


Editorial 

Mercatec

Acte de cloenda de l'Agenda 21 Escolar

Sant Jordi a la Mitjana

Ciència al carrer 

Concurs de contes (Pla d'Entorn)

Les activitats extraescolars al centre:
    . Hip-hop
    . Fútbol

El centre i les llengües:
    . English Week

Xerrades al centre:
    . Alimentació
    . Sexualitat 
    . Educació Vial
    . Órdago

La gent del centre:
    . Mónica Osuna
    . Júlia Valldívia

El centre participa...
    . Racó dels alumnes 
    . Racó de l’Ampa 

Passatemps 
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El Mercatec és un una exposició  sobre tecnologia 
que es fa cada any. Aquest any hi vam anar el dia 8 
d’abril amb l’institut i la professora de tecnologia. 
L’exposició la feien al Campus de Cappont i hi vam 
amb autobús.Quan vam arribar   nosaltres havíem de 
fer un tipus de treball que consistia  en fer el que 
deien els  enunciats, és a dir, havíem d’anar buscant 
treballs exposats i dir de quin nivell o classe eren.

No sé si als meus companys de grup els va agradar, 
però a mi em va agradar moltíssim. Si alguna altra 
vegada podem tornar, m’encantaria anar-hi.

MMIICCKKYY  FFAAZZEEKKAASS��

El dia 10 de juny de 2011 es va realitzar a l’Auditori Enric Granados de Lleida, l’acte de 
cloenda de l’Agenda 21 Escolar. Els representats de l’Institut La Mitjana van ser Rafa 
Fernández, Kevin Paredes i Maria Lara. 

L’acte va consistir en tres parts. Primer de tot, els instituts de Lleida exposaven les seves 
experiències als seus centres. Desprès,  l’alumnat va treballar propostes a presentar en la 
Conferència Internacional del Medi Ambient que és realitzarà a Barcelona al setembre del 
2011 . Finalment, escoles i instituts de Lleida van elaborar un mural amb objectes 
representatius del projecte Agenda 21 als seus centres respectius. 

Aquest primer any el nostre institut ha assistit com a oient a l’exposició d’experiències dels 
centres, però els nostres representats van mostrar-se molt animats per poder fer-ho de cara al 
pròxim curs.



KKEEVVIINN  PPAARREEDDEESS
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El passat dissabte dia 28 de maig vam fer l’activitat de la 
ciència al carrer. Els experiments que vam realitzar estaven 
relacionats amb la pressió atmosfèrica, les densitats i els 
gasos comuns que tenim a la nostra atmosfera. Alguns dels 
experiments van ser el globus que no esclata, el mocador 
que no es mulla , el bitllet que no crema, la carrera de 
llaunes, el guant que saluda, el got que amb aigua dins i un 
paper tapant-lo no cau l'aigua quan el gires.
Vam gaudir de l’activitat i van aprendre una mica més de 
ciència.

AADDRRIIÀÀ  DDEELL  EEGGIIDDOO

  RREEVVIISSTTAA  MMIITTJJAAPPLLOOFF  --  CCUURRSS  22001100  --1111



Aquesta activitat inclosa dins el programa del Pla d’entorn consistia en explicar contes a 
nens petits. Només van ser dos dies, però va ser molt divertit. Hi vam anar el meu company 
Rafa Fernández i jo  a l’escola Riu Segre i a l’Escola Bressol.

El primer dia   vam anar a l’Escola Bressol . Eren nens d’un o dos anys; alguns no se’ls veia 
que captessin la història , però als altres se’ls veia interessats. El Rafa  explicava i llegia el 
conte  i jo, per facilitar-los la comprensió,  ho il•lustrava amb dibuixos i figures. Al acabar els 
nadons ens van  cantar una cançó dient-nos gràcies i vam tornar cap a l’institut ben 
d’hora.

El segon dia vam anar  a l’escola  Riu Segre. Aquests alumnes ja eren més  grans i tenien 
més facilitat de comprensió però el Rafa i jo vam fer  les mateixes tasques: ell explicava i jo 
il•lustrava per si algú es perdia. Els alumnes van estar  bastant atents, més concentrats 
mirant i escoltant. Al acabar els alumnes ens van donar les gràcies un per un i ens xocaven 
les mans. 

Al Riu Segre vam  fer l’actuació tres vegades a P3, P4 i P5,  mentre que a l’Escola Bressol la 
vam fer dues vegades, a P1 i a P2.El Rafa havia escrit una bona historieta perquè, en 
general, li va agradar  a tothom. Després del comiat , vam tornar cap a l’institut 
tranquil•lament i molt satisfets.

