


Benvolgudes i benvolguts,

Tot i que el segon trimestre sempre es té la 
sensació que és el mes llarg dels trimestres , 
aquest any hem trencat aquesta sensació amb 
l’aplicació de la primera i darrera “setmana 
blanca”. Aquesta setmana que ha distorsionat “el 
ritme” a alumnes, famílies i docents però, tot i 
això, Déu ni do, la quantitat de sortides i activitats 
que hem pogut realitzar per aprofundir i tenir una 
vivència dels continguts impartits en les diferents 
matèries. Els alumnes van anar a l’abocador de 
Montoliu i Serra Llarga, van celebrar  Saint 
Patrick’s day, han fet diverses xerrades com la de 
sexualitat, seguretat vial,  l’audició de la Banda 
de música de Lleida a l’Auditori Enric Granados, 
esquí de fons a Sant Joan de l’Erm, natació al 
Club Natació Lleida,la trobada territorial esportiva 
a Mollerussa, visita al Mercatec...
Durant aquest segon trimestre també hem 
realitzat la segona jornada de Portes Obertes” , la 
qual ha tingut força èxit,  i són moltes les famílies 
que han manifestat la seva voluntat de portar els 
seus fills i filles perquè cursin l’educació 
secundària al nostre centre.
Per altra banda també vull aprofitat per agrair la 
feina que fa la Junta de l’AMPA perquè el seu 
recolzament a les activitats de l’Institut és molt 
important.
Finalment demanar-vos, a vosaltres alumnes i a 
les vostres famílies, que aquest tercer i darrer 
trimestre d’aquest curs, us esforceu per poder 
millorar les valoracions obtingudes en el segon 
trimestre i així poder finalitzar el curs amb èxit.

Atentament,

Carles Vara Grasa
Director de l’Institut La Mitjana
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El dia 22 de desembre va ser el final de la 
primera avaluació. Vam celebrar-ho 
amb un ball que ens va ensenyar la 
senyoreta Gemma. Vam tocar la flauta i 
els professors van entregar premis a les 
classes A i B de qui havia menjat més 
fruita a la classe i qui havia llegit més 
llibres al Pla Lector. També a l'hora del 
pati vam jugar a uns jocs de taula i dos 
hores abans de marxar cap a casa vam 
mirar unes pel·lícules, una meitat de les 
classes va veure Mama Mia i l'altra 
Karate Kid.

GGEEOORRGGIINNAA  FFRREEIIXXEESS
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Aquell dilluns va començar com qualsevol, però la tarda va ser diferent, perquè 
vam celebrar el Dia Escolar de la No Violència i la Pau (DENIP).No el vam poder 
celebrar tots els alumnes perquè alguns companys eren d’excursió. Va ser una 
pena perquè va estar molt bé.

Aquella tarda havíem de portar una frase nostra o alguna cita d’algú relacionada 
amb la pau. Primer la vam escriure en un post-it i les vam llegir. Després, les vam 
enganxar totes dins  d’un colom de la pau que estava dibuixat 
en una cartolina.

La següent activitat va consistir en llegir un text de "El Gran Dictador" de Charles 
Chaplin que tractava del tema de la pau, la tolerància i el respecte. Després de 
llegir-lo, el vam comentar i vam extreure les frases que consideravem més 
significatives. Al final vam posar les frases en cartolines per penjar-les a les classe i 
van quedar xulíssimes. Una de les frases que vam extreure ve ser:

"MAI HA EXISTIT UNA BONA GUERRA NI UNA MALA PAU".

Tothom es va portar molt bé i tothom va col.laborar.
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Primer vam anar amb  autocar fins l’abocador. Després, quan havíem  sortit, vam 
esmorzar. Llavors, una monitora i un monitor ens va guiar fins a la primera zona  que 
era la zona  on es tractaven els residus que nosaltres generem cada dia. En 
aquella zona ens van explicar tot el procés que calia fer  pel tractament d’aquells 
residus. Hi havia una màquina que els donava voltes i llavors sortia una mena de 
fum que era un gas inflamable.

Després vam anar fins al lloc on els camions dipositaven els residus  i ens van 
explicar que,  abans, passaven per una bàscula gegant  i aquella bàscula 
mesurava les tones de residus  que portaven.

Per últim vam anar  a un parc que també estava fet de residus , o sigui, que tota  la 
terra  de tot el parc  estava fet de residus trenta metres avall  cobert per terra.

La veritat és que  em va agradar molt.

