
Làmina 1 
Volen correr a un lloc, aquest homes i aquesta 
noia volen anar a un lloc estan fent una cursa. 
Hi havia un campionat, qui corre més i tots 
volen ser els primers  
 
 
 
 
 

S’estan barallant persones? 
perque volen agafar la noia, 
per aquí i per aquí, aquí venen 
homes perseguint-la 
 

Estan corrents estan  
espantant uns lladres  Ha 
vingut darrera seu la 
policia i estan corrent  

Corrent s’escapen, els 
estan perseguint, no sé 
sap perquè? 
 
 

 
Tota la gent està corrent per alguna cosa i la 
gent s’agafa amb altres per no caure i no fer-se 
mal. La gent corre perquè hi ha les rebaixes  
 

 
Es volen escapar, van corrent i 
els estan agafant, estan 
corrent tots. 
Com fent una carrera, com una 
pel·lícula 

Les rebaixes, han 
començat les rebaixes i 
estan corrent per això. 
Volen ser els primers 
 

Han vist un accident i 
córren a salvar una noia 
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Làmina 2 
 
Aquest home volia defensar a la seva família i 
uns dolents l’han apallisat 

Un borratxo, té el bigoti així i 
els cabells així, també te una 
mica de risos, sembla 
 
 

Es un immigrant. No ho 
sé. Perquè sembla està 
molt trist i cansat es veu 
a la seva cara. 
 

Un adult. Molt negre, 
com si li haguessin fet 
una foto sense saber-ho, 
li volen donar una 
sorpresa. 
 

Es una foto que va sortir al programa EL 
HORMIGUERO, el hombre que sale del culo de 
un oso 
 
20 

Aquest home s’esta fent una 
foto en un fotomatón per 
portar-la algun lloc, exemple un 
treball, surt la cara i surt una 
mica enfadat o somrient, crec 
que la foto no li ha sortit bé 
21 
 

Una persona, no sé, no 
ho veig bé, no em vé cap 
cosa al cap 
22 

Que negra!! 
Li estan fent una foto, 
aquest senyor es famós 
d’una pel·lícula, es veu 
que es un personatge 
famós. 
23 
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Làmina 3 
 
La pandilla de DMC esta fent una prova de 
resistència. Aquest home està cridant 
perquè li han fet una prova de què trepitgi 
carbó, i en el moment li han fet la foto, 
després ha posat els peus a una galleda 
d’aigua 

Son dolents? Perquè per la tele 
veig que les persones dolentes 
porten les ulleres així. 
 

També s’estàn barallant, 
com per exemple l’estaven 
gravant i ell no volia. 
S’estàn fent fotos? Jo crec 
que és això s’estaven fent 
fotos I ell no volia, i aquest 
no s’ha adonat 
 

L’està criticant, estan 
fent una película, està 
cridant, l’estan 
provocant i crida molt, i 
la gent no fa res, els 
segurates 
 

Són dos guardies d’una presó que es fan 
passar per lladres per aconseguir una clau, 
però els lladres ho veuen i acaba amb una 
gran barallà, qui guanyarà? Serà al proper 
capítol. 
 
20 

Un home crida crec a la camera 
i darrera hi ha un magatzem. Hi 
ha un guardia. No vol mostrar 
els seus ulls a la camare de 
fotos. Aquest pareix un guardia 
i aquest crida per alguna cosa. 
Crida perque vol que reciclem i 
no fem malvé 
21 
 

Dolents? Policies? No em 
surt res… 
Fan tonteries 
De veritat que no em surt 
res del cap 
22 

Som com uns lladres, 
una banda..estan aha 
com un lloc on hi ha 
camions cotxes i no 
poden entrar i qui entri li 
passarà algo, està tapat, 
hi ha camions i cotxes, 
són de la màfia 
23 
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Làmina 4 
 
Dos estudiant que parlen dels exàmens, buf.. 
que difícil 

Està en un restaurant i prenen 
un cafè parlen d’una feina o algo 
així. 
Aquest senyor va a l’oficina el 
busca i aquest l’invita a un cafè i 
estan parlant de la feina i aquest 
li explica què li passa. Li falta 
diners o algo així o sinó vol 
treballar en aquesta oficina, 
estan parlant. 
 
 
 
 

Estan parlant i menjant, 
potser que tingui un 
problema i vagi a la 
cafeteria parlar, aquest 
està parlant i aquest no 
 

Son dos gais que 
berenen junts i parlen de 
les seves coses, estan 
molt junts, estan parlant 
de roba. 
Queden per esmorzar, 
però s’estimen i es volen 
casar 
 

Dos homes que estan parlant de la feina i de 
la crisi, la seva empresa va molt malament 
 
20 

Dos homes que fan el seu 
berenar en un café, Parlen del 
treball, de casa, de la filla de la 
dona. El home assegut està 
amargat, té cara d’enfadat i 
l’altre li explica les seves coses  
a veure que opina 
21 

Dues persones en una 
cafeteria i sembla 
Son persones d’una 
empresa o parlen de 
negocis, o algo que va 
passar ahir. Estan 
parlant en una cafeteria 
d’alguna cosa 
22 

Dos senyors que tomon 
un café, s’ho passen bé, 
estan com trist, no estan 
contents no estan 
parlant. S’han barallat, 
aquest s’ha enfadat, 
s’han barallat per algo, 
per que els del altre grup 
els que es van batallar 
amb aquest el van 
insultar.  
23 
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Làmina 5 
 
Una senyora que ha pujat a l’escenari i s’ha 
posat tan nerviosa que ha tingut una pujada 
de sucre, han suspès la sessió 

L’esta segrestando, esta una 
mica.. no se com explicar-ho. 
Aquesta pot ser la seva dona i no 
se que li passa. Aquest home que 
no es veu va a buscar la dona i el 
seu home esta preocupat. I la 
troba així i li diu perquè estàs 
amb la meva dona? Que li vols 
fer? 
 

