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Editorial

Ha estat un curs 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.

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.

per Carles Vara



per Cristian Fernández i Micah Athe
Sortida a Tarragona 1r ESO

Per fer les activitats, ens van fer dividir en grups. Una de les activitats consistia en  veure un vídeo sobre

lla pedra seca i l’explicació de la seva història. Després ens van ensenyar antigues eines i noves eines

iinventades per millorar la construcció d'avui en dia.

La segona activitat consistia en fer un mosaic amb diferents rajoles de colors. Per tallar-les, van utilitzar

una talladora manual i després van enganxar el dibuix que van fer amb silicona.

A més, van completar un quadern d’activitats sobre les dues experiències que havien fet. L’excursió va

ser una proposta del departament de Tecnologia.

Els alumnes de 1r A, B i C van anar a Tarragona

a l’empresa dels germans Boada. Hi van anar el

dia 5 de desembre i l’excursió va anar molt bé.

Va ser força divertida i molt educativa.
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Inauguració del centre
El divendres dia 12 d’abril de 2013, fou inaugurat l’institut i l’escola La Mitjana per la Honorable

Consellera d’Ensenyament, la Sra. Irene Rigau, i l’Il·lustríssim Alcalde de Lleida,  el Sr. Àngel Ros.
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per Cristian Fernández i Micah Athe
Recollida d'aliments

L'institut La Mitjana va col·laborar amb el Banc

d'aliments de Lleida  i va recollir aliments per a

què es repartissin  a la gent més necessitada de la

ciutat.

També van venir dues conferenciants del Banc

d'aliments a explicar alguns conceptes sobre els

aliments i a animar-nos a donar-ne.

A l'entrada del institut, van col.locar unes capses

grans per a què els alumnes dipositessin els aliments

que donaven.

A la xerrada, ens van dir que llencem molts aliments

que estan a punt de caducar i que hi ha empreses

que proporcionen camions frigorífics per a

transportar carn i peix en bon estat i dur-ho als

més necessitats. També ens van dir que hi ha

supermercats que venen productes a punt de

caducar a millor preu i així les persones amb

problemes econòmics poden comprar més aliments.

El dia 13 de març els alumnes de 1r d’ESO van anar a l’abocador

de Lleida. Quan van arribar, feia molt mala olor i també feia molt de fred.

Van esmorzar a fora i, en acabar, van anar cap a dins i van veure com reciclaven escombraries. També

van completar un dossier que els va facilitar el professor i van escoltar les explicacions.

Després, van anar a visitar  un altre abocador. Allí van veure un reportatge de com emmagatzemaven

les escombraries en altres temps.

En aquesta sortida, hem après que hem de reciclar per a no perjudicar els animals, les plantes i, en

resum, el nostre planeta.

per Hadj Gasmi i Abraham Konteh
Sortida a l'abocador
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Per Nadal, vam decorar les classes i els passadissos de l’institut amb motius nadalencs. Les  decoracions van ser

molt originals i tots els alumnes hi van participar i col·laborar. Tot l'alumnat va fer una decoracióa casa seva i

la va dur al'institut per poder guarnir la seva aula.

Els alumnes de 1r de ESO, a penúltima hora, van anar al pavelló i van cantar nadales. A més, es van fer algunes

actuacions de ball i de flauta.

Per finalitzar, es va donar un diploma a les persones que havien menjat més fruita i que havien llegit més llibres

durant el primer trimestre. A més a més, es va obsequiar amb un punt de llibre els millors lectors i amb una

carmanyola als alumnes que havien menjat més fruita.

Pensem que aquest reconeixement és positiu perquè té com a objectiu reconèixer la feina feta a l'alumnat i

animar a tothom a treballar en aquesta línia de potenciació de la lectura i dels esmorzars saludables.

per Clàudia Farré i Aïda Becerra
Decoracions de Nadal
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Jornada Intensiva i Nou Institut
per Biuse Oliva i Laura Tomàs

Hem fet una enquesta a l’alumnat  i els em preguntat la seva
 opinió  en relació a la jornada intensiva i al nou institut. En
aquesta enquesta ha participat un 18,6% de l’alumnat.

