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Editorial
Després d'estar en els mòduls prefabricats del carrer Corregidor Escofet, ens hem traslladat, per tal de començar el
curs 2012-2013, a l'edifici nou de l'Institut La Mitjana situat al carrer Vicens Ximenis. Formem part d'una illa
educativa (Escola Bressol, Escola i Institut) del barri de Pardinyes, on les famílies tenen oferta educativa des de la
bressol fins a l'institut.

Ha estat un primer trimestre molt intens ja que ens hem hagut d’adaptar a les noves instal·lacions i hem tingut un
creixement accelerat de l'oferta educativa del centre que, actualment, ja compta amb el darrer curs de l'educació
secundària obligatòria. Tot això ho hem superat amb escreix per la voluntat de servei del personal docent i no docent
i la gran col·laboració de l'Ampa i les famílies del centre, que han posat a disposició dels alumnes i les alumnes el
millor context possible per assolir l’objectiu principal en aquest institut: desenvolupar al màxim les capacitats de
tots i cadascun dels seus alumnes com a principi fonamentador de l’equitat i la cohesió social. Ara són ells i elles,
els vostres fills i filles, els nostres alumnes, els veritables protagonistes que han de fer possible l’assoliment d’aquest
objectiu amb el seu esforç i la nostra voluntat de servei.

Un dels trets a destacar, entre altres, del perfil del centre és l'atenció als
nivells d'aprenentatge de l’alumnat i la promoció de les llengües estrangeres,
ja que es pretén que el màxim nombre d’alumnes arribin a l’excel·lència
en el seu ús, tant de l’anglès com del francès.

Teniu a les vostres mans una petita mostra d'una de les moltes activitats que fa l’alumnat. Aquesta revista
ha estat elaborada per l’alumnat de primer d'ESO i esperem que la gaudiu i la pugueu comentar amb els
vostres fills i filles ja que ells i elles us ampliaran, de ben segur, la informació amb les seves vivències.
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Inauguració d'un nou centre
per Jaime Ferrer i Alex Suco

Fins a 275 alumnes de secundària van estrenar el nou Institut de la Mitjana, a Lleida,

després de dos anys fent classes en mòduls prefabricats. Aquest nou equipament

donarà servei, principalment, als barris de Pardinyes i Balàfia. El delegat dels Serveis

Territorials d'Ensenyament a Lleida, Miquel Àngel Cullerés, ha destacat el nou

Institut és "modèlic". L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha celebrat la inauguració del

nou institut perquè l'educació, ha dit, marca el futur d'una ciutat i el director de

l'institut, Carles Vara, s’ha mostrat "content" perquè les famílies han vist materialitzada

la seva demanda. Un total de 68.463 alumnes van començar al setembre el nou curs

a la demarcació de Lleida.
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El Parc de La Mitjana està situat al nord-est del casc urbà, 90 hectàrees de bosc de ribera , prats humits i zones amb

aigua. L’origen  del nom  Mitjana  prové de les mitjanes del riu, unes illes fluvials que es formen  quan el riu es

divideix en diferents braços, en el curs baix  dels rius madurs, on l’aigua flueix més lentament i on  s’acumulen

els  sediments  del riu.

Hi ha una extensa variaciós d’animals invertebrats, i vertebrats, aus, peixos, mamífers, rèptils, amfibis.

Alguns dels exemples d'animals que hi podem trobar són:

-Invertebrats  2-Vertebrats

Àcar    -Anguila

Barquer petit -Bavosa de riu

Cargol d’aigua -Barb comú

Cavallet de fada -Carpa

Cranc americà -Carpí

Cuc d’aigua -Lluci

Efímera -Peix gat

Escarabat de bassa… -Jacabus de riu

Com hi ha animals  hi ha vegetació, a la Mitjana hi ha tres típics, arbres, herbes.

Hi trobem en el bosc tres estrats típics:arbres, arbustos i herbes,amb la seva fauna associada.

Per les condicions del bosc de ribera l`estrat herbaci és el menys desenvolupat.

El bosc varia depenent de la proximitat a l´aigua i de la fondària del sòl,trobarem molt pròximes,comunitats ben

diferenciades com la salzeda i la verneda, o l´omeda i el tamarigar.