S’estan barallan per ella, 
o potser li està dient que 
no la molesti, per 
exemple: aquest home la 
volia per alguna cosa i 
ella ha dit que no. 
Aquesta ma com 
exclamant alguna cosa, 
la senyora s’està morint. 
 

Estan en un concert hi 
ha una senyora que s’ha 
desmaiat, està sentada  
a la cadira amb els ulls 
tancats, el director està 
molt preocupat per si 
han de suspendre la 
sessió 
 

Una senyora que li han donat un premi i s’ha 
emocionat tant que no pot recollir el premi. 
El senyor li diu , que li passa ara? 
 
20 

Hi ha una senyora que és de 
teatre i el director s’ha enfadat 
per que la dona no vol fer-la, s’ha 
enfadat o li fa vergonya i no vol 
fer-la, la dona fa cara de trista i el 
director el veig enfadat per la cara 
i les mans 
21 

Aquesta senyora l’han 
robat i aquet deu ser el 
seu marit i ho explicant 
al policia, veig la dona 
molt preocupada i el 
home està explicant al 
senyor, un policia. 
Per la forma que està 
aquesta senyora està 
molt preocupada 
22 

Una senyora que esta 
com morta, s’ha mort i 
el senyor s’ha assustat. 
Es nota, aquesta 
senyora està morta i 
aquest assustat. A una 
casa va morir la senyora 
perque li van donar 
aigua, no es va 
despertar i el senyor va 
dir que passa? Va vindre 
l’ambulancia 
23 
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Làmina 6 
 
Una senyora és va comprar un anell i un lladre ho va 
veure, el lladre anava caminant al seu costat i quan la 
senyora se l’anava a posar el lladre li va robar. 

Va un lloc i vol fer una 
trucada amb el seu 
móvil, i està així. Sinó 
s’ha perdut i vol trucar al 
seu home que la vingui a 
buscar. Algú l’ha portada 
i s’ha perdut, està una 
mica nerviosa. 
 

Porta una cosa a la mà, 
Alguna cosa que és molt 
valuosa. 
Es una senyora rara és 
una espia. 
 

Es un airoport. 
Turistes que estan 
demanant ajuda als 
altres hi ha un noi que té 
un mapa.  
La senyora esta pintant-
se les ungles i esta 
contenta perquè va de 
viatge 
 

Una dona de 40 anys jugant amb el mòbil, està molt 
divertida, juga a un joc d’acció d’un ninot infantil, el 
joc no és gens proporcinat per la seva edat 
 
20 

Hi ha  molta gent i una 
dona que agafa una cosa 
no se que i crec es el 
pintallavis, es vol pintar 
els llavis per estar 
guapa, li agrada anar 
ben vestida i maquillada. 
També té un bolso molt 
maco  
21 

Es una senyora no veig 
molt bé que està mirant 
en el móvil ,en algun 
mercat, al carrer, 
a lo millor li han enviat 
un missatge per dir-li 
com es troba el seu fill 
que està malalt 
22 

De compres, hi ha molta 
cua hi ha molta gent i 
agafa una cosa del seu 
bolso.  
Van anar al carrefour a 
comprar hi havia molta 
cua es va aburrir i va 
agafar algo que tenia 
dins del bolso per 
esperar 
23 

 
 
 
 
 
 



         
  

          13 

ESCOLA A 
 
VL 
 
Làmina 1 
 
Aquestes persones estan corrent perque 
an atracat un banc i la policia li persegueix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son uns nens que corren cap els 
seus amics perque s’han fet mal en 
un accident de moto, en un accident 
de cotxe 
 
 
 
 

Son uns nois que van 
corrent cap a un costat 
semble que es vagin a 
caure però sembla que li 
estigui perseguin un 
cotxe 
 
 
 
 
 
 

Tothom fugia corrents 
d’un atemptat i es van 
refugia a un poblet que 
hi havia aprop. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hi ha 50 nois que estan fen una cursa i an 
posat 100 € 

Aquestes 10 persones estan fent una 
cursa per a viam qui queda primer. 

 
 
 

Són uns nois corrents per el carrer, 
han robat i els empaiten. 

 
 
 
 
 

Aquests nois s’estan 
escapant de la policia 
perque han robat en una 
tenda 
 
 

Estan empaitant a un 
home que ha maltractat 
la seva dona, són els 
veïns que estan 
corrents, l’home s’està 
escapant. 
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Làmina 2 
 
Aquest noi li han ficat una palliça perque te 
la cara amb blaus 

Es un noi que sembla que estigui 
en algun lloc o en alguna camara 
fosca i estigui plurant i també 
sembla que lagint picant. 
 

Es un home que està 
fent una foto per la 
policia. Perquè la policia 
està buscant un home 
que va matar a una nena 
de 10 anys 

Un viatger del tren 
marejat i espantat 
perquè el conductor 
estava pirat 

 Un noi està a punt de morir i està engabiat. 
Aquí hi veieu una cara molt sospitosa, 
aquest home és malvat, unes dents molt 
brutes, una barba molt llarga 
20 

Un home que fa una foto per 
penjar al facebuuk 
21 

Hi ha un noi que està en 
un manicomi perque creu 
que li han robats 
assessins 
 
22 

Aquest home és un 
assassí i l’està buscant la 
policia 
23 
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Làmina 3 
 
Aquests homes son uns lladres que en la 
camioneta han segrestat una noia 

Es un noi que està cridant, està 
enfadat i al darrera i a un altre noi 
que esta amb ulleres i sembla que 
esta enfadat 
 

Es un noi que esta 
cridant i darrera hi ha un 
altre noi que porta una 
gorra perque la segrestat 
amb un camio i el noi 
intenta escapar i crida 
molt fort perque la gent 
l’escolti. 

