
LA  REV I S TA  DE  LA  CLASSELA  REV I S TA  DE  LA  CLASSELA  REV I S TA  DE  LA  CLASSE

EL JOC DELEL JOC DELEL JOC DEL
CALAMARCALAMARCALAMAR

WWW.SANTAMARTAESCOLA.COM/

NOVEMBRE  DE  202 1





Scool |  3

EN AQUEST
NÚMERO

04 Opinió

08 Actualitat

06 Festivitats

10 Recomanacions

15 Plans Culturals

17 Passatemps



Scool |  4

OPINIÓ

per:

KangyangKangyang
VictòriaVictòria
JulianaJuliana
IzanIzan



EL JOC DEL
CALAMAR
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Per si algú encara no ho sap, el joc del

calamar és una sèrie de Netflix, que en

l'actualitat s’ha fet molt reconeguda. La sèrie

tracta sobre centenars de persones amb

dificultats econòmiques que accepten una

estranya invitació per a un joc de

supervivència amb el qual els espera un premi

milionari, a costa de perdre moltes vides. Els

participants hauran de superar proves, les

quals són jocs per a nens petits portats a

l’extrem. 

La sèrie ha impressionat al públic per la seva

peculiaritat, tot i així, ha sigut molt criticada, i

fins i tot, en alguns països l'han censurat.  

A nosaltres no ens ha agradat, ja que és molt

violenta, potser massa, i no ens sembla que

ens pugui aportar quelcom positiu. A sobre,

ens mostra que en situacions de desesperació,

l’ésser humà pot ser egoista i avariciós fins al

punt de matar.

 

D' altra banda, té una part positiva; ensenya

a jugar en equip i a no infravalorar a les

persones  grans (el personatge de l'ancià, al

final té un protagonisme capdavanter). 

Ara, a països com a Anglaterra i a Espanya,

s'està fent molt famós  el joc de la llum

verda i el de la galeta,  sobretot através les

xarxes socials. De fet, s’estàn recreant amb

pistoles de balins i estan causant incidents. 

Fins i tot els jocs estan arribant a les escoles

on els nens més petits, estan imitant alguns

dels jocs de la série. Aquest fet ha fomentat

diversos debats a la comunitat educativa,

sobre  quin tipus de  séries  haurien de

consumir els menors d'edat.

Per Kangyang, Victòria,
Juliana, Izan



FestivitatsFestivitats
 per:per:per:

ElenaElena
JudithJudith
ÁlexÁlex
BrunoBruno

 



Existeix un debat sobre quin és l'origen
d'aquesta celebració. Alguns creuen que els
orígens de Halloween provenen de la cultura
celta. Aquesta celebració antigament es deia
"Samhain" i es festejava al final de la collita
d'estiu, ja que allà era quan s'iniciava l'any nou
celta; i a aquell dia tornaven els morts al món
dels vius. Altres diuen que té un origen cristià,

encara que per cristianitzar el dia l'església va
decidir que l'1 de novembre fos "Tots els Sants",
encara que la majoria de les tradicions de
"Samhain" van continuar. Molta gent creu que
Halloween té origen nord-americà, ja que allà és
molt famosa, però va arribar allà a causa de les
migracions Europees.

Halloween se celebra a moltes parts del món,

però de les més conegudes són: Estats Units,
Canadà, Irlanda, Regne Unit i altres llocs
d'Europa com Espanya. Quasi totes la celebren
molt semblant encara que tenen els seus pròpis
costums. 

HALLOWEEN
Pe r  E lena ,  Jud i th ,  Á lex ,  Bruno

3 1  D ' O C T U B R E

Aquí se celebra
l'antiga tradició de
"Samhain". Segons la
llegenda, aquella nit es
trenca la barrera que
separa el món dels
vius i el dels morts. Es
posen carabasses en
les portes i les finestres
per espantar els
esperits. 
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Els orígens

On se celebra
Com se celebra
a Galicia?

Enguany ha estat diferent a causa pel
coronavirus. Encara que molta gent ha celebrat
una festa a casa amb la família i els amics.
Encara que antigament a Espanya no se
celebrava
Halloween, es festejava la festa de tots els morts,
però a poc a poc s'han anat barrejant les
tradicions cèltiques amb les catòliques.

Com se celebra a Espanya?

A Catalunya Halloween està protagonitzada per
les castanyes i això surt de la festa ritual funerari
que estava vinculada amb els cultes pagans. El
menjar típic són els panellets, moniatos, fruita i
vi moscatell. 