PPAAUU  AABBAAIIGGAARR
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Al nostre institut , com ja 
sabeu,  es fan unes activitats 
fora d'horari escolar 
anomenades activitats 
extraescolars, una de les 
quals és el Hip-Hop, una 
dansa molt popular entre la 
joventut.

Les classes de Hip-Hop les 
ensenya un noi jove de 18 
anys que es diu Jose Antonio 
Pina però que vol que li 
diguin “Pina”. Els alumnes 
som un grup de tres nens: el 
Sergi Queralt, la Georgina 
Freixes i jo, la Maria Lara.

En aquesta activitat es fan 
coreografies, que són un 
conjunt de passes que quan 
es reprodueixen fan un ball.
Fem cada coreografia en la 
part més important de la 
cançó, la tornada, que 

normalment dura uns dos o 
tres minuts aproximadament.

Les cançons que hem ballat 
són les següents:
• Tik Tok – Kesha
• Don't stop the party – 
Black Eyed Peas
• What's my name – Rihana
• Crank It Up - Json

També vam fer una 
coreografia entre tots, 
ajuntant vuit passes per 
cadascú.

Ens ha agradat molt 
aquesta activitat i la 
recomanem a tothom. 

MMAARRIIAA  LLAARRAA
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El futbol era un esport que es practicava el 
dimecres de 3:45 a 4:45. El nostre entrenador es 
deia Rufo, bé, així volia que li diguéssim. L'activitat 
era molt divertida i cada vegada apreníem més. 
Cada tarda coneixíem alguna cosa o tàctica més 
del futbol i estava bé per distreure's una mica. 
Moltes vegades havíem de marxar abans del 
camp perquè venien els grans però veníem al 
camp de futbol sala i ens ho passàvem igual 
de bé. 

L' entrenador era molt bo i divertit, era una 
persona molt amable i juganera. Ara que arribava 
l'estiu, quan feia molta calor, ens ficàvem a 
l'ombra a jugar i així no ens moríem de calor. Bé, 
jo us recomano que us apunteu perquè us ho 
passareu 
molt bé. 

ÁÁLLVVAARROO  AASSEENNSSIIOO
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Com ja sabeu, la setmana del 30 de maig al 3 de juny vam realitzar la sortida a Santa 
Susanna organitzada pel departament de llengües estrangeres, i que  ja estava 
programada dins del projecte de llengües.

Vam sortir el dilluns ben aviat per poder arribar al migdia i organitzar-nos bé abans de les 
activitats de la tarda.  Quan vam   arribar ens vam instal•lar als bungalows i vam donar una 
volta pel càmping per veure on estava situat tot. 

Dins del programa d’activitats de cada dia hi havia tres hores pràctiques de llengua  i tres 
hores d’altres activitats com ara: muntar a cavall, fer cayak, trirolines, tir amb arc, fer una 
coreografia, jocs a la platja, etc. Pel que fa a les hores de classe d’anglès, les van fer en 
diferents ambients i sempre d’una manera pràctica i divertida per tal de potenciar la 
llengua oral amb activitats com: un sketch de teatre, jocs de rol,...
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Els monitors eren tots nois i noies irlandesos de la Universitat de Limerick que utilitzen 
aquestes colònies per fer les seves pràctiques. La relació dels alumnes amb els monitors va 
anar augmentant i intensificant-se a mesura que van anar passant els dies i , ens consta, 
que els alumnes guardaran sempre un bon record d’ells.

A més de tot això, van tenir les seves estones de temps lliure en les que van aprofitar per 
jugar a tenis taula, banyar-se a la piscina o jugar a cartes,... Llàstima que el temps no ens 
va permetre gaudir –ho tot una mica més!. Per concloure el dia, van poder gaudir de la 
disco light amb un espectacle inclòs per part dels monitors.

Com a conclusió, des del departament d’idiomes fem una valoració molt positiva 
d’aquesta activitat i pensem, perquè així ens  ho han manifestat, que els alumnes la 
comparteixen. Per aquesta raó, esperem que el curs vinent es donin tots els 
condicionants per  poder tornar a realitzar-la.

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTT  DD’’IIDDIIOOMMEESS



El passat 17 de desembre va venir una infermera del CAP de Balàfia  per 
fer-nos una xerrada sobre alimentació, el nostre organisme i la nostra salut.
Vam anar a la classe de música i ens va projectar  algunes imatges; primer 
, la piràmide de l’alimentació , ens va plantejar algunes qüestions i ens va 
explicar com funciona la piràmide.
Després, mentre observàvem les imatges  ens va explicar els pros i contres 
d’alguns aliments. Finalment vam dir el que esmorzava cadascú  i ella ens 
anava donant consells.
De ben segur que algú menja més bé  després d’aquesta xerrada, encara 
que sigui una mica!