Son amics del conductor 
i estan cridant que marxi 
la gent perquè porten 
pistoles i armes 

Es un noi que li han segrestat a la seva 
filla i estava la FBI darrera Son raperos 
que els van posar a la posar a la presó, i 
avui surten hi portaven 23 anys, van 
matar un policia. 
20 

Es un noi amb ulleres cridant 
 
21 
 

Son uns lladres que van 
robar un 
1.000.000.000.000. de 
euros i avui surt de la 
preso 
22 

Són cantants roquers, 
(motoristes de rock) 
s’han parat a un càtering 
i estan cridant que el 
menjar es dolent i 
marxen sense pagar. 
23 
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Làmina 4 
 
Son dos amics que parlen de problemes, 
no te feina. 

Son dos nois que estan en una 
cafeteria parlant i sembla que 
estiguin llegint i prendre un cafe i 
estan molt contents 
 

Son uns nois que estan 
en un bar sentats tomant 
un cafè. Esta al costat de 
la finestra i els nois 
parlen sense parar 
perque estan enfadats. 

Hi havia dos homes que 
querien favricar 
xxxxxxxx pro com ells 
eren malvats querien 
dominar el món 

Aquí hi ha dos homes xerrant i prenen 
cafè, parlen de negocis, són uns 
informàtics que estan piratejant els 
videojocs 

Dos homes que treballen en la 
mateixa empresa, estan toman un 
curtat, mentres parlen de la crisis, la 
seva empresa està en ruina i es volen 
canviar de treball i aconseguir una 
vida còmode 
 

Els nois s’estan prenen 
un cafè perquè estan 
cansats. Han tingut un 
problema els han 
despatxat i estan molt 
tristos 

Aquests dos nois s’han 
trobat a la cafeteria i 
estan parlant de droga. 
No sap si comprar. 
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Làmina 5 
 
Un home que li explica al seu amic 
com es que la seva dona esta morta i 
per què 

Fan teatre i la senyora fa el mort i s’ha 
mort de vritat, l’homa diu que passa? 

Es una avia que esta 
sentada en una cadira 
que la aguanta el seu 
home. 
La dona està morta 
perquè ha tingut un atac 
de cor directament 

Uns senyors i unes 
senyores bastant grans 
feien un grup de màgia i 
la senyora es va 
assentar i es va morir 
per a la cadira asesina 
 

Son dos homes que han matat una 
dona i la volen enterrar 
20 

El iaio està plorant perque la seva dona 
està morta 
21 

Hi ha un senyor gran que 
ha anat a un hospital 
perque la seva dona 
s’està morint 
22 

Aquesta yaya és una 
dona que fa shows per a 
la gent gran, un dia en 
un show va fer apareixa 
al seu marit i després el 
va matar perquè la 
maltractava. 
23 
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Làmina 6 
 
 
Aquesta dona esta al carrer i esta trucant 
al seu fill perque s’ha perdut 

Es una noia que s’ha perdut, esta 
preguntant a la gent i també sembla 
que estigui traguent alguna cosa de 
la seva bossa 
 

Es una noia que va 
vestida de blau i esta 
envoltada d epersones 
de tota mena, porta a les 
mans un mobil perquè sa 
fet mal i esta trocant a la 
ambulancia corrents. 
 

La segona victima va se 
una dona de uns 37 anys 
envoltada de gent 

Aquesta dona està mirant el mòbil que té 
a la mà, l’ha senyor que fuma puros li 
explica com funciona 
20 

Es una dona detectiu investiga anells 
robats al mercat 
21 
 

Una senyora gran que li 
an pres els diners i truca 
a la policia 
22 

La maltractava i li 
ibligava a fumar cocaïna 
i mariguana fins que es 
va posar malalta 
23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



         
  

          19 

 
4 nenes (blau) i 4 nens (negre) 
 
ESCOLA B  
 
L 
 
Làmina 1 
Atenció, atenció que hi ha rebaixes, si si 
rebaixes i tots vinga cap el Corte Inglès, 
però van haver de marxar ràpid perquè 
va apareixer una mofeta i buf, quina 
pudor. 

En aquesta foto hi surt gent 
corrents perquè vol arribar a la 
meta Hi havia una vegada que van 
fer per anar a veure un TREN 

Hi havia una vegada que van 
fer una cursa per anar a 
veure un metro 

A una noia li han robat el 
bolso nou, hi portava 
molts diners. Ara està 
perseguint el lladre i l’ha 
atrapat. Ha trucat a la 
policia i han ficat el 
lladre a la presó 

La correcuita.  
Un bon dia a Barcelona tothom estava 
dinant i es van sentir pels micròfons de 
la ciutat una persona que deia 
Rebaixes, començaven uns quants 
mesos abans i tothom va deixar de 
menjar i va començar a córrer cap als 
centres comercials. 
 
 

No penso arribar la última encara 
que tots siguin nois, pot ser que 
també agafin roba de dona per les 
seves novies o esposes. Tinc que 
córrer. 
REBAIXES ALLLÀ VAIG!!! 

