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EDITORIAL  

 
 

Els alumnes del Crèdit 

Variable de la Revista 

“Peti Qui Peti” us 

convidem a llegir la 

segona entrega d’aquesta 

e d ic ió  e lec t ròn ic a . 

Esperem que us agradin 

els temes que hem tractat 

i els articles que hem 

escrit.  

 

Fins la propera! 
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STOP Bullying! 
 
 
 

El bullying és un tipus de violència que pateixen alguns alumnes als centres 

educatius. Es diu que de cada 10 nois o noies en edat escolar, 3 en pateixen 

maltractaments, les xifres de maltractes són sorprenents. 
 

Per prevenir això una mica la Caixa ha fet una exposició que es titula: 

“Violència, tolerància zero”. Aquesta exposició serveix per prevenir i per 

intervenir en aspectes psicològics i conductes de persones que pateixen aquest 

problema. 

 

Si patiu les conseqüències del bullying no dubteu en avisar els vostres pares o 

els vostres tutors, així podran actuar sobre el vostre problema amb alguna 

persona del centre escolar.  

 

Si sou de les persones que fan d’agressors,  penseu com se senten els altres i 

no ho feu més perquè a la vostra adultesa podeu acabar siguent uns 

maltractadors. 

 
 
 
 

 Albert Casals

Dani Lopera 
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Què en pensa el José Pardo sobre.... El bullying? 
 

Una alumna de 3r d’ESO ha realitzat una entrevista al professor de 

Matemàtiques José Pardo, per saber què pensa del bullying.  

Aquí en teniu el resultat:  

 

Què penses dels adolescents d’avui dia?  És una altra generació, els joves d’ara teniu 

unes altres necessitats, gustos... Sou més precoços en certes coses (sortir, sexe, fer 

servir les noves tecnologies...) i en d’altres no tant, com el sentit de la responsabilitat. 

 

Saps què és el bullying? Sí, és intimidar, deixar de banda, maltractar psíquicament i 

físicament una altra persona. Sembla mentida però els alumnes ho fan sense adonar-

se’n. Jo crec que sempre ha existit, però ara hi ha una major sensibilitat i preocupació. 

  

Per què creus que hi ha tants casos de bullying als instituts? Perquè la gent sempre 

és injusta amb les persones que creuen que són més dèbils. La societat sembla una 

selva on hi ha depredadors i preses i segur que si posem tots de la nostra part, la 

convivència serà millor. A ningú li agrada ser víctima. 

 

Creus que es donen a causa de la forma de  vestir...? Jo crec que no, perquè una 

persona que demostri la seva fortalesa no serà tan vulnerable com una altra que sembli 

més dèbil, vesteixi com vesteixi. 
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T’has trobat amb algun cas de bullying: als teus  fills o nebots? Sí, a un amic de 

la família, estava intimidat pel seu amic. Ho pateixen tant els pares com els fills. Hi 

ha diferència del bullying als set anys i durant l’adolescència, als 14 anys. 

 

Si detectessis algun cas de bullying a l’institut, què faries? Intentar solucionar-ho 

immediatament perquè com abans actuï el professor menys pateix la víctima. 

 

Com et sents en veure que el fill d’un amic teu ha patit una agressió de 

bullying? Ets sents impotent, amb ràbia i amb molt mal de cor. Penses que si t’ho 

fessin a tu et sentiries molt millor. 

 

 

Què penses de les xerrades que van fent pels instituts? Penso que valen molt la 

pena i ajuden a l’alumnat a reflexionar sobre aquest tema. Si abans s’havia donat 

algun cas de bullying s’han adonat del que han fet i crec que no tornaran a repetir-

ho. I si no l’han fet, crec que s’ho pensaran abans de fer-ho. 

 

                                        

 

 

 

 

                                                       Bàrbara Esteban                                 
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Pirates a la vista: què és el pirateig? 
 