Als llocs on l´aigua corre o aflora a la suprerfície, el bosc ens donarà pas a comunitats herbàcies com els canyissars

o les jonqueres.

L'alumnat de 1r d'ESO vam anar amb les tutores al Parc Natural de La Mitjana, vam

esmorzar i després vam fer jocs i  després ens van deixar una estona lliure. Durant

una estona va ploure i ens vam have r de protegir al porxo.
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1r ESO

la mitjana
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Sortida als Camps Elisis

El divendres 28 de setembre els

alumnes de 2n d'ESO vam anar a fer

la sortida de convivència (tutoria) amb

el nostre grup-classe. Ens va ajudar a

 conèixer-nos tots millor.El que vam

ferva ser  per parelles vam emplenar

un full de preguntes amb els nostres

gustos,aficions…Ens ho vam passar

molt bé.

per Laura Martín
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Sortida al Parc de l'Aigua
per Paula Garrido

Juntament amb les tutores, vam fer una activitat que consistia en fer preguntes a la resta de companys. Ens va ajudar

a conèixer-nos més i a relacionar-nos tots. Després de l'activitat, vam tenir una estona per jugar i passar l'estona

pel Parc de l'Aigua i, després d'una llarga estona, vam tornar tots plegats cap a l'institut.

Aquest primer trimestre, els alumnes de tercer d'ESO hem realitzat una sortida

al Parc de l'Aigua. Vam marxar de l'institut ben aviat, per arribar a mig matí

al Parc de l'Aigua. De camí, vam esforçar i en arribar vam descansar una

estona. Després d'això, els alumnes ens vam dividir per classes.
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Parc de l'Aigua

3r ESO



Mitjaplof

10

Sortida Font de Sant Cristòfol
per Elma Nezic

Ja que aquest curs només va canviar de centre i en general tots es coneixien, hi havia nous alumnes que esperaven

ser benvinguts i ben rebuts per part dels alumnes ja coneguts. Tothom tenia l’oportunitat d’explicar els seus gustos

i els més interessants eren els dels alumnes nous ja que tots estaven ansiosos per saber més coses d’ells. A la tornada,

van poder gaudir d’unes vistes espectaculars del riu Segre i les seves riberes.

El passat 28 de setembre, l’alumnat de 4t d’ESO del nostre centre, va

visitar la Font de St. Cristòfol amb la intenció de conèixer-se millor i

junts començar l’últim any que els quedava en pau i harmonia.

Les tutores dels dos grups van planejar diverses activitats perquè els

alumnes es coneguin millor i perdin la vergonya de parlar i expressar-

se si els era necessari.
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El fil del mite
per Andrea Triviño

Quan vam anar a veure l'obra, la vam entendre bastant be. Era divertida, dinàmica i fins i tot van musicar alguns

apartats i vam poder ballar l 'última cançó. La música la feia un senyor amb la guitarra.

Ara us explicarem els mites que vam veure representats:

Teseu i el Minotaure: Teseu és un jove, fill d'Egeu, rei de la vençuda d'Atenes, que es va oferir com a voluntari

per matar el Minotaure. Va anar a buscar-lo fins que el va trobar i s'hi van enfrontar. Després d'uns minuts de lluita,

va guanyar Teseu.

Teseu i Ariadna: ells dos van organitzar una ràpida fugida de l'illa, acompanyats d'altres joves atenesos.

El dia 26 d'octubre els alumnes de 1r vam anar a La Caixa a veure  l'obra de teatre

El fill del mite. Vam anar caminant fins al teatre i mentrestant vam anar esmorzant,

tant els alumnes com les professores.

En aquesta obra,  s'hi explicaven tres mites: Teseu i el Minotaure, Teseu i Ariadna,

Dèdal i Ikar. A les classes, ja havíem parlat dels mites.

Quan van arribar a la illa de Naxos, després de molts dies sense descansar, Ariadna es va estirar per dormir una

mica. Quan es va despertar, hi havia un silenci absolut  perquè Teseu havia marxat i l'havia deixat sola. De sobte,

va aparèixer el Deu Bacus, que la va beure molt trista,  i li va demanar per casar-se amb ella.