MMIICCKKYY  FFAAZZEEKKAASS
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Quan vam sortir de  l'escola vam anar directament caminant a l'auditori.
Vam arribar i vam tindre que esperar a fora, passat uns 20 minuts vam 
entra ens vam asseure als seients i va començar l'obra. L'obra tratava de la 
naturalesa i l'home, la musica depent de la imatge era mes lenta o mes 
rapidA  i cada vegada hi havia interjeccions de dos personatges que 
comentaven la musica  que hi sonava.

A molts del alumnes el hi a agradat alguns els hi ha semblat divertit n'hi a 
d'altres  que avorrit. Quan va acabar la funció vam sortir i vam tornar a 
l'institut.

UNA SORTIDA DIVERTIDA !!!

MMAARRIIAAMMAA    CCEEEESSAAYY

La natació va ser molt divertida però només van ser 4 sesssions. Estaven incloses dins de les 
classes d’Educació Física i les vam fer els dimecres a les 8.00 del matí. Havíem d’estar a 
l’institut a les 7.45 per a deixar les motxilles i anar amb l’autocar cap al club Natació Lleida.

Quan arribavem anavem  a secretaria on  i ens adreçavem als vestuaris per canviar-nos. 
Després el Carles ens esperava a la piscina per fer estiraments i anàvem a la dutxa ja que 
s’ha de fer abans d’entrar a la piscina. El Carles ens dividia en dos grups: els que corrien més 
i els que menys. Fèiem una sèrie d’activitats fins a les 8.55 que tornavem als vestuaris a 
canviar-nos per arribar puntuals a la classe següent a l’institut.

L’últim dia va ser el millor perquè vam jugar a fer equilibris damunt de les colxonetes.
En conclusió, ens ho vam passar molt bé. Espero que l’any que ve també fem natació.

JORDI SUBIRÀ
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Del  dia 31 de gener al 2 de febrer els 
alumnes de 1r d’ESO  de l’institut La 
Mitjana juntament amb els de  1R i 2N 
d’ESO  de l’Institut Maria Rúbies vam anar 
a Sant Joan de l’Erm   a fer una activitat 
d’esquí de fons.

Sant Joan de l’Erm és una de les 
principals estacions d’esquí de fons dels 
Pirineus. L’esquí de fons és una modalitat 
d’esquí molt practicada als països 
nòrdics i consisteix en esquiar en un 
terreny amb poc desnivell amb uns esquís 
on el taló s’aixeca i permet lliscar millor.

Les instal.lacions de Sant Joan de l’Erm 
estaven molt bé, ja que vam anar al 
refugi de La Basseta. El terra, les parets i 
el sostre de les habitacions eren de fusta. 
Al refugi, a part de les habitacions també 

hi havia un gran restaurant i un petit 
bar.Les pistes estaven en perfectes 
condicions ja que estaven molt planes 
i aixà va facilitar l’esquí.

En general, ens ho vam passar molt bé. 
Els monitors ens queien molt bé i vam fer 
molts amics de l’altre institut. El primer 
dia, només arribar ja ens vam posar a 
esquiar i , per la tarda, més esquí. A 
l’endemà  ens vam despertar aviat per a 
esquiar. Per la nit varem un joc nocturn 
de pistes.

La veritat és que ens ho vam passar molt 
bé, va estar una gran experiència.

FFEERRRRAANN  RROOIIGG
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El dijous 19 de març a les 8:30 vam quedar a 
l'institut, i  vam anar caminant fins al pavelló 
de basquet Barris Nord.

Quan vam arribar al pavelló vam haver 
d'esperar fins que vingués l'autocar. Quan va 
arribar vam pujar i vam compartir autocar 
amb l'Escola de Treball.

Vam tardar uns 20 minuts a arribar a 
Mollerussa. Vam baixar i estava tot ple 
d'instituts. Ens vam separar en dos grups i a 
cada grup li tocava les mateixes activitats 
però a diferent hora. Aquestes activitats eren: 
balance bike, futbol, corfball, bàdminton, 
aeròbic, piragüisme, orientació, bitlles , 
taekwondo i també hi havia inflables.

Tot estava molt ben distribuït i a cada 
activitat hi havia uns monitors que ens 
ajudaven. També vam fer una prova per 
commemorar aquell dia que era fer lletres 
amb persones, a nosaltres ens va tocar la J. 
L'última activitat va ser el piragüisme que ho 
vam fer a les piscines de Mollerussa. Quan 
vam acabar el piragüisme els professors ens 
van deixar una estona per dinar i estar al 
inflables.