Per començar, aquest és un document amb una informació que no ha de ser 

utilitzada pels denominats lammer: persona o persones que es dediquen a 

trencar, destruir i corrompre tot el que tenen a l’abast.  

 

La definició de hacker al diccionari és: persona capaç d’introduir-se a 

sistemes informàtics aliens, a través de qualsevol mitjà, sense autorització i de 

forma no legal. Cerquen l’obtenció de nombres d’usuari i claus d’accés (login 

y password), el funcionament de programes que proven milers de possibles 

passwords fins a trobar-ne algun que sigui vàlid, o l’accés a través de forats en 

la seguretat del ordinador.  

Fan còpies il·legals de programes informátics o productes amb marca 

registrada,  constitueixen actes d’agressió contra la propietat intel·lectual i del 

dret de patents i marques. 

 

El hacker no vol ser descobert. Els que són detectats fent coses “fàcils”, com 

entrar a l’ordinador d’algú altre, són lammers. Un exemple de hacker o 

“pirata”, va produir-se a Espanya fa temps: va ser un atac a una entitat dels 

EE.UU., concretament, a una base naval. El noi va aconseguir accedir a dos 

submarins del Pentàgon.  Oi que sembla increïble? 

 

Dani Domínguez 
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Forum Junior és un programa de televisió que parla sobre la gent jove i les 

seves inquietuds. Es va proposar que alguns alumnes de 3r d’ESO del Celestí 

Bellera hi participessin. 

Després de fer la gravació, no es va transmetre perquè els nostres companys 

estaven un pèl nerviosos, tot i que van fer-ho el millor possible, i van posar-hi 

moltes ganes. L’equip del programa ja tenia tots el dies programats i no els 

era possible tornar a gravar al nostre institut.  

 

Dues alumnes del Crèdit Variable de Revista van fer una entrevista al 

director del programa Forum Junior el mateix dia que s’havia d’emetre 

aquest programa al C33.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’això van parlar: 

 

Com ha sorgit aquesta idea de fer un programa d’entrevistes a alumnes 

d’instituts de Secundària? Ho vam veure a Holanda i ens va agradar, per això 

vam decidir comprar el programa, però ho hem ampliat. 
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LLEI ANTI TABAC: CONTRA ELS  MALS FUMS! 
 

L’1 de gener de l’any 2006 ha entrat en vigor la nova normativa de la llei anti- 

tabac. 

Nosaltres entenem que un hàbit tan fort com aquest no es pot deixar d’un dia 

per l’altre. S’hauria de donar un termini més llarg i raonable perquè, de 

manera natural, s’anés deixant de fumar als llocs públics. 

 

Aquesta llei reconeix que respirar l'aire contaminat pel fum de tabac pot 

provocar càncer i altres malalties greus i prohibeix fumar de manera general 

als llocs de treball i als espais públics tancats, centres sanitaris i docents, 

universitats i centres de recerca.  

Es determina que els locals amb més de 100 m2 de superfície útil per a clients 

o consumidors, hauran de crear zones habilitades (on no podran accedir els 

menors de 16 anys) o bé convertir-se en espais totalment lliures de fum. Els 

locals més petits (amb menys de 100 m2 de superfície útil per a clients) hauran 

d'optar per ser espais sense fum o espais on es permet fumar. En tots els casos 

caldrà una informació visible des de l'exterior de quina és la situació per la 

qual s'ha optat. 

 

De cap manera es pot tolerar que la responsabilitat de què es fumi als 

establiments sigui del propietari del local i que l’infractor quedi pràcticament 

sense cap càrrec. D’altra banda, existeixen altres aspectes que afecten a aquest 

problema i que veurem com es va solucionant. 

 

Lorena Hernández 

Maria Jáñez 
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LA NOVA LLEI  I EL JOSE PARDO...  

UNA MENT MERAVELLOSA   

 

Ja sabeu que el dia 1 de gener de 2006 ha entrat en vigor al nova llei antitabac. 