Catalunya

Activitats
 

Truc o tracte 

Festes de disfresses 
Tallar carabasses

Encendre fogueres
Menjar pomes 

Jocs d'adivinació 

Fer bromes 
Visitar atraccions  

Explicar històries de por 
Veure pel.lícules de por



ACTUALITATACTUALITAT
per:

J O A N
D A N I E L
K I R I A N
B A O Y I



LLEILLEI
D'HABITATGED'HABITATGE

Pe r  Joan ,  Dan ie l ,  K i r i an ,  Baoy iPe r  Joan ,  Dan ie l ,  K i r i an ,  Baoy i

A C T U A L I T A T :  T E M E S  D ' I N T E R È SA C T U A L I T A T :  T E M E S  D ' I N T E R È S

A principis del mes d'octubre, el govern espanyol del
PSOE i Podemos, va proposar una nova llei d'habitatge,
després del difícil episodi de la pujada massiva del preu
de la llum, el govern va intentar remuntar la seva
popularitat amb aquesta llei. 

Aquesta llei consisteix en cinc parts importants. Al
contrari de l’oposició que defensa als grans lloguers, el
PP, Ciutadans i VOX defensen a les empreses de
lloguers. 

1. Els lloguers públics en els nous habitatges. 
2. Avantatges fiscals per a petits propietaris per abaixar
el preu del lloguer. 
3. Més impostos pels habitatges buits. 
4. Els lloguers tindran un 150%. 
5. Hi haurà primes d'ajuda pels joves. 

Aquest concepte no està recollit en cap normativa de
caràcter nacional d'habitatge. L'executiu pretén deixar
clar la definició d'habitatge buit en la nova normativa i
tot apunta que es consideraran així aquests immobles
deshabitats durant dos o més anys.

El dia 26 d'octubre es va aprovar aquesta llei al congrés
dels diputats, obtenen una majoria suficient per posar la
al BOE. Aquesta llei ens podrà afectar a tots, als joves
són els més beneficiats perquè amb els pocs diners que
alguns poden ingressar, les primes a partir dels divuit
anys fins als trenta són primes mensuals de 250 €.
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Com m'afectarà 
aquesta llei?
Això depèn de la teva edat, si el
teu pis és de lloguer i dels diners
que ingressis, per exemple, si
tens divuit anys, treballes i el teu
sou mensual és de 1000 €, i el teu
pis costa 850 € al mes, aquesta
llei et podrà ser útil perquè amb la
prima mensual de 250 € al mes
serà una ajuda per passar un mes
més tranquil, sense
preocupacions per saber si
arribaràs a final de mes. 

El promotor deurà tornar al
comprador l'adelant, incloent-hi
els impostos i els interessos
legals. Finalment la llei faculta als
ajuntaments a desplegar un
recàrrec de l'IBI a l'habitatge buit
fins a un 150%. 



de:

LESLES
RECOMANACIONSRECOMANACIONS

T I N G
N A T A L I A

H U I Y I
D A N I E L  E .



B O U L E V A R D

Autora: Flor M. Salvador 

És una novel·la juvenil, que parla sobre

com, una noia (Hasley Weigel), coneix a

un dels seus grans amors de la seva vida.

La història succeeix en un dia normal,

quan Hasley va arribar tard a l’institut.

Com no la van deixar entrar, va anar a les

grades. Allà va conèixer a Luke Howland. 

Luke consumia drogues i a Hasley no li

agradava massa. A poc a poc, es van fent

més propers i Hasley començà a

entendre perquè Luke fa el que fa. 

Opinió personal

 

M’agrada molt i recomano aquest llibre

perquè no només és un llibre amb una

història amorosa; també conciencia al

lector sobre problemes psicològics, i fa 

 veure i entendre que un adolescent no

només es pot preocupar pels estudis.

La història és majoritàriament narrada

per Hasley, però de vegades narra Luke;

això dona les dos perspectives i et fa

donar-te compte que no tot és el que

sembla.

"El mundo debería tener originalidad y 
no copias de copias."

 
 

"No me enamoré de sus virtudes… 
Me enamoré de sus defectos."
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E N O L A

H O L M E S

Director: Harry Bradbeer 

La pel·lícula va sortir el 23 de setembre

del 2020.

Enola Holmes és una pel·lícula que

explica la vida d’Enola, la germana petita

de Sherlock i Mycroft Holmes. El fil

conductor de la pel·lícula és que, la mare

de l’Enola va desaparèixer, llavors

Sherlock y Mycroft van haver de portar a

l’Enola a un reformatori ja que era menor;

però Enola es va escapar per trobar a la

seva mare. Va agafar un tren i allà va

conèixer a Tewkesbury. Van escapar del

tren junts i van viure moltes aventures. 

Finalment, l’Enola va trobar a la seva

mare. 