Dedal i Ikar:  el rei de Creta no sabia què fer amb la seva ràbia i va tancar Dèdal (l'arquitecte del laberint) i Ikar

(el seu fill) en una torre sense portes i finestres. La torre era situada al mig del laberint.
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La Festa dels Hàbits Saludables
per Melina Claros

El passat divendres 19 d’octubre

es va celebrar la Festa dels Hàbits

Saludables. Aquesta és una

activitat per promoure el menjar

saludable i l’activitat física.

L’alumnat va participar en una

classe magistral de hip-hop i en

un campionat d’esports en equip.

Abans de fer l’activitat física, a tot

l’alumnat del centre se’l va

obsequiar amb una poma per tal

de promocionar els esmorzars amb

fruita i saludables.

Les activitats van resultar molt

divertides i entretingudes. A més,

van fomentar el treball en equip.

Gràcies per la participació!
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Intercanvi a Chambery
per Mariama Ceesay

INTERCANVI LINGÜÍSTIC

La setmana del 12 al 16 de novembre del 2012, uns quants alumnes de francès de l’institut vam anar a Chambéry,

França. Vam viure una experiència inoblidable, fantàstica i divertida. Els nostres "correspondants" ens van acollir

molt bé i nosaltres també ho farem amb ells quan vinguin a l'abril. Els esperem amb els braços oberts!

ÉCHANGE LINGUISTIQUE

La semaine du 12 au 16 novembre, des élèves de français du collège, nous sommes allés à Chambéry, France. Ça

a été une expérience que je n’oublierai jamais, fantàstiques, amusante et jolie. Nos correspondants nous ont accuelli

tres bien et quand ils viendront nous ferons de même. Nous les attendons les bras grand ouverts!
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Intercanvi a
Chambery

Intercanvi a
Chambery

Del dia 12 al 16 de novembre, deu alumnes de francès

de 2n i 3r d’ESO i dues professores vam viatjar a

Chambéry (Savoie) per conèixer els corresponsals

del Collège Saint François de Sales i viure i conviure

amb ells durant la setmana.

Els nostres alumnes van tenir la possibilitat de viure

el dia a dia d’ un adolescent francès, compartint amb

els seus corresponsals les classes a l’institut, els

esbarjos, les activitats extraescolars, la vida en família,

els àpats, els costums i les tradicions.

A més de practicar i enriquir el seu nivell de llengua

francesa i de conèixer la regió, van viure una

experiència nova, positiva acadèmicament i

personalment, i, com ells i elles diuen, “inoblidable”.

Esperem tots amb impaciència que arribi el mes

d’abril, perquè els nostres amics francesos vinguin a

visitar-nos. Alguns alumnes que no van viatjar a

França, tindran la possibilitat de gaudir de l’experiència

d’intercanvi ja que seran acollidors d’estudiants

francesos.  Agraïm, d’antuvi, la col·laboració i la

implicació de les famílies!

Du 12 au 16 novembre, dix élèves de français de 2è et 3è

ESO (4è et 3è) et deux professeurs, ont voyagé à Chambéry

(Savoie) pour connaître les correspondants du Collège

Saint François de Sales et habiter et cohabiter avec eux

pendant la semaine.

Nos élèves ont eu la possibilité de vivre le jour au jour

d’un adolescent français, partageant avec leurs corres les

classes au collège, les récrés, les activités extraescolaires,

la vie en famille, les repas, les habitudes et les traditions.

En plus de pratiquer et d’enrichir leur niveau de langue

française et de connaître la région, ils ont vécu une nouvelle

expérience, positive du point de vue académique et

personnel et, comme ils disent, “inoubliable”.

Nous, on attend avec impatience que le mois d’avril arrive:

ce sera quand nos amis français viendront échanger.

Quelques élèves qui n’avaient pas voyagé en France auront

aussi la possibilité de profiter de cette expérience, étant

donné qu’ils deviendront accueillants de quelques étudiants

français. On remercie, d’avance, la collaboration et

l’implication des familles!