La caiguda col.lectiva més 
gran del món des de Usa fins 
a USA rodejant tot el món 
milions de vailles en línea 
recta per fer possible la 
proesa 

Un dia pel carrer un 
lladre li va regalar un 
bolso a una noia i tots 
els del carrer el van 
perseguir i al final el van 
agafar 

 
 
 



         
  

          20 

 
 
 
 
 
Làmina 2 
 
Empanat. 
Hi havia una vegada un home que era 
tan ruc que es va tancar a un armari, 
i no va poder sortir. Ja, ja, ja us ha 
fet gràcia? Doncs a ell no. 
Tranquils que després va poder sortir 
gràcies al seu drac o això va dir ell 

En aquests foto hi veig un home 
que s’ha perdut en una illa i no sap 
com anar al seu país. 
Però al final pot sobreviure en 
aquella illa, va fer una cabana i 
quan plovia anava a la cabana 
estava feta de fulles de palmera, 
s’alimentava d’animals del mar i 
anava a pesca amb un pal llarg i al 
final del pal una punta molt afilada. 
I el vaixell estava fet del pal de les 
palmeres i així va viure fins molt 
temps 

Mira aniré a comprar alguna 
cosa, d’acord? 
I el que es va quedar a les 
cadires va treure una foto 
del seu germà, va veure que 
era un home sospitós però 
no en va fer cas. 
Va tornar i se’n van anar 
cap a casa ben tanquils 

Aquesta fotografia és d’un 
senyo que està treballant 
en una mina de diamants 
com a presoner i està molt 
trist perquè li ha explotat 
una bomba a la mà. 

És un senyor durant la guerra civil 
espanyola i té molta barba i està trist. 

A veure si surto bé en aquesta foto, 
a veure els ulls cap aquí, la boca 
una mica oberta perquè es vegi el 
somriu, mirar fixament a la càmera 
i dir patata!!!! 
 

Quan ens vem quedar a 
dormir a l’escola, quan em 
vaig despertar a mitja nit 
vaig veure una cara que em 
va fer tanta por que em vaig 
desmaiar. 
Quan em vaig despertar 
vaig saber que era broma 

Un dia de pluja a la nit uns 
senyors diuen que van 
veure a un senyor entrar 
en un banc expliquen que 
van trucar a la policia i 
aleshores el van portar a la 
presó i des d’aquella 
vegada el presoner 
esperava sortit per 
liquidar-los 
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Làmina 3 
 
Tot negre 
Hi havia una vegada un granjer molt 
modernitzat que vestia tot de negre i 
tenia un ase, un ase pocasolta que 
bramava tot el dia. 
Però un bell matí es va trobar un bolet 
màgic “verinós” que malgrat això feia 
molt bona pinta i se’l va menjar i es va 
convrtir en un home en bigoti vestit de 
negre. El granger modern en veure’l es 
va espantar i el va portar a la ciutat en 
un carrer negre i allà va bramar però 
com que s’havia convertit en home va 
començar a cridar fins a quedar-se 
afonic 

Un home obre la boca com 
si cridés. Porta unes ulleres 
negres que li tapen la llum 
del sol. Porta una 
samarreta negra. Una mica 
més endarrere hi ha un 
altre home, també porta 
ulleres negres i una gorra 
blanca i negre. 
Al fons hi ha unes parets 
de pedra de diferents 
formes 

Van beure pel TV un assassí, era un 
home que havien vist pel carrer el 
matí i van trucar a la policia, li van 
preguntar a on l’havien vist i on 
havia anat, van resoldre aquest cas i 
llavors van recordar el cas de 
aquella noia. Un assassí en sèrie 

És un senyor dolent, que 
està cridant perquè no li 
han pagat una feina 

Sí molt bé!!! La pel·lícula ha sigut un 
èxit, continuem així i arribarem a 
l’OSCAR!!!!! Va que us convido a dinar. 
 

Eren uns rapers que 
cridaven a la gent i un dia 
es va quedar afònic i la 
gent es reia d’ell, però va 
arribar un dia que es va 
cansar de cridar i el món 
va quedar igual 
 
 

El segurata utilitza nous mètodes per 
treure la gent de la discoteca a crits 
supersònics 

Eren 3 amics que els 
agradava molt muntar la 
troca i un dia els va 
pillar la policia i van 
tindre de pagar una 
multa 
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Làmina 4 
 
Aquests dos nois seuen en el banc 
d’una cafeteria i es prenen un cafè o 
una altre beguda. Els dos porten 
americanes i corbata, van pentinats 
amb el cabell cap enrera. 

- Un d’ells agafa l’altre per 
l’espatlla 

Penso que en auesta foto aquests 
senyors han fet un descans per 
pendre un cafè, però mentre se’l 
prenen pensen en una altra cosa 
que no sigui treballar. Per 
exemple anar de vacances amb la 
seva dona al Marroc o a Irlanda. O 
anar a un restaurant amb la seva 
familia o amics, o potser també 
amb el seu company de treball. 
Però al final tenen que tornar al 
treball i pensar en el treball i el 
mal humor 

Aquests dos nois estan 
preocupats per la feina, els 
han despedit injustament i ara 
estan fent un cafè ja n’han fet 
4 i encara en volen més, 
perquè no saben què fer La 
cambrera quan aixequen el 
braç ja sap que volen 

Aquests dos nois seuen en 
el banc d’una cafeteria i es 
prenen un cafè o una altre 
beguda. Els dos porten 
americanes i corbata, van 
pentinats amb el cabell cap 
enrera. 
Un d’ells agafa l’altre per 
l’espatlla 

Són dos senyors que prenien cafè i 
s’avorien molt mestres parlant un 
amb l’altre 

Dues persones rebutgen el blanc i 
el negre per la seva empresa 
d’informàtica 

Eren uns amics que cada dia 
prenien el cafè en una 
cafeteria de 5 estrelles. Un dia 
van tindre molt mala sort i 
se’ls va caure el cafè molt cops 
i els van prohibir entrar a la 
cafeteria durant 2 anys 