Jornada Intensiva
El 63% dels instituts catalans han demanat aquest curs la jornada
intensiva.  La majoria d’instituts catalans que l’han sol·licitada, l’han
pogut realitzar tot i que n’hi ha alguns que no l'han pogut  fer
perquè no complien les condicions necessàries per poder-la dur a terme.

Nou institut
Aquest nou equipament compta amb els ensenyaments d’infantil i primària i d’ESO.
El projecte de l’edifici del nou centre va començar el mes d’octubre de l’any 2011 i ha finalitzat el dia
11 de setembre d’aquest any.

QÜESTIONARI

Jornada intensiva

1 -  Què us sembla la idea de la jornada intensiva?

a. Bé: 44 alumnes (90% dels enquestats)
b. Malament: 3 alumnes (6 % dels enquestats)
c. Indiferent: 2 alumnes (4% dels enquestats)

2 –  En què aprofiteu més el temps als migdies ?

a. Deures:  17 alumnes (35% dels enquestats)
b. Extrascolars: 3 alumnes (6% dels enquestats)
c.  Descans: 18 alumnes (37% dels enquestats)
d. Altres: 11 alumnes (22% dels enquestats)

Nou institut

1- Què us semblen les instal·lacions?

a. Bé: 25 alumnes (51% dels enquestats)
b. Malament: 1 alumne (2% dels enquestats)
c. Falta alguna cosa: 23 alumnes (47% dels enquestats)
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El Consell Escolar
per Biuse Oliva i Laura Tomàs

Les eleccions al Consell Escolar van començar el dia 14

de gener  i van acabar el dia 18 de gener.

Al consell, hi trobem el president  (director), el PAS

(personal administratiu) i els representants del

professorat i de l’alumnat. Aquest consell el que fa és

prendre decisions relacionades amb el centre.

El dia 15 de gener van votar els pares i van elegir a

Marta Florences i David Pérez. Del sector pares, ja

formava part del Consell Escolar l’Elena Ager Montaner.

La Beatriu Sarrat, com a presidenta de l’AMPA, assisteix

a les reunions del Consell però no té dret a vot.

El dia 18 de gener els alumnes van votar els seus

representants: Treisy Dilone, Pau Abaigar, Elma Nezic,

Miguel Pérez, Omaina Cherrad, Mariamu Kabba i

Asmae Nanuc. Després de les votacions, els resultats

van quedar de la següent manera: Treisy ( 63 vots) ,

Pau (109 vots) , Mariamu (32 vots), Omaina (34 vots),

Miguel (48 vots) , Asmae  (19 vots) , Elma (94 vots) i

dos vots en blanc. Per tant, els guanyadors de les

votancions van ser el Pau Abaigar i l'Elma Nezic.

Els professors van votar el dia 15 de gener i van elegir

el Jordi Manuel Barrufet Barque, la Sílvia Guallar

Esteve, la Maria José Fontova Rio i l’Eulàlia Vinyes

Pocallet. Ja hi eren l’Enric Sanchís Tercero, la Marisa

Carrillo Medina, l’Elena Cosialls, la Núria Marin Casals

i la Montse Labèrnia.

Vam preguntar algunes qüestions al representant

d’alumnat, l’Eduard Sànchez, i ens va dir que al principi

hi havia un alumne i ara són tres alumnes i que fan

reunions cada 2 o 3 mesos.