Noemí Sancho PROFESSEUR DE FRANÇAIS
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INTERCAMBIO  LLEIDA-FRANCIA

11 alumnos del Instituto La Mitjana estuvimos la semana del 12 al 16 de noviembre en Francia, en un intercambio.

Estuvimos con nuestros correspondientes, que nos conocimos el año pasado en Internet. Nos lo pasemos muy bien,

e hicimos varias excursiones y diversas actividades. Fueron unos días provechosos y aprendimos mucho vocabulario.

También ha sido una experiencia enriquecedora para todos nosotros. Y ahora los recibiremos en abril en nuestra

casa.

CHANGE LLEIDA-FRANCE

11 élèves de l’Institut La Mitjana,nous sommes la

semaine de 12 aux 16 novembre a France,nous faisons

un échange.Nous sommes avec notres

correspondants,nous rencontre l’anné passé pour

Internet.Nous amusons et nous faisons excursions et

activités.C’est semaine être très utile et nous apprenons

beaucoup de vocabulaire.Est une expérience enrichir

pour tous nous.Et nous en avril recibons a chez nous.

per Laura Martín

INTERCANVI  LLEIDA-FRANÇA

11 alumnes de l’Institut La Mitjana,vam estar la setmana del 12 al 16 de

novembre a França,en un intercanvi.Vam estar amb els nostres correspondents

que vam conèixer l’any passat per Internet.Ens ho vam passar molt bé i

vam fer vàries excursions i  diverses activitats.Van ser uns dies molt

profitosos i vam aprendre molt vocabulari.També ha estat una experiència

enriquidora per a tots nosaltres, i ara a l’abril els rebrem a casa nostra.

Intercanvi a
Chambery

Intercanvi a
Chambery
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Setmana de la ciència
La setmana del 19 al 23 de novembre se celebra la Setmana de la Ciència. L’Institut La Mitjana, amb col·laboració

amb el departament de ciències, ha treballat unes experiències per fer unes mostres a l’Escola La Mitjana. L'alumnat

de 2n d’ESO han estat els científics que han mostrat les experiències als alumnes de l’escola, més concretament

de P5. L’experiència ja té una continuïtat de l’any passat i ha estat d’allò més educativa. Esperem tornar a repetir-

la l’any vinent. Moltes gràcies a tots els col·laboradors/es
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RoadShow
per Leidy Laura Viraca

A l'Auditori, vam veure molts vídeos sobre accidents,

consistien en una nit que molts joves sortien, que

comencen com cada divendres, a les discoteques amb

els seus amics i unes copes i finalitzen en tragédies

inesperades d'un accident de trànsit i les seves

conseqüències.

A l'escenari, es van presentar tots a contar les seves

històries, allò que ells havien viscut, accidents i tragèdies

fortes i impactants. Es tractava d'un espectacle

multimedia amb efectes especials i imatges impactants

i de la forca dels testimonis: un policia, un bomber, un

metge d'emergències, familiars de víctimes i lesionats

medulars per accident.

En realitat, el RoadShow pot considerar-se com una de

les innovacions, eficaç i impactant, una forma

d'arribar al jovent per a sensibilitzar-lo davant de

determinades conductes vials.

Els alumnes de 4t d'ESO vam anar a fer una activitat

a l'Auditori. Jo ja sabia que anava a veure un vídeo

sobre drogues i sobre teatre, però no m'imaginava que

seria tan impactant i que em sorprendria molt.
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Entrevista a la Mónica Osuna
per Carla Gené i Andrea Triviño

La Mónica és la conserge de l'institut. Ella ens ajuda constantment.

Rep l'alumnat, professorat, famílies i altres usuaris. Ajuda a l'alumnat

a situar-se a l'institut, a localitzar algú, a telefonar a les seves cases...

Ajuda als professors a preparar materials docents i d'altre tipus de

materials. Ajuda al secretari, a l'administratiu, a la direcció. Bé, ja ho

veieu, aixo sense ella no pot rutllar de cap manera. És per aixo que

la Carla i l'Andrea li han fet aquesta entrevista.

Quants anys tens?

35

Estàs casada?

Sí

On vius?