MMAARRIIAAMMAA    CCEEEESSAAYY  ii      GGEEOORRGGIINNAA  FFRREEIIXXEESS  

Un dijous va venir una noia a fer-nos una xerrada sobre la sexualitat . Ella ens explicava com 
funcionava el nostre cos i quins problemes ens podem trobar amb la pubertat.

Li podíem preguntar els dubtes que tinguéssim com , per exemple,  en el cas de les noies 
qualsevol tipus de pregunta sobre la menstruació o altres temes.
En el cas dels nois, també li van preguntar altres qüestions sobre el desenvolupament del seu 
cos i els canvis que estan patint. 

Jo crec que va estar bé per saber més cosses sobre el nostre cos i per solucionar dubtes que 
ja començavem a tenir i que ,potser, no sabíem a qui preguntar. 

GGEEOORRGGIINNAA  FFRREEIIXXEESS
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L’altre dia va venir un policia a l' institut. Era molt simpàtic i  ens va ensenyar 
com era la ciutat i què passava si no fèiem el correcte com creuar  pel pas 
de vianants o que passava si no ens ficàvem el cinturó: que sortiríem 
disparats del seient al vidre de davant. Això a pocs o molts de la classe ens 
va fer reflexionar. 
També vam parlar de la influència del grup, de què passava si no fèiem el 
que nosaltres pensàvem per deixar-nos influenciar pels amics.

AANNDDRREEAA  PPUUIIGG
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Després de  parlar una mica sobre el tema a tutoria, va venir una noia  que es deia 
Marta per acabar d’explicar-nos en què consistia el programa Órdago. Ens va dir que 
és una programa per la prevenció de la drogodependència.

Vam parlar de com saber dir que no quan ens ofereixen alguna droga. Per això vam 
parlar de l’autoestima i de què no ens hem de deixar influir per la pressió de grup. A 
vegades, acostumem a fer el mateix que el grup d’amics per no sentir-nos diferents.
Primer li vam dir les coses que nosaltres pensàvem que sabíem sobre les drogues i, a 
partir d’aquí, ella  ens va explicar quins tipus de drogues hi ha, quin efecte tenen al 
nostre cos , etc.

Per acabar, a tutoria vam llegir una història sobre el que havia passat  una nena i 
tothom que li envoltava per culpa de les drogues.

SSAANNAA  JJIIEEDD



-HHoollaa  MMòònniiccaa!!
-Hola!
-CCoomm  eett  ttrroobbeess  aall  nnoossttrree  iinnssttiittuutt??
-M’agrada molt.
-QQuuèè  tt’’aaggrraaddaa  mmééss  ddeell  tteeuu  ddeessppaattxx??
-Encara que és petit i no té aire condicionat, 
ara està més acollidor que quan vaig arribar.
-QQuuèè  ppeennsseess  ddeell  nnoossttrree  ddiirreeccttoorr??
-Que és una bona persona.
-HHaavviieess  ttrreebbaallllaatt  aallgguunnaa  vveeggaaddaa  eenn  uunnaa  
eessccoollaa  oo  iinnssttiittuutt??
-No, mai.
-QQuuèè  ffaass  dduurraanntt  uunn  ddiiaa  qquuaallsseevvooll??
-Controlar que totes les instal•lacions estiguin 
tancades, tocar el timbre, contestar el 
telèfon, ...
-QQuuiinn  ééss  eell  tteeuu  eessppoorrtt  ffaavvoorriitt??
-La natació.
-DDee  qquuiinn  eeqquuiipp  ddee  ffuuttbbooll  eettss,,  ddeell  BBaarrççaa  oo  ddeell  
MMaaddrriidd??
-Dels dos.
-QQuuèè  ééss  eell  qquuee  mmééss  tt’’aaggrraaddaa  ddeell  nnoossttrree  
iinnssttiittuutt??
-L’ambient i l’organització.
-GGrrààcciieess  MMòònniiccaa
-De res. Adéu.
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-HHoollaa  JJúúlliiaa!!
-Hola!
-QQuuaanntt  tteemmppss  ffaa  qquuee  eettss  mmoonniittoorraa  ddee  
mmeennjjaaddoorr??
-3 anys
-EEnn  qquuiinneess  eessccoolleess  hhaass  ttrreebbaallllaatt??
-Creu del Batlle, Riu Segre, Institut la Mitjana
-TT''aaggrraaddaa  aaqquueesstt  ttrreebbaallll??
-Sí
-QQuuiinneess  aavvaannttaattggeess  llii  ttrroobbeess,,  ssii  ééss  qquuee  eenn  ttéé  
aallgguunnaa??
-Doncs que treballar amb els nens 
m'agrada molt i també surto beneficiada ja 
que aprenc d'ells.
-QQuuèè  ppeennsseess  ssoobbrree  eell  mmeennjjaarr  qquuee  hheemm  
ttiinngguutt  aaqquueesstt  aannyy,,  ééss  mmiilllloorr  oo  ppiittjjoorr  qquuee  eell  
dd''aallttrreess  eessccoolleess??
-No ha estat gaire bo, m'ha agradat més el 
dinar del curs passat.
-TT''aaggrraaddaarriiaa  ttrreebbaallllaarr  aammbb  uunnaa  aallttrraa  
mmoonniittoorraa,,  ppeerr  qquuèè??
-Sí, perquè els nens poden estar més vigilats 
i ens repartiríem la feina.
-QQuuiinneess  mmiilllloorreess  ccrreeuuss  qquuee  eess  ppooddrriieenn  ffeerr  aall  
mmeennjjaaddoorr??
-Tenir un microones.
-EEll  ccuurrss  qquuee  vvee  eessttaarrààss  aammbb  nnoossaallttrreess??
-No ho sé, desitjo que sí.
-CCoomm  hhaa  eessttaatt  llaa  rreellaacciióó  aammbb  eellss  aalluummnneess??
-Bé, al ser pocs ha set molt divertit i 
agradable.
-GGrrààcciieess,,  JJúúlliiaa..
-De res, adéu.