Després de les eleccions, finalment sabem segur que a

partir d’ara el consell estarà format per:

 Pas – Mònica Osuna Marfil

Pares – Montse Planes Masana, Elena Ager Montaner,

Beatriu Sarrat Mòdol (AMPA), David Pérez Freixinet,

Marta Florences Rivera

Professors – Jordi Manuel Barrufet Barque, Sílvia Guallar

Esteve, Maria José Fontova Rio, Eulàlia Vinyes Pocallet,

Enric Sanchis Tercero, Marisa Carrillo Medina, Elena

Cosialls Díaz, Núria Marín Casals i Montse Labèrnia

Descarrega

Alumnes – Elma Nezic , Pau Abaigar Ager i Eduard

Sánchez.
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Xerrada sobre l'estalvi d'aigua
per Andra Gugiu

Les institucions recomanen reduir l’ús de l’aigua a

la quantitat que sigui imprescindible per satisfer

les nostres necessitats, amb l’objectiu de garantir-

ne el consum d'aigua de boca amb les reserves

hídriques actuals.

L’activitat domèstica quotidiana genera un consum

continu d’aigua, que es pot reduir un 30% si prenem

mesures per estalviar-la.

Catalunya pateix de forma generalitzada

l’escassetat d’aigua provocada per la manca de

pluges i de reserves de neu. Aquesta situació

aconsella l’aplicació de mesures d’estalvi, així com

de precaucions en la gestió dels recursos.

La Generalitat de Catalunya ha prorrogat la

vigència del Decret de sequera, que regula

l’adopció de mesures excepcionals i d’emergència

en relació a la utilització dels recursos hídrics. Les

mesures que estableix el Decret preveuen una

aplicació progressiva i seqüencial de les restriccions

que allarguen les reserves d’aigua per tal d’evitar

la situació d’emergència, que suposa la restricció

de l’ús de l'aigua de boca.

Algunes de les mesures d’estalvi d’aigua que es

poden aplicar són la no utilització de l’aigua apta

per al consum humà en les següents tasques:

• El reg o aigualeig de carrers i voreres, de caràcter

públic o privat.

• El reg de jardins, zones verdes i esportives, de

caràcter públic o privat.

• L’emplenament de piscines, estanys i fonts, privats

o públics.

• El rentat de mànega de tota mena de vehicles

(exceptuant si s’efectua per una empresa dedicada

a aquesta activitat).

La situació d’escassetat d’aigua que es pateix actualment arreu de

Catalunya aconsella prendre mesures d’estalvi  i de precaució en la gestió

dels recursos hídrics.
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El servei d'Infermeria
per Isis Escabias

Al nostre institut, hi ha un nou servei d'infermeria situat al passadís de la primera planta. S'hi pot anar

per comentar problemes relacionats amb la salut o per preguntar assumptes i dubtes d'aquest tema.

Es pot demanar cita cada 15 dies pel web o informant a la Coordinadora Pedagògica (Marisa Carrillo).

El nou responsable de la infermeria és l'Albert Fernández, infermer del CAP de Pardinyes.

Es pot anar a parlar amb ell els dijous quinzenalment de 12 a 13 del matí.

Els dies de consulta són:

13 de desembre

10 i 24 de gener

7 i 21 de febrer

7 i 21 de març

4 i 18 d'abril

2, 16 i 30 de maig

Recital d'Emiliano Valdeolivas
per Noel Farreny

El dimarts dia 5 de febrer, el senyor Emiliano Valdeolivas ens va fer una

visita als alumnes de primer de l'institut La Mitjana. Vam escoltar poemes

cantats  del segle XVII al XX i també vam poder participar en la recitació

d'alguns dels poemes.

Alguns dels poemes recitats van ser el “Romance del prisionero”, el famós sonet

de Quevedo “Érase un hombre a una nariz pegado…”  i poemes de Bécquer

i de Fray Luís de León.
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La recitació de poemes ens va

agradar i va ser una activitat molt

amena ja que eren uns poemes

cantats molt bonics i divertits.

Emiliano Valdeolivas va néixer l’any

1958  a la ciutat de Madrid. És un

professor de llengua castellana, que

es va convertir en un cantautor.

Emiliano Valdeolivas (considerat

per molts com el "Juglar del segle

XXI") ha desenvolupat una

important tasca divulgativa en

l'àmbit de la "Poesia Cantada" a

través de les nombroses audicions i

concerts que ha ofert en els últims

20 anys dins i fora d'Espanya.