A la Bordeta

Què vas estudiar per estar en un institut?

Oposicions.

Quan portes treballant en un institut?

Dos anys i mig.

Sempre has estat treballant com a conserge?

No, abans d'administrativa.

Suposa molt de treball, treballant de conserge?

Sí.

Quines feines fas?

Controlar el funcionament del centre.

Què opines de l'institut nou? Suposa més treball que

l'antic institut?

Què és més bonic i més gran. Sí.
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Quants anys tens?

39

Estas casat?

Sí

Quina es la carrera que has hagut de fer per ser professor de ciències ?

Llicenciat en químiques.

Per què has escollit aquesta professió?

Perquè m'agrada molt estar amb alumnes.

En quins centres has estat treballant?

A l'institut Maria Rúbies.

En quin centre has estat més temps?

He estat 2 anys a Arenys de Munt.

Què implica estar en un centre nou?

Molta feina, molts compromisos i moltes ganes de treballar.

Quin t'ha agradat més?

La Mitjana el que estic ara.

Els alumnes de 1r de la ESO hem estat treballant

els animals en perill d'extinció, quin és el teu animal preferit?

El tigre de Bengala.

Tens alguna mascota?Quina?

No, però la meva filla té una tortuga.

Al teu temps lliure què t'agrada fer?

Esport, llegir...

Entrevista a l'Enric Sanchís
per Carla Gené i Andrea Triviño

L'Enric Sanchís és professor de Ciències Naturals, s'encarrega d'ensenyar-

nos les plantetes del voltant del centre, d'informar-nos sobre la meteorologia...

També és el secretari del centre i qui ens facilita els recursos multimèdia, per

tant tots en som amics...
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De l'escola a l'institut
per Carla Gené i Andrea Triviño

Som l'Andrea i la Carla de l'Institut La Mitjana i venim

de les escoles Riu Segre i Espiga.

Ara us explicarem la diferència que hi ha de l'escola  a

l'institut i, també, com ens hem sentit quan hem arribat

en un centre de secundària.

De l'escola a l'institut, en les matèries, no canvia gaire

el contingut. L'única assignatura nova és tecnologia, que

a 6è formava part de l'àrea de ciències naturals.

Pel que fa als horaris, han canviat bastant ja que abans

fèiem de 9:00 a 13:00 i de 13:00 a 17:00 i ara, fem de

8:15 a 14:30 cada dia.

L'institut disposa de menjador amb cuina com l'escola.

La forma de puntuar els exàmens i les qualificacions

també és diferent. A més, l'exigència en els exàmens

també es nota ja que a l'escola podies aprovar sense

estudiar i, ara, si no estudies no arribes al 5 perquè hi ha

molt més contingut.

A l'escola, el nostre tutor o tutora ens feia quasi totes les

assignatures i ara la nostra tutora, solament ens fa tutoria

i anglès.

A l'escola, mai canviàvem de classe ni de companys. En

canvi, a l'institut,  desdoblem  el grup-classe en quasi

totes les assignatures que tenim en funció del nostre

ritme d'aprenentatge.

Pel que fa a l'esbarjo , ara tenim una cafeteria on podem

comprar l'esmorzar i, a més, tenim dos patis (un de 25

minuts i un de 20 minuts). En canvi, a l'escola només

fèiem un pati.

Quan vam arribar aquest centre, estàvem molt nervioses,

però ens van acollir molt bé.

En l'arribar, no ens relacionàvem gaire amb els altres

cursos, però, a les dues o tres setmanes, vam conèixer

a més gent i actualment ja els considerem amics.

A l'institut, abans d'acabar el primer trimestre tenim, una

preavaluació que fa mitjana amb els exàmens que es fan

 després de la preavaluació. Tots formen l'avaluació.



El racó de l'AMPA

Tenim el tercer any de nostre projecte en marxa en un curs que ens hem fet grans en espai i en alumnes,

hem acabat el primer trimestre i hem engegat amb força fent el dia a dia.

Des de l' AMPA, s'ha pogut continuar amb les activitats de futbol i hip-hop i hem ampliat amb la percussió.