Quan vam acabar de dinar vam recollir tot i 
vam anar al lloc on es trobava l'autocar i vam 
tornar a compartir l'autocar amb els del 
mateix institut. Tots estàvem esgotats. El 
viatge de tornada va semblar curt i quan 
vam arribar a Lleida ens estaven esperant els 
pares. Va ser una sortida molt divertida i 
educativa.

AALLVVAARROO  AASSEENNSSIIOO
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IINNAAUUGGUURRAACCIIÓÓ  DDEELL  PPAAVVEELLLLÓÓ  OOLLÍÍMMPPIICCSS

El diumenge 20 de març l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va inaugurarel nou Pavelló Olímpics de 
Lleida al barri de Balàfia i Secà de Sant Pere. El nom del pavelló ret homenatge, segons ha 
explicat l’alcalde, als grans esportistes de Lleida, "referència per a molts nens i nenes que 
practiquen esport". Lleida ha tingut diversos esportistes olímpics que, com ha afegit, mereixien 
que se’ls dediqués un espai com aquest.

En l’edifici es distingeixen diferents nivells: a la planta soterrani se situen els vestidors a peu de la 
pista poliesportiva, els serveis auxiliars (àrbitres, infermeria, etc.) i una zona d’instal•lacions a la 
qual s’accedeix des d’una rampa lateral per a vehicles. A la planta baixa, hi ha l’entrada 
principal en cantonada, la pista amb una graderia fixa amb capacitat per a 328 espectadors
asseguts i se n’afegirà pròximament una altra de mòbil per a 245 espectadors asseguts.

La pista és convertible per mitjà de cortines divisòries en triple pista per a ús escolar en funció 
de les necessitats. Al fons es troba el mirador al rocòdrom, de 15,85 metres d’amplada, 7 
metres de fons x 15 metres d’alçada. Al seu costat hi haurà el bar, situant-se els serveis i escales 
als dos costats d’aquest anell. A la planta primera, se situa la zona de gimnàs, que dóna a la 
ciutat, i l’accés a la grada mòbil. També, s’ha habilitat una zona d’aparcament per a una 
setantena de vehicles a l’esplanada de davant del pavelló.

NNOOUU  VVIIAALL  DD''AACCCCÉÉSS  AALL  PPAAVVEELLLLÓÓ  PPEERR  LLAA  NN--223300

A la vegada es va aprofitar per inauguara  el nou vial des de la rotonda 
de l’avinguda Alcalde Porqueres amb el carrer Laureà Figuerola i la 
carretera N-230.
També s’ha millorat l’accés al pavelló des del Secà a través de 
l’avinguda Marimunt, al costat de les piscines municipal del barri.
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IINNAAUUGGUURRAACCIIÓÓ  CCAASSEERRNNAA  DDEE  LLAA  
GGUUAARRDDIIAA  UURRBBAANNAA

El divendres 18 de març es va 
inaugurar la nova caserna de la 
Guàrdia Urbana de Lleida, ubicada 
on fa dos anys es va enderrocar 
l'antic edifici. La infraestructura 
incorpora per primer cop a la ciutat 
tots els serveis de seguretat de la 
policia local i l'atenció ciutadana. 
L'edifici, de més de 5.400 metres 
quadrats, té una capacitat per a 
400 agents. Una aposta de futur, ja 
que actualment Lleida en té 250, 
cent més que fa 7 anys. L'obra ha 
costat 11 milions d'euros per 
construir un edifici que, com s'ha 
pogut veure durant la inauguració, 
ja és del tot operatiu.

IINNAAUUGGUURRAACCIIÓÓ  EESSCCOOLLAA  BBRREESSSSOOLL  DDEE  LLAA  
MMIITTJJAANNAA

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros i el subdelegat 
del Govern, José Ángel Flores, van inaugurar el 
dia 21 de gener l’Escola Bressol Municipal 
(EBM) “La Mitjana”, la divuitena de la ciutat. El 
centre, que va entrar en servei 10 de gener, té 
capacitat per a 93 infants, amb la qual cosa 
l’oferta escolar de 0 a 3 anys a Lleida per al 
curs 2010-2011 passa a ser de 957 places. Amb 
aquestes dades, Lleida es confirma com la 
ciutat de l’Estat amb més escoles bressol per 
habitant.