Doncs els alumnes del Bellera han estat informant-se molt i han recollit en aquest 

article l’opinió del professor de Mates, José Pardo, un exfumador, com ell mateix 

explica: 

 

Ets fumador/a?  No, sóc exfumador.        

Et sembla bé aquesta nova normativa?  Molt bé, però massa tova. 

Què n’opines? En qualsevol país de la Unió Europea no es podrà fumar en cap lloc 

públic. Aquí s’ hauria d’aplicar directament i no fer dos ambients, un per fumadors i un 

altre per a no fumadors. 

Si fumessis o si fossis fumador, com deixaries el tabac? Sóc exfumador i es necessita 

moltíssima voluntat. 

Quan eres fumador, algun cop ho vas intentat deixar? Abans de deixar de fumar, ho 

havia intentat dues vegades.  

Quins mètodes vas provar?  Ho vaig fer sense cap ajut i amb molta força de voluntat. 

Amb quina edat vas començar a fumar? I per què?  Vaig començar als 14 anys 

perquè ho feia la majoria dels meus amics i el meu pare era molt fumador. 

Quan fumaves, sabies que estaves perjudicant la teva salut i els del teu voltant? Sí, 

però no ho considerava, no ho pensava. 

Què penses quan veus una persona fumant?  Que s’està equivocant i mai és tard per 

deixar-ho. 

Quina creus que va ser la causa que els va portar a la necessitat de fumar? Pel 

tema de l’adolescència, com he contestat abans.     

Lorena Hernández 

María Jáñez 
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Fem un cine? 
 
 

A la nostra societat el cinema ja no és tant important com abans. Ara  podem 

veure els DVD’s, i la seva qualitat és molt alta, tant de so com d’imatge. A més, 

hi ha internet, d’on la gent es baixa les pel·lícules, i això surt gratis.  

 

Els actors i actrius, i els professionals del món del cinema, estan molt en contra 

de la pirateria, igual que succeeix amb la música. Però en els últims anys, el 

preu de l’entrada del cinema ha pujat molt i la gent no està tan disposada a 

pagar per veure la pel·lícula una sola vegada, si la poden comprar o baixar 

d’internet.  

El negoci del cinema ha baixat molt a causa dels preus i a la facilitat 

d’aconseguir pel·lícules gratis o a un preu menor.    

 

 

Els alumnes del Bellera som molt cinèfils, i per això hem fet aquestes dues 

crítiques de dues pel·lícules ben conegudes, segur, per a tots vosaltres. 

 

 
 
 
 

 
 

Aitor Jiménez 

Sandra Sanromán 
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Dotze fora de casa 

 
És una família no gaire normal. Són dotze en la família. Tenen una filla que ja 

està casada i està embarassada de nou mesos. Un dia els pares veuen que els seus 

fills es van fent cada dia més independents i passen molt poc en família, com tots 

els adolescents d’ara.  

Els pares decideixen passar unes vacances tots en família a la casa del llac, on so-

lien passar molta estona en família. Però tenen un inconvenient: tenen una famí-

lia rival amb la qual competeixen en tot. Aquella família és perfecta en tot. Són 

vuit fills i tots tenen trofeus per alguna cosa que han fet. Els vuit treuen bones 

notes en totes les assignatures, tenen una casa perfecta que no li falta res. En can-

vi, els altres són molt diferents, els seus fills són més trapelles, fan moltes bromes 

pesades i els pares no els castiguen molt per por de no ser bons pares.  

Al llac fan una mena de gimcana on participen totes les famílies del llac, que te-

nen que competir pel primer premi. Les dues famílies estan molt igualades però 

de sobte succeeix una cosa terrible en mig de la gimcana... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sandra Sanromán 
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7 VÍRGENES 

 

Aquesta pel·lícula és un viatge cap a la maduresa, on viure és l’únic que 

importa. 

En Tano, interpretat pel jove actor Juan José Ballesta, és un noi que porta 3 

anys en un reformatori a qui li donen un permís de 48 hores per assistir al 

casament del seu germà.  