Com a centre,  aquest any, també ens han ofert la possibilitat de poder disfrutar d'un intercanvi amb França

que en d'acabar de realitzar rebent a l'alumnat francès a l'abril.

Anem  tots treballant conjutament amb els nostres fills i filles,

AMPA Institut La Mitjana.
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El llop salvatge
per Luís Pedro Nunes

Els últims 500 anys l'activitat

humana ha causat l'extinció de 816

espècies .

L'extinció d'animals s'ha accelerat

els últims 200 anys com a

conseqüència directa o indirecta del

creixement de la població humana,

el malbaratament dels recursos

naturals i els canvis associats al medi

ambient.

Cada dos anys la UICN edita la Llista

Vermella d'Espècies Amenaçades,

una de les eines principals per a

determinar l'estat de la diversitat

biològica de la Terra.

Un dels animals amenaçats

d'extingir-se és el llop.

El llop (Canis lupus) és un mamífer

 carnívor.

El llop està classificat com a una

espècie poc amenaçada però en

algunes zones, com als Estats Units

continentals, estan classificats com

a espècie amenaçada o en perill.

Antigament els llops eren abundants

i habitaven Amèrica del Nord,

Euràsia i l’Orient Mitjà, però per una

sèrie de raons relacionades amb

l’ésser humà, incloent la caça,

actualment els llops habiten una zona

molt més reduïda de la que havien

arribat a ocupar.

Es van començar a caçar aquests

animals  per evitar que els llops es

mengessin les ovelles i també per

esport.

Cal tenir present que el llop és un

depredador i, sobretot, és una part

important dels ecosistemes als quals

pertany. Són uns animals molt

adaptables, que poden viure en

boscos, muntanyes, tundres, taigàs

i praderies.

Els llops tenen les característiques

ideals per fer viatges llargs. El seu

pit estret i la seva potent esquena i

unes fortes cames faciliten una

locomoció eficient.

Són animals capaços de recórrer

diversos quilòmetres trotant a una

velocitat de 10 km/h i poden arribar

a velocitats puntuals de 65 km/h en

una persecució. Mentre corren poden

fer salts de cinc metres.

Les potes dels llops estan fetes per

caminar amb facilitat per una gran

varietat de terrenys, especialment

neu.

Els colors d'aquest animal varien:

van des del gris al gris marró, passant

per totes les gammes de colors

canines (blanc, vermell, marró i

negre). Aquests colors tendeixen a

barrejar-se en moltes poblacions per

formar individus amb colors

mesclats.
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L'extinció dels dinosaures
per Mourat Gasmi i Froilan Gasol

Els dinosaures (Dinosauria) foren els animals vertebrats dominants dels ecosistemes terrestres durant més de 160

milions d'anys, des del període Triàsic superior (fa aproximadament 230 milions d'anys) fins a finals del període

Cretaci (fa aproximadament 65 milions d'anys). La majoria d'ells s'extingiren al període del Cretaci Terciari.

Actualment, hi ha unes deu mil espècies vivents de dinosaures, denominades amb el nom comú d'ocells. Tanmateix,

generalment, quan es parla comunament de dinosaures hom acostuma a fer referència als organismes gegants del

Triàsic i Cretàcic que, excepte per la balena blava, tenen el rècord d'animals més grans que mai han trepitjat la Terra.

Els mamuts són uns animals que poden arribar als 5 metres d'alçada i es van extingir fa 3.700 anys. Pertanyen a la

família ELEPHANTIDAE que va existir fa aproximadament  4,8 millons d'anys.

Són uns animals espectaculars. Els mamuts (Mammuthus, probablement «excavador», de l'antic  rus) conformen

un gènere que es caracteritzava pels seus llargs ullals corbats i, en les espècies septentrionals, per un espès pelatge.