En la seva època universitària (quan

era estudiant de Magisteri), va

decidir ser cantautor en sorgir-li la

necessitat de "comunicar" als altres

(amb la música) l'herència poètica

que ens han deixat els "Grans Autors

Clàssics".

Emiliano Valdeolivas va aprendre

a cantar tot escoltant  altres

cantautors que coneixia i admirava.

A més, es va formar com a artista

assistint a classes de "solfeig",

"guitarra" i "cant", encara que ell es

considera un cantautor autodidacta

que ha sabut, amb el temps, crear

un estil propi molt original i "brillant".

La discogràfica "Tecnosaga" va

editar el seu primer àlbum musical:

"El Cantar de Meu Cid" (reeditat

l'any 1999). A partir d'aquest

moment, Emiliano Valdeolivas ha

anat seleccionant i musicant (durant

més de 20 anys) temes de grans

poetes de tots els temps amb els

que ha anat formant la seva

"Cantología de la Poesia Espanyola"

(en el seu afany per "reviure" les

veus dels grans mestres de la lírica

espanyola).

L'any 2006, la casa discogràfica

"Gemecs" va editar el segon àlbum

musical d'Emiliano Valdeolivas:

"Cantología de la Poesia Española".

Es tracta d'una obra musical en què

aquest excepcional artista ofereix

un recorregut històric i literari que

comença per la lírica tradicional i

el Romancero, passa per autors com

Fra Luis de León i Francisco de

Quevedo i arriba fins a la poesia

del segle XX (de Jaime Gil de

Biedma i de Gloria Fuertes, entre

d'altres).
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Ampliació de l'Institut
per Maria Masot i Mireia Pérez

La Generalitat  ha tret a licitació les obres per ampliar amb vuit noves classes i

una aula taller l’institut de La Mitjana. El projecte inicial ja preveia aquesta

ampliació, considerada necessària, perquè el centre pugui acollir en un futur

una tercera línia d’ESO. La data de l’inici de les obres no està fixada.  El director

del centre, Carles Vara, va explicar a la premsa que aquest curs compta amb tres

classes tant a primer com a segon curs d’ESO, encara que l’institut va ser projectat

com a centre de dues línies. Els càlculs poblacionals d’Ensenyament indiquen que a partir del curs 2015-16  ja serà

possible tenir completes les tres línies. Els treballs tindran una durada de vuit mesos i no hi haurà problemes

perquè puguin conviure amb el funcionament habitual del centre, ja que l’accés per a la maquinària serà directe

des del carrer.

En relació a l’ampliació de l’institut, hem fet aquestes preguntes al director del centre:

-On estaran ubicades les aules noves i el taller?

A la planta baixa. Mirant als vestidors i a la dreta. Allí, hi anirà el nou taller de tecnologia al qual s’accedirà

des de l’interior del centre.

A la 1a planta, a continuació de la biblioteca, hi faran quatre de les noves aules  i a la 2a planta, a continuació

de l’aula de projecte i l’aula de 2n B, hi haurà les altres quatre aules.

-A nosaltres ens afectaran les obres? És a dir, podrem fer classe normal o ens haurem de desplaçar?

No, a nosaltres no ens afectaran les obres ja  que tant obrers com  màquines treballaran per la part exterior

del centre.

-Quant temps duraran les obres? Quan podrem fer servir les aules?

En principi, les obres duraran entre 6 i 8 mesos  però no hi ha fixada cap data per començar les obres tot i que

el projecte ja està fet.

-Hi haurà batxillerat al nostre institut? Quan es preveu que hi sigui?

Pel curs 2013-14, no hi haurà batxillerat però a partir d’aquí es treballarà per

aconseguir-lo el més aviat possible.

A més a més, aquest institut  de Lleida és l’únic que no pot oferir es estudis postobligatoris.

-Si hi ha batxillerat, s’impartiran tots el batxillerats o només alguns?