El noucentre, amb una superfície construïda 
de 700 metres quadrats, s’ha bastit en un solar 
situat entre els carrers Oriol Martorell i Euskadi, 
a Pardinyes. Es tracta d’un edifici en planta 
baixa que encabeix totes les aules amb els 
seus serveis, una àrea per al professorat, un 
menjador (que té sortida al pati), cuina, 
rebost, bugaderia i magatzem. L’equipament 
té un pati exterior per a jocs, un hort, un sorral i 
un porxo d’entrada amb el pati per als cotxets 
infantils. A més, s’ha instal•lat energia solar 
tèrmica per a la producció d’aigua calenta 
sanitària.El nou centre educatiu compta amb 
93 noves places.
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JJAAPPÓÓ  TTOORRNNAA  AA  TTRREEMMOOLLAARR

Un sisme va tenir lloc al Japó a les 05:46:23  del divendres 11 de març de 2011 i que va 
assolir una magnitud de 8,9 a l’escala de Richter. L'epicentre del terratrèmol es va localitzar 
sota mar, davant les costes de l'illa de Honshu, a 130 kilòmetres a l'est de Sendai, a la 
prefectura de Miyagi, al Japó. 

El terratrèmol va durar uns 2 minuts i es va convertir en el terratrèmol més potent sofert al 
Japó fins a la data, així com el cinquè més potent del món de tots els terratrèmols mesurats 
fins ara. A més el terratrèmol va causar un  tsunami a la costa pacífica del Japó. La onada 
de 10 metres d'altura va escombrar cotxes i edificis a mesura que s'endinsaven terra en 
dins. 

Es va declarar un estat d'emergència a la central nuclear de Fukushima a causa de la falla 
dels sistemes de refrigeració de la piscina on s'emmagatzema el combustible nuclear 
gastat d'un dels reactors. Es va informar en un primer moment que no hi havia fuites 
radiactives, però es van evacuar 3.000 habitants en un radi de 3 km del reactor. 
Posteriorment es va  augmentar a 10 km, afectant a unes 45.000 persones, però en produir-
se una explosió a la piscina de combustible gastat fora del mur de contenció, d'un reactor 
de la central, les autoritats van decidir augmentar el radi a 20 km. Actualment encara 
continua el perill i s’ha prohibit que els nens petits beguin aigua i que es exportin productes 
prevenients d’aquesta zona, degut a la radioactivitat. 

Per donar fi a aquesta catàstrofe que porta ja 12.087 morts, 2.876 ferits i 15.552 
desapareguts, uns treballadors fiquen en risc les seves vides refrigerant els reactors i salva 
el seu país.

RRAAFFAA  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ
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El dia 17 de març es celebra el dia de Saint Patrick, que és 
el patró de Irlanda.
A Irlanda, és típic tenir al jardí enanets, ja que el seu color és el 
verd. Els irlandesos  tenen una sèrie de costums diferents: en 
aquest dia solen menjar carn amb patates fregides i col i 
beuen cervesa. La celebració consisteix en recórrer alguns 
carrers d'Irlanda vestits de cavallers, tocant trompetes, 
disfressats de elfs, etc. El "clover" és el trèvol que representa a 
Sant  Patrici i a Irlanda i que dóna sort.

Aquell mateix dia nosaltres, els alumnes i els professors, teníem 
que portar una peça de roba de color verd. A la tarda, vam 
fer, una gimcana durant les dos hores. La gimcana era entre 
grups fets pels professors. Consistia en cinc proves:

1. Al menjador: consistia en trobar paraules que rimessin 
amb la ultima paraula de cada vers i també relacionar la 
definició amb la paraula que era correcta.
2. A la biblioteca: teníem que fer una sopa de lletres i 
completar amb lletres les paraules incomplertes.
3. A la classe A: vam jugar al “pasapalabra”.
4. A l'aula d'informàtica: teníem que respondre unes 
preguntes sobre Irlanda i Saint Patrick’s day buscant la 
informació a internet.
5. A la classe B: mirar un video en anglès i després 
completar les preguntes indicades.

En acabar les proves vam fer una altra prova grupal en la que 
a cada grup li tocava una pregunta i si no l’encertaven, doncs 
passava el torn a l'altre grup. Per acabar, teníem que acabar 
de completar una cançó típica d'Irlanda.

Els guanyadors de la gimcana van ser el grup 1, format per:
• Eduard Sanchez
• Maria Lara
• Rafael Paniago
• Daniel de la Sierra
• Esther Romero        

Els hi van donar un diploma i un "Kinder Bueno".