Aparegueren  fa uns 4,8 milions d'anys, a la zona d'Àfrica, que actualment és el desert del Sàhara, i s'estengueren

a gran part d'Euràsia. Travessaren l'Àfrica, colonitzaren Nord-Amèrica i migraren cap al sud fins a Mèxic.
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La meva família i altres animals
per Carme Gairí

«Era sens dubte la tortuga més bonica que havia vist mai i valia, al meu parer, almenys dues
vegades el que n'havia pagat. Vaig acariciar-li el cap escamós amb el dit i me la
vaig ficar cautelosament a la butxaca»

«Quan el vaixell va allunyar-se mar endins i Corfú va enfonsar-se tornassolat en la boirina
calda de color i perlada de l'horitzó, va envair-nos una tristor negra que ens va durar tot el viatge de tornada a Anglaterra. Mentre el tren
llardós fugia ràpid de Brindisi cap a Suïssa, nosaltres sèiem en silenci, sense gens de ganes de parlar. Damunt del cap, a les gàbies que
eren al prestatge, els pinsars refilaven, les gapses picotejaven insistents i de tant en tant l'Atekko feia un xiscle tot trist. Els gossos jeien als
nostres peus i roncaven. A la frontera suïssa, va examinar-nos els passaports un funcionari vergonyosament eficient. Va tornar-los a la mare,
va afegir-hi un full de paper, va inclinar-se tot sorrut i va fugir de la nostra malencolia. Al cap d'una estona, la mare va donar un cop d'ull
a l'imprès que el funcionari havi omplert i, en llegir-lo, va enrigidir-se.
Mireu què hi ha posat! - va exclamar tota indignada -. Quin home més impertinent!
En Larry va mirar-se l”imprès i va fer un ruflet.
Bé... És un bon càstig... No haguéssim abandonat Corfú... - va renyar-la.
Al paperet, a la columna que descrivia els passatgers, el funcionari hi havia escrit, el funcionari hi havia escrit, amb unes majúscules ben
clares CIRC AMBULANT I TOT EL PERSONAL.
Ves què ha hagut d”escriure- va queixar-se la mare, que encara treia foc pels queixals-. De debò, hi ha persones ben estrafolàries, al món.
I el tren ens sotraguejava impassible cap a Anglaterra.»

Aquestes dues cites pertanyen al llibre de Gerald
Durrell, un zoòleg i naturalista d'anomenada universal
que ens va relatar, en diverses novel·les la història,
les vivències de la seva família. Ell era el petit de
quatre germans, els altres tres bastant més grans que
ell, eren dos nois, en Larry i en Leslie, i una noia,
la Margo.

La meva família i altres animals és ja un clàssic,
narra la història d'aquesta família desbaratada,
insòlita, estranya. No s'adonen que són ells els
estrafolaris i menys la mare que viu l'autenticitat de
cadascun dels seus fills amb total naturalitat i, és
clar, sempre ha estat la mare rodejada de gossos i
animalons.
Buscant el sol, decideixen abandonar la plujosa
Anglaterra i  tota la família i en Roger, que em va
costar adornar-me que era el gos, marxen  cap a

l'illa grega de Corfú, on viuran del 1934 al 1939,
amb la seva mare i tots els animalons que en Gerry
va recollint, comprant, buscant...

El seu germà gran, en Larry, és en Lawrence Durrell,
autor del famós Quartet d”Alexandria .

Es tracta d'una història deliciosa, en la que conviuen
la peculiaritat d”una família anglesa, la preciositat
de l'illa de Corfú i tota la renglera de bèsties: insectes,
aus, rèptils tot tipus de mamífers, peixos..., vaja de
tot, narrada des del punt de vista d'un nen, en Gerry
que deu tenir llavors uns onze, dotze o tretze anys,
amb tendresa i amb intel·ligència.

Si us agraden els animals i una mica llegir no us
avorrireu amb aquest llibre que és, alhora,
entranyable i divertidíssim.
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Agenda
per Clàudia Calderó

Què hem fet aquest

primer quadrimestre?
L'alumnat de primer d'ESO van  fer una sortida

de convivència a l'àrea de tutoria.

Van anar al Parc de  La Mitjana i allí van fer unes

activitats per conèixer-se millor i després jocs

d'equip.

La sortida va anar força bé i va permetre que es

relacionéssin més i millor entre ells.

Van fer la Festa dels Hàbits Saludables el 19

d'octubre del 2012. El 26 d'octubre  van fer una

sortida al Caixa Fòrum, a veure una obra de teatre

en català.