Si hi ha batxillerat, n’hi haurà de tots els tipus ja que a la gent li agrada tenir un batxillerat complet.
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El Pla d'Emergència
per Cristian Fernández i Micah Athe

A cada centre hi ha un coordinador de riscos laborals

que ha d'estar coordinat amb la Secció del Servei de

Prevenció del Departament d'Ensenyament i han de

vetllar per:

- Plans d'emergència.

- Detecció de riscos.

- Acompanyar els tècnics en les avaluacions de riscos.

- Seguiment del pla de prevenció.

- Formació dels i les treballadores.

A més, correspon als coordinadors/coordinadores de

prevenció de riscos laborals:

-Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i

salut.

- Col·laborar amb la direcció del centre en l'elaboració

del pla d'emergència i en la

implantació, planificació i

realització del simulacres

d'evacuació.

- Revisar periòdicament el

pla d'emergència.

- Revisar periòdicament els

equips de lluita contra incendis.

Aquest coordinador ha rebut una formació prèvia per

poder realitzar la seva tasca.

El coordinador de riscos laborals del nostre institut és

el Xavier Herbera.

Alumnes de 4t llegint els decàlegs per la pau
Meryeme Oukadir

i Mohamed Boulayoune

Yulisa Santana
i Víctor Rodríguez
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El DENIP: Dia de Escolar de la No violència i de la Pau
per Maria Masot i Mireia Pérez

Cada 30 de gener, en commemoració de l’assassinat de Mohandas Gandhi, el DENIP es posa en pràctica de

diverses maneres i amb un mateix objectiu en escoles de tot el món. Està considerada l’experiència pionera més

important d’educació per a la pau del nostre temps.

Mohandas Karamchand Gandhi va néixer el dos d’octubre de 1869 i va morir el 30 de gener de 1948, als 78 anys.

És per això que aquest dia celebrem el dia de la PAU i la No Violència.

Gandhi va ser un polític indi. Fou un dels pares de la independència de la nació índia . Va instaurar nous mètodes

de defensa de les idees i en els seus programes rebutjava la lluita armada . Empresonat en diverses ocasions,

aviat es va convertir en un heroi nacional. Fins que, finalment, fou assassinat per un extremista hindú

Per commemorar  aquest dia, els alumnes de 1r, cadascú a la seva tutoria, van parlar de la pau i després en

un full blanc van dibuixar la seva mà i van escriure-hi un desig que després van enganxar al suro. Els alumnes

de 2n, en tires de paper, van posar un desig relacionat amb la pau i les van enganxar en un colom com si fossin

plomes.  Els alumnes de 3r van parlar de la tolerància i els alumnes de 4t van fer activitats relacionades amb

la violència de gènere i van escriure un decàleg.

Després, tots els alumnes de l’institut i de l’escola van sortir al pati i es van posar dins d’un colom dibuixat al terra

i aixecant un foli de paper blanc van reproduir un colom.

Els nens de primària van preparar una cançó molt bonica

relacionada amb la pau i van utilitzar  la música de la cançó “Puff,

el drac màgic” com a melodia. Els alumnes de 4t d’ESO  van llegir

un manifest, que era el decàleg que havien preparat a la tutoria.

I així va concloure el dia de la Pau  i la no violència.

El Dia Escolar de la No violència i la Pau (DENIP) és una iniciativa que va néixer

el 1964 per a fomentar l’educació per la tolerància, la solidaritat, el respecte als

drets humans, la no violència i la pau. El poeta i pacifista mallorquí Llorenç Vidal

va engegar aquesta iniciativa quan encara no n’existien de similars i, actualment,

es celebra arreu del món.
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DECÀLEG PER A LA NO-VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Els i les alumnes del centre educatiu La Mitjana  proposem a través d’aquest decàleg una sèrie de principis  per

tal d’evitar la violència entre les persones:

1-Respecta les persones tal i com són, sense tenir en compte el seu color, sexe o religió.

2- El millor dret que tenim és la llibertat.

3-Tancar els ulls i callar no farà que els teus problemes desapareguin.