MMAARRIIAA  LLAARRAA
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Dins del departament de llengües estrangeres vam trobar interessant que el nostre institut 
participés en el concurs Fonix (Concurs d’anglès interescolar de Catalunya)  que se celebra 
cada any des de fa 4 anys. El concurs està organitzat per International House Barcelona i per la 
Fundació Catalana de l'Esplai.

Es tracta d’una iniciativa que pretén complementar els plans de millora de la llengua anglesa 
als centres educatius de Catalunya i s’organitza amb la finalitat d’estimular i motivar 
l’aprenentatge d’aquest idioma, atesa la seva importància a la societat actual.

Aquest concurs està dividit en tres fases de les quals ja n’hem realitzat dues. La primera fase  va 
ser una prova dins del centre i la vam realitzar un dimarts a les 17.00 h de la tarda.  Consistia  en 
una sèrie d’exercicis dins dels àmbits del vocabulari, comprensió lectora i expressió escrita. 
D’aquesta fase havia de sortir un guanyador que aniria a la fase territorial. L’alumne que va 
realitzar millor les proves i , per tant, va estar seleccionat, va ser el Ferran Roig de 1r B.

El dia 26 de març vam anar amb aquest alumne a’Estudi General  de Lleida a realitzar la 
segona prova i estem a l’expectativa dels resultats. Només un alumne de cada nivell es 
classificarà per la Fase Final que tindrà lloc a Barcelona. Esperem tenir sort i, si no, ho tornarem a 
intentar l’any que ve.

Departament de llengües estrangeres
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RROOSSEESS  II  LLLLIIBBRREESS  PPEERR  SSAANNTT  JJOORRDDII

A mi m’agrada en un jardí
moltes roses de color fi.
Perquè són molt boniques i hermoses,
jo plantaré moltes roses.
El dia 23 d’abril les colliré
i a tot el món en regalaré.
Llibres de color vermell jo em compraré
i a casa al sofà els llegiré.
El dia de Sant Jordi  m’agrada moltíssim 
perquè amb ell cullo roses rapidíssim.

MMAARRIIAAMMAA  CCEEEESSAAYY

LLaa  JJuunnttaa  ddee  ll''AAMMPPAA  iinnffoorrmmaa  qquuee  ffiinnaallmmeenntt  eess  ppooddrràà  rreeaalliittzzaarr  llaa  xxeerrrraaddaa  ppeerr  
aa  ppaarreess  ssoobbrree    ll''aaddoolleessccèènncciiaa  aammbb  eell  ttííttooll  ""LL''aaddoolleessccèènncciiaa::  lllliibbeerrttaatt  ii  llíímmiittss""..
LLaa  ddaattaa  eexxaaccttaa  eennccaarraa  ss''hhaa  ddee  ccoonnccrreettaarr  ppeerròò  uuss  llaa  ffaarreemm  ssaabbeerr  aavviiaatt..  
CCoommpptteemm  aammbb  llaa  vvoossttrraa  pprreessèènncciiaa!!
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EL GERARD I EL SEU PETIT SECRET

El Gerard avui fa sis anys i per a celebrar-ho ha anat a casa dels seus avis, 
que viuen al camp en una petita casa al costat del parc de La Mitjana.

Després de menjar el Gerard ha sortit al jardí per jugar a pilota, però al 
veure una acolorida papallona no ha dubtat un segon en seguir-la, fins 
endinsar-se al parc. 

Al cap d’una estona en Gerard se n’ha adonat que es trobava sol i 
perdut. Cansat de caminar i amb l’ànima als peus, s’ha assegut al peu 
d’un enorme arbre i plorant s’ha quedat adormit. 

Quan s’ha despertat es trobava en un còmode llit fet de branques i 
recobert per tendres fulles, no sabia com havia arribat fins a aquella 
habitació tan acollidora i bonica.

Aleshores ha sentit una “veueta”. Ha tardat una mica en trobar d’on 
provenia aquella veu.Es tractava d’un petit personatge que assegut al 
costat de la llar de foc, li ha preguntat com es trobava. El Gerard no 
podia creure el que estava veient. En Gerard s’ha apropat al petit follet i li 
ha explicat el que li havia passat. 

El follet amablement l’ha portat cap a la casa dels seus avis i li ha regalat
un xiulet màgic per quan tingués una emergència.

El Gerard, en arribar a casa, va explicar el que li havia passat però els seus 
pares creien que tot això era fruit de la seva imaginació, però en Gerard 
tenia el seu petit secret, guardava el xiulet.