Quina manera de seure, no 
paro de dir-li que segui bé 
però. Bueno no li diré res a 
veure si se n’adona, que no 
ho crec. 
Mira jo vaig bebent-me el 
capuccino que se’m refreda 
perquè em poso de molt 
mal humor 
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Làmina 5 
 
Hi havia una vegada una parella d’avis, 
senyors vellets que tornaven de l’ave 
un tren d’alta velocitat. Però de sobte 
la senyora vella es va desmaiar i el 
senyor va dir: 

- Què farè? 
- No ho sabieu que l’AVE vol dir 

Alta Velocidad Estropeada van 
dir uns nens entremailats 

En aquesta foto m’imagino que 
una senyora sèstà morint i 
aquest senyor està dient que 
truquin a l’ambulància o que 
facin alguna cosa per impedir 
que la senyora es mori 

L’endemà van anar a un banc i 
acabaven d’atracar a una pobre 
senyora que es va desmaiar i 
després se le van endur amb 
una ambulància. Mira aquesta 
fotografia 

Estan en un teatre i un 
senyor està ballant i li 
diu a la seva dona que 
balli, però ella diu que 
no perquè està cansada 

Era una senyora que volia anar a un 
programa de televisió, quan estava en 
el plató es va marejar amb els focus i 
es va adormir 

Persona que es mort quan li 
anaven donar el premi a la millor 
persona del món. 
I l’altre diu pobre mort  tindrem 
que dir-ho i em quedaré el 
premi. 
Llavors es desperta agafa el 
premi i es queda l’altre el premi 
per tota l’eternitat 

El divendres 4 el meu amic i jo 
vam anar a veure un teatre 
molt divertit i ens va agradar 
moltíssim 

Es una senyora molt 
però molt vella 
aproximadament tenia 
uns 98 anys i que volia 
ser reconeguda arreu del 
món i per fer-ho va 
decidir anar a viure a 
Itàlia perquè sabia Italià 
i va fer un programa i ho 
va aconseguir 
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Làmina 6 
 
Heus aqui en un poble de Catalunya 
que es deia Martorell era estiu i hi 
havia mercadillo. Els hi encantava el 
mercadillo. 
La Flavia era una madona castanya 
amb ulleres i porta un collaret. Heus 
aquí que va anar a buscar un anell al 
mercadillo per comprar-lo, el va 
trobar, se’l va emprovar i li quedava 
foça bé. Però va venir una senyora 
que també volia l’anell, es van 
barallar fins a caure a terra i va venir 
la policia 

Aquesta senyora ha anat al 
mercat a comprar menjar per 
alimentar-se i després va anar 
a comprar el diari per el seu 
marit 

Una senyora està al mig del 
passeig, no se sap quin passeig, 
porta una samarreta blava i uns 
pantalons blancs i unes ulleres 
blaves, sembla que s’emprova un 
anell de conjunt amb el bracelet 

I en aquell precís 
moment van veure la 
seva mare i que no 
estava perduda es van 
abraçar i tot va acabar 
bé. Tots amb la mare 

Una persona va a comprar una 
pastilla per ser més intel·ligent. Preu: 
1.000.000.000€  
No va funcionar 
 

Un dia al Corte Inglès van  
gravar a una persona que li 
estava comprant un anell per la 
seva germana 

Una senyora que es passejava per 
les rambles un dia d’estiu molt 
calorós, feia veure que es pintava 
les ungles però era una inspectora 
d’hisenda 
 

Aquest pintallavis és 
meravellós té tres colors 
vermell, granate i 
taronja. Això ha de 
poder servir per 
combinar les robes és 
MAREVELLÓS. Bueno, 
me’n vaig al ZARA a 
comprar més roba 
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4 nenes (blau) i 4 nens (negre) 
ESCOLA B  
 
VIL 
 
Làmina 1 
A Barcelona a les rambles van anar 
tots els artistes de hollywood i tots 
anaven com bojos per que els hi 
firmessin una foto d’ells amb els 
artistes 

Persones corrents. Una noia que 
anava a l’Institut estava impacient 
perquè aquell dia començaven les 
rebaixes. Ella volia agafar una 
jaqueta que havia vist pero tenia 
una enemiga. Quan eren les 17h 
totes les persones de l?institut van 
començar a córrer. Van creuar un 
carrer i quasi els atropella un cotxe 

Les rebaixes 
Un dia quan van començar 
les rebaixes que le gent 
s’empujava per comprar 

La cursa del corte Inglès. 
20 de febrer hi haurà la 
cursa del corte Inglès, no 
tothom estava corrent per 
guanyar. 
Tots eren nois menys una 
noia que estava guanyant 

A les rebaixes. 
Moltes persones estan creuant el 
carrer per anar a les rebaixes del 
Corte Inglès 

Son senyors que van a les rebaixes i 
maten a un noi i se’n van corrents 
perque no volen que els agafi la 
policia 

Uns senyors que estan 
creuant un pas de zebra 
 I van caure 

 Corrent, corrent i corrent 
Un grup de persones estan 
corrent perquè la policia els 
està perseguint i no se sap 
perquè 
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Làmina 2 
 
Un noi alegre va entrar  a un túnel del 
terror i li van fer una foto i va quedar amb 
cara de mig espantat 

Es un home boig que va a un 
teatre i no li agrada gens i se’n 
va tot enfadat i amenacant, 
quan va dir adéu li van fer una 
foto 
 

Aquest home va fer un delit 
molt gros i la policia el va 
agafar per a la presó, i li van 
fer unes fotos amb blanc i 
negre per tenir-lo a la 
comissaria 

Aquest senyor és un 
terrorrista i està a la 
presó li han donat 4 
punyetassos, 21 patades 
i està en coma. 