Opinió personal

A mi m’agrada molt aquesta pel·lícula

perquè és molt entretinguda i divertida;

també m’agraden molt els actors que

interpreten els personatges, com per

exemple: Tewkesbury, que va ser actuat

per Louis Patridge; Enola Holmes, Millie

Bobby Brown, Sherlock Holmes, Henry

Cavill; Mycroft Holmes, Sam Clafin;

Eudoria Holmes, Helena Bonham, etc

.

RECOMANO MOLT AQUESTA PEL·LÍCULA!
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K I M E T S U  N O

Y A I B A

Inici de la serie 

El primer capítol es va emetre el 6 d´abril de

2019

¿De què tracta?

La sèrie es fixa en el protagonista Tanjiro

Kamado, que viu a les muntanyes amb la

seva mare i el seus germans i germanes,. De

sobte, un dia, durant la nit, els seus familiars

moren.

Gènere:

Terror 

Violència 

Comèdia 

Té 2 temporades, la primera és la principal i

la segona és un "Remake" que dura

aproximadament dues hores i està separada

per capítols d'una hora i mitja.

El 5 de desembre surt la segona temporada

oficial (no el "Remake" de la pel·lícula que

està canviada per l'estudi d'animació).

Informació addicional:

Té una pel·lícula amb 1 milió de ventes al

Japó i a escala mundial 280 milions superant

a "Your name", guanyadora d'un Óscar i Star

Wars.

També existeix el joc oficials per a ps4 y ps5

amb l'inici de la sèrie.
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I N G R E D I E N T SI N G R E D I E N T S

200g. carn de vedella picada
2 pastanagues
1 ceba 

200 g. col xinesa o col 
100g. de brots de soia
½ pebrot vermell 
8 fulles de massa tall
Salsa de soia
Oli de sèsam 

Oli de gira-sol per fregir

"Tradicionalment, formen part del la festa de
l'Any Nou Xinès que se sol celebrar cada any en la
proximitat de la primavera. Tenen una
simbologia especial en aquestes dates ja que
s'assemblen al cuc de seda que reneix del seu
capoll."

1.- Tallem les verdures en tires. En un wok posem
3 cullerades d'oli a fregir. Quan estigui calent
afegirem la col i la ceba. Després remourem fins
que estigui cruixent sense estar massa tova.

2.- Quan estigui gairebé llesta, afegirem una
cullerada de salsa de soia i unes gotetes d´oli de
sèsam.

3.- En el mateix wok, tornem a posar un parell de
cullerades de salsa de soia i unes gotetes d’oli
per fregir. El cuinarem movent constantment
fins que estigui llest. 

4.- Una vegada cuinades totes les verdures, les
reservarem en un recipient a part. 

5.- Estirem la pasta en un lloc on es pugui
treballar i dins posarem les verdures y la carn
prèviament cuinades.

6.- Un cop fets els rotllos, només caldrà fregir-los
per última vegada fins  que es dorim i ja estaran
llestos per menjar.                        

P R O C E D I M E N TP R O C E D I M E N T
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PLAN
S C

ULTURALS
Per N

aiara, Cesc, Leo i D
avid



PLANS CULTURALS
Les propostes d’aquest mes per gaudir els caps de
setmana són: 
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BESALÚBESALÚ
Besalú és un municipi i localitat d'Espanya de la província de Girona, en la
comunitat autònoma de Catalunya. 

Està ubicat a la comarca de la Garrotxa i té una població de 2.487 habitants.
Situat a 150 metres d'altitud i amb una extensió de 4,81 km².

A Besalú podem visitar el Pont medieval, Circusland (que és un museu i també
circ) i el Monestir de Sant Pere.

VILA VELLA, TOSSA DE MARVILA VELLA, TOSSA DE MAR
Vila Vella de Tossa, és l'àntic castell de Tossa de Mar. 
L'any 1931 va ser declarat Monument Històric i és l'únic exemple de
població medieval que encara existeix a la costa catalana.

Allà podeu visitar dues cales que són les de Llevadó i Futadera 

Castellar de Nuc és un municipi situat a l'extrem de la
província de Barcelona, a la comarca del Bergadà, comunitat
autònoma de Catalunya, Espanya. En aquest municipi podem
trobar el naixement del riu Llobregat.
Us convidem a visitar la Cova de la Tuta o el museu del Pastor.

CASTELLAR DE NUCCASTELLAR DE NUC



Passatemps

P E R  C L A U D I A ,  H E L E N ,  L I S S E T H ,  A N G E L ,

A R A C E L I



PROBLEMES I

DIFERÈNCIES
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Trobem el camí
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