Mostra 2021
Lliga de debats (Català)

Textos argumentatius
Vam començar fent textos
argumentatius sobre si
l’humor tenia límits o no,
constaven d’una
introducció, primera i
segona refutació i una
conclusió.

Què fa una dona fora de la cuina? turisme.
Ús ha fet gràcia?
Doncs bon dia, som la Jana i el Mateo i avui hem vingut a explicar perquè l’humor té límits.
Us posaré un petit exemple: Imagineuvos estar amb el vostre millor amic o amiga, el lloc pot
ser el que vulgueu, us ho imagineu, vale doncs, aquell amic té una part del cos que li fa sentir
insegur d’ell mateix, ja sigui que es baixet, te granets, te pocs cabells, etc. Tú, per fer la
“típica brometa”, decideixes riuret d’aquella cosa que li fa sentir insegur, jajaja enanito,
quants granets que tens jaja,etc. El teu amic o amiga, que ja estava prou insegur, es queda
molt impactat de que el seu millor amic li digui allò i s’enfada. Tú intentes perdonarte dient
que era la “típica brometa”...però no hi ha manera, no et perdona mai. Amb això que vull dir,
doncs que aquesta broma, es a dir l’humor, ha trencat una molt bona amistat entre dues
persones. Gràcies.

Tornem a l’ho de abans, us volem fer una pregunta. Un
cop l’amistat ja està trencada ens agradaria que ens diguessiu que respondria el nen o nena
que va fer la broma si li preguntessin, “perquè ja no és amic de x persona?” perquè li vas
broma, que no el volies ofendre, o que en penseu?

En conclusió, el missatge que hos hem volgut transmetre avui, és que sigui una broma, una
burla, o simplement un comentari que tu consideres graciós, pot afectar a moltes persones
fent les sentir realment malament, trencar amistats o crear conflictes. I per ser una broma no
hi ha cap excusa que ho pugui arreglar. En definitiva, que l’humor té límits. Gràcies

Sala Muhba
Un cop ja havíem assajat prous
vegades i estàvem preparats, vam
anar al Muhba i vam fer els debats.
Cada equip estava a una banda, i el
públic assegut a les cadires
observant. Cada equip tenia
aproximadament 3 min per fer totes
les seves aportacions.

Clica aquí per veure el video

Lliga de debats
Nosaltres hem escollit aquesta activitat, perquè va ser una activitat que realment
ens va interessar i vam gaudir molt. L’Ajani i jo, el Mateo, vam debatre entre
nosaltres i va ser molt interessant, esperem repetir alguna activitat semblant l’any
que ve.