Quan en Tano arriba al seu poble es troba amb el seu millor amic, que es diu 

Richi.  

Tano i Richi passen les 48 hores fent bromes pesades. L’últim dia que en Tano 

passa al poble, Richi li recorda el joc de les “7 vírgenes”.  

El joc consisteix a posar-se davant d’un mirall a les fosques amb dues 

espelmes a cada costat del mirall, es compta fins a 60 davant del mirall i 

aquest et mostrarà el teu futur i com moriràs... 

Si voleu saber més sobre aquesta pel·lícula, només heu d’agafar el DVD, i 

sabreu què vol dir jugar al joc de les “7 vírgenes”! 

 

 

 

 

 

 

 

Bàrbara Esteban 

Aitor Gimenez 

Sandra Sanromán 
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El programa d’Antena 3, Buenafuente, és un divertit night show d’humor 

que s’emet a les 12h de la nit de dimarts a dijous. 

Buenafuente  està presentat per la persona que dóna nom al programa, 

Andreu Buenafuente. Nascut a Reus, va començar a la ràdio el 1991 amb el 

programa “El Terrat”. Després va treballar a TV3 presentant el “Malalts 

de tele” i el 1998 va guanyar un premi Ondas per aquest programa.  

El 2000 repetiria premi per “La Cosa Nostra” i l’any 2003 el premi Ciutat 

de Barcelona per “Una Altra Cosa” seria seu també. L’any 2004 comença a 

Antena 3 amb “Buenafuente”.  

 
El programa comença amb un divertit monòleg sobre un tema d’actualitat i 

després ve un espai on falseja les notícies del dia. Alguns dies algun grup fa 

una actuació musical i seguidament l’Andreu els entrevista.  

L’Edu Soto, més conegut com el Neng de Castefa o en Javi Williams  (una 

paròdia del Robbie Williams), és un dels personatges més populars i 

divertits. Els dijous el José Corbacho (Homo Zapping) cobreix els ulls del 

Buenafuente perquè no pugui veure el convidat sorpresa i ha d’endevinar el 

seu nom només amb les respostes sí, no, potser i m’agrada que em facin 

aquesta pregunta. Després d’endevinar qui és el convidat o convidada, el 

Buenafuente l’entrevista. 

 
  

 
 

Alain Quirós 
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FES ESPORTS: MOU-TE! 

 

La natació és un esport olímpic, és molt cansat i els que competeixen han 

d’entrenar molt per poder fer bones marques i per poder entrar en 

campionats. El club amb més fama de tot Catalunya de natació és el Club 

Natació Sabadell. 

Els estils són: 

 

Crol: És l’estil més típic i el més ràpid.  

 

Papallona: Has de moure els dos braços cap endavant al mateix temps i les cames 

rectes flexionant-les. 

 

Esquena: Es tracta de nedar girat, primer mous un braç i després 

l’altre; amb els peus fas el mateix i mentre que un peu puja l’altre 

baixa. 

           

Braça: Es l’anomenat estil de granota. Aquest estil és el més lent. 

 

Els campions mundials entrenen cada dia, i fan molts metres, per ells baixar-

se dècimes del seu temps és molt, ja que han arribat a un límit que és molt 

difícil millorar. 

 
   
                
 
 
 

Dani Lopera 
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UN CAMPIÓ DE CAMPIONS: “UNA VIDA SOBRE 4 RODES” Ó 

MICHAEL SCHUMACHER 

Michael Schumacher és un pilot de Fòrmula 1. Acapara de moment gairebé tots els 

rècords de la Fòrmula 1, d’entre els quals en destaquen el de més victòries, més 

pòdiums, més punts, més mundials i molts altres. Es per tot això que Michael 

Schumacher és considerat el millor pilot de la història de l'Automobilisme.     

Va pujar per primera vegada a un kart a l'edat de quatre anys, i arribà a la Fòrmula 

1 de la mà de l'equip Jordan el 1991, en el qual només va participar en una cursa 

però ja hi va destacar.  