Un home a una cova. 
Era un home que vivia en una cova i un 
dia uns homes el van trobar i van marxar 
perquè tenien por 

Aquest senyor s’ha destrossat 
la vida amb les drogues i està 
molt dèbil 
 

Un senyor que tenia les dents 
brillants. 
En senyor, les dents li 
brillaven i es feia el xulo. Un 
dia va xocar i es va quedar 
sense dents i tots es van 
riure 

Un senyor empanat 
Es un senyor que li han 
fet una foto just quan es 
despertava i li ha quedat 
la cara d’empanat 
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Làmina 3 
 
Aquest home te un grup de Rock & Roll i van fer un 
concert i per posar alegria al mig d’una cançó va 
cridar: 
AHHHHHHHHHHHHH 
 
 

Un home content que li 
van tocar 3 milons de € i 
es va posar tan content 
que casi es desmaia 
d’alegria 

El senyor enfurismat 
Aquest senyor treballa 
de fuster i té un ajudant. 
El senyor sempre està 
cridant al seu ajudant 

Un senyor cridant li han 
robat el cotxe nou i 
encara l’ha de pagar 

Un home cridant 
Era un home que cridava cada dia, també cridava per 
la nit i al final el van denunciar i el van posar a la 
presó 

Un senyor estava tocant 
el piano despullat i 
tocava tant malament 
que li va caure la tapa 
del piano al penis i li va 
tallar 
 

Un senyor xisclant 
Un senyor estava 
dormint a casa seva. 
Quan es va despertar va 
veure que feia tard a la 
feina i va sortir tan ràpid 
que es va enganxar els 
dits amb la porta i es va 
ficar a xisclar 

Patada als collonets 
Es un senyor que s’ha 
quedat histèric perquè li 
han fotut una patada als 
collonets 
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Làmina 4 
 
Dos nois a la cafeteria es lamenten 
per no haver estudiat i han suspès els 
exàmens bevent un cafè 

Nois amb cafè 
Aquests nois sempre queden a la 
cafeteria perquè els agrada molt 
el cafè 

Dos senyors prenent un cafè: 
Un dia dos senyors van 
quedar per prendre un cafè, 
van entrar al bar i van 
demanar cafè. 
Un dels dos va dir: 
-Com va la vida 
-Molt bé va dir l’altre 
I van dir ja quedarem per un 
altre dia 

Dos homes gays van quedar 
per parlar en un bar de quan 
es casarien. Mentre parlaven 
van prendre un cafè i al final 
van decidir que es casarien 
el 1 de Novembre 
 

Homes prenent té 
Eren uns homes que sempre es 
barallaven i un dia es van demanar 
perdó i un dels dos va convidar a 
l’altre a un té 

Són dos gais que estan pensant 
en els plans de boda prenen un 
cafè 

Dos amics estan prenent un 
cafè perquè els hi dóna la 
gana 
 

2 senyors 
Dos senyors estaven prenen 
dos cafes  i un estava 
enverinat i va dir el del cafè 
enverinat. 
Las luces se apagan i el cielo 
se cae i l’altre se’n va anar 
trist 
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Làmina 5 
 
Era la nit de reis i justament quan 
venien la iaia es va adormir i el seu 
marit deia als patges dels reis que la 
senyora Margarida era ella i que estava 
allà. 

Una avia que s’ha desmaiat per no 
prendre la medicació i l’han ajudat 
 

Hi havia una vegada una 
iaia i un iaio. Una nit la 
iaia es trobava malament 
llavos va tenir que anar 
al metge, al final la 
pobra iaia es va morir 

Una senyora va anar a 
un restaurant, es va 
empassar un pinyol 
d’oliva i es va desmaiar 

Una senyora vagabunda 
Una senyora que va anar al teatre i es 
va adormir o a l’endemà un senyor la va 
despertar 

Una abuela asesina 
Hi havia una senyora que robava i un 
dia la van pillar i el seu marit va dir 
que no i per dir mentides algu va anar 
a la policia i van anar cap a la casa i 
els van tancar a tots dos 
 

Era una dona que mai es 
trobava bé i un dia es va 
desmaiar i la van haver 
de portar a l’hospital 

Una senyora sentada, 
perquè s’ha caigut del 
balcó, ara està sentada 
en una cadira i el seu 
marit l’està portant a la 
basura de reciclatge 
perquè li facin una de 
millor 
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Làmina 6 
 
Un dia la senyora Carme va anar a un 
petit mercat artesanal i es va comprar 5 
collarets, 2 pulseres, 3 anells i un gerro. 
Quan va arribar a casa se li va trencar el 
gerro. 
 

Aquesta senyora esta provant 
un pintallavis nou que s’acaba 
de comprar 

Una noia mirant una faldilla, la 
noia va anar a un mercat de 
gitanos i va veure una faldilla 
preciosa quan es va apropar a 
ella va veure que tenia un tros 
que no estava ben cosit i del 
seu bolso va treure una agulla 
i fil i va començar a cosir i 
quan ja veia que li agradava la 
va comprar 

Aquesta dona està al 
mercat volia trucar a la 
seva filla embarassada i 
li han robat el mòbil, 
està desconcertada i 
buscant. 

Una senyora obrint el moneder 
Aquesta senyora està comprant al 
mercadona, veu que hi ha molta cua i 
ella que té molta pressa aprofita per 
obrir el moneder i així no perdre temps a 
l’hora de pagar 

 
 
Una dona cosint 
Una dona que no tenia treball i 
un dia li van demanar si podia 
cosis i va dir que sí. 