JJOORRDDII  SSUUBBIIRRÀÀ  ii  RRAAFFAA  FFEERRNNÀÀNNDDEEZZ
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AACCTTIIVVIITTAATTSS  FFIINNAALL  DDEE  CCUURRSS

Com a cloenda del curs i, al marge de les recuperacions obligatòries, durant els últims tres 
dies de curs vam voler  fer activitats una mica lúdiques.

Primerament, el dilluns a la tarda van realitzar un mini campionat de tenis taula  i un de 
hockey. Van fer equips de quatre o cinc persones i jugaven tots contra tots alternant els 
dos esports. A continuació,  un grupet de noies juntament amb la professora Gemma  Porta 
van realitzar un ball que havien estat assajant  durant bastants hores de pati. Després,  tots 
els alumnes que havien anat a Santa Susanna van fer la coreografia que els havien 
ensenyat els monitors i que també havíem repassat la darrera setmana a les hores de pati. 
Els dos balls van sortir molt bé i van agradar a tothom *

El dimarts,  durant la darrera hora del matí i les dos de la tarda, van veure la pel•lícula Billy 
Elliot. Vam considerar que era una pel•lícula  educativa i adequada per la seva edat i 
pensem que va agradar, al menys, a la majoria.

Finalment, l’últim dia de curs vam fer una sortida  al parc de La Mitjana durant tot el matí. 
Quan vam arribar, els alumnes van fer una mena de gimcana d’orientació pel parc i entre 
altres coses, havien de buscar noms d’animals, plantes,... Després van tenir una estona lliure 
per esmorzar. Per finalitzar, vam voler fer una reflexió, agrupats per tutories, sobre com  
havia anat el curs  per tal de poder fer  les millores oportunes. 
Cap a les dues del migdia, vam tornar a l’institut sans i estalvis encara que bastant 
acalorats. 

* Podeu trobar els vídeos dels balls a la pàgina web del centre:  http://www.xtec.cat/centres/c5009836/



* La Junta de l'AMPA informa que es va realitzar el passat 19 de maig la xerrada per a pares 
sobre  l'adolescència amb el títol "L'adolescència: llibertat i límits". Aquesta xerrada tenia 
com a objectiu entendre la dinàmica de relació amb els adolescents, conèixer les actituds 
que afavoreixen o dificulten la convivència, i donar eines que ajudin al bon 
desenvolupament de  l’autonomia i la competència personal de les nostres filles i fills. 
Agraim l'assistència dels pares i mares a aquesta xerrada.

* El passat dimarts 21 de juny els alumnes que participen del servei de menjador van poder 
gaudir d'un dinar especial per tal  de celebrar el comiat d'aquest curs escolar. El menú va 
consistir en pizza i gelat (això , obviament, solament es fa en un dia especial...)
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LA COMUNITAT EDUCATIVA
DE L'INSTITUT LA MITJANA
US DESITJA UN BON ESTIU!