Al primer trimestre, els alumnes de segon d'ESO,

al setembre, també van fer la sortida de

convivència i a l'octubre la Festa dels Hàbits

Saludables.

Al novembre, van fer la setmana de la Ciència,

les Proves Sprint, també l'intercanvi amb

Chambery.

Al segon trimestre al gener i febrer faran l'activitat

de natació al Club Natació Lleida. Celebraran la

Chandeleur i el dia de les Llengües Maternes.

Els de  quart d'ESO també van fer la sortida de

convivència al setembre , van anar  a la  font  de

 Sant Cristòfol.

A l'octubre també van celebrar la Festa dels

Habits  Saludables.

Al mes de novembre vàren anar a l'auditori per

a fer l'activitat del RoadShow.

I a segon  trimetre,  al  febrer, celebraran el dia

de les  llengues maternes.

Al primer trimestre es va realitzar la sortida de

l'alumnat de tercer d'ESO de convivència, van

anar al Parc de l'Aigua i a l'octubre van celebrar

la Festa dels Hàbits Saludables.

Al novembre van fer l'intercanvi amb Chambery.

Durant el segon trimestre al gener i febrer també

celebraran el dia de les Llengües Maternes.
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La Mansió de Monte Pinar
per Carles Prats i Arnau Bubé

- Maxi maxi on ets? - Mirant cap a la caseta del Maxi.
Que hi ficava “estic netejant”

Amador es dirigia  cap a la furgoneta del Maxi.
Quant en Maxi s entera, surt per la finestra sense que l'Amador el veiés

El Maxi sortia per la finestra del radere de la furgoneta ràpidament a fer veure que estava netejant feia
estona.

Després l'Amador es girà per anar cap a casa ien veure al Maxi netejeant i li va dir:- Falta greu.

El Maxi li va dir  per què, si estava netejant tota la estona.
- Ja ens coneixem massa-. Va dir l'Amador.

De cop i volta es va sentir a la Maite cridant: - La lluuuuum!
Després va sortir l'Antonio Recio dient: - La llum ens ha fallat.

La Berta: - És clar si la gent no paga les cuotes...

“Esto con Antonio Recio no pasaba “ - va dir l'Antonio tot enfadat.

“Presidente dimisión”- deia la Golla cridant

- Calli senyora Golla.
- “Muertos de hambre”- va dir la senyora golla rientse

- Però, què passa amb la llum.- Va dir en Leo.

- Si no puc veure la tele me tiro me tiro.- Deia en Vicente amb disgust
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Sabies què?
per Lavinia Hagherlache

Les aus evolucionen a partir dels dinosaures teròpodes.

Els cargols triguen 1h perdesplaçar-se 50 centímetres.

A Tanzanita, han ensinistrat rates perquè trobin mines antipersones. Però, com el seu pes és
insignificant  respecte al d'un home, les mines  no exploten  quan detecten les rates i poden
ser descobertes fàcilment per aquestes.

Alguns ximpanzès tenen l'habilitat de fabricar eines simples.

Els cangurs vermells es poden desplaçar uns 20-25km/h,
però poden arribar als 70 km/h en distàncies curtes. Són
capaços de saltar 3m d'alçada i 13'5m de llargada.

I que a Lleida hi ha un riu subterrani que s'anomena Noguerola?

Saps que a sota de l'ajuntament de

Lleida hi ha una presó?
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Mohamed el Hajioui i Edgar Matón

Endevinalles
per Daniel Manso

Tinc cavalls però no se’m veuen
corro molt i corro poc,
però si no em donen beguda
no arribo enlloc.

Encara que no sóc trompeta
jo sono igual que si ho fos
i no sóc cap escopeta
encara que tinc canons.

No té cames i camina
carregat de dia i nit,
no és cap bou i porta banyes
ni és ovella ni és cabrit.

Te la dic te la dic
i te la torno a repetir
te la dic vint vegades
i tu no l’has pas dit.

Un nen que no és ordenat,
tenia un calaix de sastre.
Com era la seva habitació?

Vola però no té ales,
té cua però no és un ocell,
tampoc és un vehicle,
endevines què pot ser?
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