La senyora lladre, 
És una senyora robant, està 
robant un diamant. 
 

Una senyora 
Una senyora mirant una 
càmara de fotos que es 
va trobar i un senyor va 
dir que era seva i va 
vindra un policia i se la 
va quedar el poli 
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ESCOLA B  
 
VL 
 
Làmina 1 
Per la televisió surt que hi ha un moneder d’un 
multimilonari que s’ha perdut, la recompensa són 
10.000€ per qui el trobi. Els veïns d’uns pisos baixen 
immediatament per posar-se a buscar el moneder, tots 
bojos emputxan-se uns als altres agafant-se uns als 
altres per caure. Al final arriben a casa i resulta que 
els veïns havien gravat el CD i es posen a escoltar-ho i 
es sent: 

- El moneder del multimillonari que s’ha perdut. 
La pel.licula s’estrena el 28 de gener, al cine 
Balanya. 

Tots els veïns es posen furiosos i cridant. 
- Com pot ser que m’hagi deixat emportar per 

aquesta xorrada. Ai, déu meu!!!! 

TANTA GENT NO!!! 
A la foto hi veig tot de 
gent corrent. 
Sembla que hagin perdut 
alguna cosa i tots la 
vuiguin. Em recorda a 
una pel.lícula del 007 
que tothom va pel terra 
perquè busquen el verí i 
el diamant 

Tots aquests nois han 
anat a comprar de tot 
perquè hi ha rebaixes i 
s’estan empotxant i fent 
traveta els uns amb els 
altres perquè tots volen 
ser els primers 

Un nen ha robat una 
xuxe, unes 10 persones 
comencen a corre per 
agafar-lo, passen 1 hora 
corrent, pel camí una 
noia es troba a un amic i 
comença a parlar, fins 
que queda només una 
persona perseguint-lo. El 
molt desgraciat no 
l’agafa. 

Són uns okupes fugint de la poli i clar com també hi ha 
rebaixes pues saps que les rebaixes són molt 
importants i a corre per la poli i per les rebaixes 
 

Es una banda que maten 
a un noi i s’escapen 
corrent  
la policia els està 
perseguint i no volen 
que els agafin 

LA BOMBA 
Un dia van col·locar una 
bomba i tota la gent no 
ho sabia fins que van 
sentir: Hi ha una bomba. 
La gent va començar a 
córrer i es va salvar 
tothom. 
 

Són un grup de lladres 
que la policia els està 
perseguint 
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Làmina 2 
 
A un senyor el van posar a la presó, es 
va fer una foto per enviar-se-la a la seva 
senyora. Els guàrdies no li van deixar 
enviar. Però va cridar al seu colom, li va 
donar la foto perquè li donés  a la seva 
senyora. 

GUERRA 
Aquesta foto em recorda a la guerra 
civil. 
Tota fosca, una cara trista.... 
Segurament ho està passant molt 
malament, deu tenir molts parents 
morts... 
Bé, una vida difícil i a més ara que hi 
ha la guerra de Gaza. 

Hola sóc el Matias Prats 
informo que el senyor 
Isaías Carrasco ha 
desaparegut del mapa. 
Ningú l’ha vist així 
pensem que se l’han 
secuestrat. Esperem que 
el trobin i ens despedim, 
Adéu! 

NO VULL TOT AIXÒ 
Aquesta foto em recorda 
una guerra. Em recorda 
al metro, tota la gent 
patint i que aquest home 
se li ha mort algú 

En aquest noi li han apallissat a mort 
perquè es van barallar per la seva novia, 
te la cara amb blaus i els llavis inflats. 

Un drogoaddicte volia anar al diari 
com fos, al final va aconseguir-ho i 
encara va ser més drogoaddicte  
 

És un assassí i la policia 
el busca ha matat a una 
persona. 
També és un terrorista i 
també per traficar 
armes. 

En la foto veig un (puto) 
camello que està drogat 
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Làmina 3 
 
MOLTA RABIA 
Jo en aquesta foto hi veig un senyor enrabiat i 
un altre content. 
Segurament han fet una aposta i un ha perdut 
i l’altre ha guanyat. 
A més amb el sol que fa i amb el paisatge que 
els envolta, encara té més ràbia. 

Fa molt de temps un noi es va 
comprar un cotxe superxulo però 
un dia que estava al mecànic li 
van robar 

Aquests són 2 cantants 
de Nova York. Es diuen 
“El crit” van anar a 
l’estudi per cantar, però 
cantaven tant malament 
que tothom va apagar la 
TV per no escoltar-los. Al 
final van anar al seu país 
on si els volien 

AHHHHH 
Aquesta foto em recorda 
a un camp de 
concentració. Em 
recorda a un home que 
està demanant llibertat, 
L’home del darrera l’està 
vigilant 

Eren uns lladres que en una furgoneta hi 
porten armes i aquest crida perquè s’estàn 
barallant amb una altra banda i li han fet mal 

LA CRIDA 
Hi havia una persona molt 
antipàtica i un dia va cridar tant 
que es va quedar sense veu i 
sempre va ser amable. 
 

Es un senyor que obre la 
boca i està cridant molt 
enfadat perquè l’han 
robar, està acompanyat 
de dos homes que l’estan 
mirant 
 

La mafia volia sortir per 
la TV i avisar que 
matarien l’Obama 
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Làmina 4 
 
Són 2 homes que van anar a treballar a 
l’empresa com sempre . Però resulta que 
aquest dia el tenien molt ocupat, que ei 
em fas una fotocòpia, que si mires 
l’ordinador i es clar tots dos van acabar 
esgotats de tanta feina. Els dos van 
arribar a casa seva i tot just arribar se’n 
van anar a dutxar-se amb aigua ben freda 
i es van posar a dormir 

Són dos companys de feina 
“novios” que han anat al bar de 
la cantonada a prendre un cafè, 
un diu: 

- Mmmm, que bo... 
- Es asquerós! Diu l’altre. 