L'any següent va ser fitxat per l'equip Benetton; aquell mateix any ja va guanyar el 

seu primer Gran Premi, va ser el de Bèlgica. Amb Benetton va guanyar els 

mundials de 1994 i 1995. El 1996 va fitxar per Ferrari, on ha guanyat 5 mundials 

consecutius. La seva primera victòria amb Ferrari la va aconseguir sota un gran 

diluvi al GP d'Espanya de 1996 disputat al Circuit de Catalunya. 

Sens dubte una de les seves victòries més amargues va ser la del GP de San 

Marino de 1994 on va veure de primera mà com perdien la vida el gran Ayrton 

Senna i Roland Ratzemberger, també va ser molt dura la victòria del GP de San 

Marino de 2003, on va guanyar la cursa hores desprès de la mort de la seva mare. 

 

 

El 1999, quan tenia el seu tercer mundial molt a l’abast, va patir un accident al GP 

de la Gran Bretanya i es va trencar una cama, això el va tenir apartat del circuits 

fins gairebé el final de temporada. Un dels seus millors rècords va ser el GP del 

Japó de 2000, on després de guanyar la cursa, va coronar-se campió del món. 

     Dani Lopera 
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Recordem el tallers nadalencs! 
 

L’últim dia de classe del 2005, abans de les vacances de Nadal, van 

organitzar-se al nostre institut els Tallers de Nadal. Ho vam passar molt bé 

tots, tant els alumnes dels tallers, de l’ESO, com els professors, que eren 

alumnes de Batxillerat. 

Aquests tallers consistien en organitzar activitats per aprendre diferents 

coses: ballar sevillanes, cuinar, fer massatges, maquillar o jugar a jocs 

d’ordinador. 

Els tallers van ser: 

CULINARIS: Es cuinaven pizzes i galetes al forn i.... llestes per menjar! Va 

quedar tot boníssim! 

 

BALL: Hip hop, breack dance i sevillanes. Van ser uns tallers molt divertits, tot i 

que vam passar un xic de vergonya! Els professors eren molt bons. 

 
JOCS D’ORDINADOR: La majoria d’alumnes van ser nois i gairebé tots van 

jugar al Tibia, que és un joc d’aventura gràfica sobre l’Edat Mitjana.  

 

ESPORTS: Van organitzar partits de futbol i bàsquet. La majoria de nois van 

escollir futbol i les noies bàsquet. Ens van esenyar tècniques noves alhora que ens 

ho passàvem d’allò més bé! 

   
MAQUILLATGE: L’objectiu era dibuixar unes cares terrorífiques als alumnes 

amb maquillatge. Va estar molt bé i les seves cares ens en van agradar a tots. 

 
MASSATGES: Aquí t’ensenyaven algunes tècniques per fer massatges de 

relaxació: va ser genial!  

 

Carolina Duarte i Jenifer Morales 
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LA VIDA ÉS DE COLOR ROSA 
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El dia de Sant Valentí o Festa dels Enamorats es celebra el 14 de febrer.  

El seu origen està en la celebració romana de les Lupercalis (15 de febrer), en la 

qual s’honorava a Luperco, déu dels pastors. El seu propòsit inicial era el de 

garantir la fertilitat dels camps.  

Però a mesura que passava el temps,  aquesta festa es va anar associant amb la de 

dos màrtirs romans que es deien Valentí i van viure durant el segle III, i que es 

celebrava el 14 de febrer.  

Sant Valentí ha estat tradicionalment considerat com el sant patró dels enamorats.  

 

Els alumnes del Bellera volem acabar la nostra revista amb un toc de 

romanticisme, perquè no oblidem posar una miqueta d’amor a la nostra vida cada 

dia. L’amor és molt  important, i quin millor dia per recordar-ho que el dia de 

Sant Valentí? Amb amor, la vida és de color rosa, com deia la cantant francesa 

Edith Piaf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