Van començar a discutir, fins 
que un va dir: 

- No puc més! 
Els dos es van fer un petó i se’n 
van anar  a la feina tots dos 
junts. 

I ELS PAPERS? 
Són dos informàtics o 
treballadors d’una oficina que 
treballen molt i un dia al 
arribar pel matí es troben que 
els papers que havien fet el 
dia anterior ja no hi eren. 
Havien desaparegut ???  
 

 
PRENENT EL TE 
Aquesta foto em recorda 
a Londres. Em sembla 
que són dos homes que 
acaben de sortir del 
treball, estan molt 
cansats i estan prenent 
el té 

Dos homes estan en una cafeteria i estan 
prenent un té o un café. 
Tenen una conversa molt llarga de 
problemes 

Son uns detectius Xon i Xin en 
la cafeteria, bebent cafè, estan 
investigant un cas complicat 

Un bon dia uns nois van 
quedar per prendre un cafè. 
S’estaven avenint i van 
quedar que anirien a la 
Sagrada Família i s’ho van 
passar molt bé 
 

EL CAFÈ DE 
L’AVORRIMENT 
Un dia va anar dos nois 
a prendre un cafe i un 
dels dos nois va 
començar a explicar els 
seus problemes, el cap 
d’uns segons l’altre noi 
es va quedar adormit i 
quan es va despertar 
se’n va anar i el seu 
amic es va quedar amb 
un pam de nas 
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Làmina 5 
 
A La discoteca dels anys 80 uns 
senyora es va quedar dormida 3 
hores, al final va tenir que venir la 
grua per despertar-la. Això vol dir 
que estava morta. 

Aquesta noia es troba molt 
malament i li tocava actuar 
en 10’ i estava molt 
nerviosa  

INJUSTÍCIA 
Una senyora gran baixant per 
les escales va relliscar amb ua 
pell de plàtan. 
Un senyor de l’edifici va allà i 
l’intenta ajudar. 
De seguida va estar molt greu 
itruca a l’ambulància. 
L’ambulància truca a la 
comissaria i la policia acusa al 
senyor que la va ajudar 
d’haver-la emputxat 
 

QUÈ LI PASSA? 
Un dia, fa molts anys, una persona 
que tenia 80 anys es va adormir a 
un escenari. 
Estava actuant i de cop i volta es 
va desmaiar o adormir. 
El director de l’obra hi va anar 
ràpidament, però la funció es va 
haver de suspendre i molta gent es 
va queixar. 

En la foto veig un home i una 
dona de la tercera edat. La dona 
està sentada i l’home està 
discutint amb un altre que no es 
veu, discuteixen per la dona, la 
dona sembla que estigui farta 
d’això. 

RECORD GUINES 
Una dona es va inventar un 
RECORD GUINES i era que 
la persona que acabés de 
adormir-se abans 
guanyaria i va guanyar. 
 

En un teatre un artista no sabia 
el paper i el director es va 
enfadar i el van fer fora del 
teatre 
 
 

Avui és el festival de gent gran i qui 
tingui més anys guanya. 
Una senyora tenia 97 anys i ella 
pensava que guanyaria. 
Es va vestir i es va maquillar... 
quan va arribar es va sentar i va 
anar preguntant els anys tenien 
93,91, 87, 71...i una va dir 100 el 
premi es per aquesta senyora i 
l’altra que en tenia 97 va dir 
macatxis, però la senyora que tenia 
100 anys es va morir i l’altra va dir- 
toma- i va guanyar 
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Làmina 6 
 
ADÉU JOIA 
Una noia que s’ha comprat una joia 
molt bonica se la mira molt 
atentament. 
Al cap d’una estona ve una garsa 
entrenada per un mafiós i se 
l’emporta... 
La noia s’ha quedat sense la joia. 
 

HO ESTÀ GUARDANT 
A la foto m’imagino que és una 
senyora que acaba de sortir 
d’una botiga i esta guardant els 
diners, té por i marxa cap a 
buscar un taxi 

Una senyora que està 
embarassada calcula quan 
trigarà en parir, quan fa que 
està embarassada... Un 
senyor súper cotilla mira el 
paper, es queda sorprés, no 
diré perquè 

Aquesta senyora que sembla de 
lo més normal no ho és. És 
l’espia supersecreta JJK que 
com és secret no us puc dir que 
significa el nom. Ara aquestes 
arracades són uns xips 
supersecrets. Bé hem de 
marxar que tenim problemes, 

És una senyora que està mirant 
una cosa o buscant una cosa, hi ha 
molta gent que pasa per allà 
sembla una cua per anar a algun 
lloc., està una mica nerviosa 

Es un dona, la Pepa. Un dia la 
Pepa va anar a les rebaixes i va 
veure que la jaqueta de “Dolcey 
Cabala” valia 50€ va anar a 
pagar i només valia 20E 
Quan va arribar a casa va dir 
que bé les rebaixes 

Hi havia una dona que volia 
anar a una festa i va dir que 
s’emportaria el seu super 
puro. 
Quan va arribar resulta que 
s’havia desmuntat i el va 
muntar un senyor que la va 
mirar i li va dir si volia que li 
arreglés, ella va dir que si i li 
va arreglar. 
Gràcies- va dir 
De res – va dir el senyor 

Una senyora un dia es va trobar 
una moneda de 2€ pel carrer i 
es va alegrar. 
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