4-No dubtis a denunciar els maltractaments tot i que el cor et digui el contrari.

5-No creguis tot allò que ell o ella et repeteix insistentment tots els dies amb la intenció de menysprear-te.

6-Respecta les dones, una d’elles et va donar la vida.

7-Mentre tu maltractes la teva dona, hi ha persones que donarien la seva vida per ella.

8- És millor resoldre problemes que crear-los.

9-Les armes i les guerres no són les úniques que poden matar la gent. La maldat del cor humà també ho pot

fer.

10-Si en comptes de fer guerres féssim festes, hi hauria més cançons que morts.

En conclusió:

Hem de promoure una educació no discriminatòria, no sexista i no violenta per aconseguir un millor futur per

a tothom.

Cal construir una societat més equitativa i justa on les relacions entre homes i dones es basin en la igualtat i el

respecte.
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El 2 de febrer se celebra la Chandeleur a França.

Diu la tradició que, per tenir sort i salut durant el que queda d’any,

cal preparar i menjar crêpes.

A la classe de francès de 2n d’ESO, vam treballar la recepta de les crêpes perquè en poguéssim  preparar de ben

delicioses a casa, acompanyats de bona música francesa.

Així doncs… à table!!!

La Chandeleur
per Noemí Sancho

Aquest any se celebra la 53a edició del concurs de

literatura juvenil d'Espanya que anualment convoca

Coca-Cola amb la finalitat de fomentar l'escriptura

creativa entre els joves. Aquesta iniciativa escolar va

dirigida als alumnes de 2n curs d'ESO.

El professorat de literatura catalana i castellana són

els encarregats de practicar el relat curt a classe i

seleccionar els alumnes que representaran el centre en

el concurs. La prova escrita, en la qual participen milers

de joves, té lloc simultàniament a tot Espanya amb un

est ímul narratiu diferent en cada edic ió.

Un jurat d'especialistes selecciona els 17 guanyadors

autonòmics, un per comunitat autònoma,  i entre ells

als 6 finalistes. Posteriorment, un jurat estatal format

per il·lustres personalitats del món de la literatura i els

mitjans de comunicació, és l'encarregat de decidir els

3 finalistes de cada edició. Tots els finalistes i els seus

respectius professors i centres s’enduen fantàstics premis.

Els alumnes de 2n  curs d'ESO de l'institut La Mitjana

van partiicipar en el concurs, tant de català com de

castellà, i si aconsegueixen passar la prova provincial,

podran participar a la fase autonòmica de Catalunya.

Concurs literari Coca-Cola
per Cristian Fernández i Micah Athe
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Dia de les Llengües Maternes
per Marta Larios

La llengua materna és el primer idioma que s'aprèn a la primera etapa de

socialització. El nom ve donat perquè sol ser la llengua que es parla a la família i que és transmesa de manera

natural a l'infant.

Aquesta llengua reuneix la manera de percebre el món per part d'una comunitat de parlants i actua d'ajut per

a l'aprenentatge de segones llengües.

El dia 21 de febrer és el Dia Internacional  de la Llengua Materna. Es va fixar el 21 de febrer com a data escollida

en memòria dels incidents que van tenir lloc a Bangla Desh l’any 1952, quan la policia i l'exèrcit de l'estat

pakistanès, que ocupava llavors aquest país, van obrir foc sobre la multitud dels parlants de bengalí que es

manifestaven a favor dels seus drets lingüístics.

La UNESCO va declarar el dia 21 de febrer com

a Dia internacional de la Llengua Materna, amb

l’objectiu de cridar l’atenció arreu del món sobre

la importància de salvaguardar el patrimoni

lingüístic i cultural de la humanitat i afavorir la

difusió de les cultures i de les llengües que en són

la seva expressió.

El dia de la llengua materna a l'institut La Mitjana:

El dia 21 de febrer, l’institut La Mitjana va celebrar el Dia Internacional

de la Llengua Materna amb l’organització de tallers d’escriptura en

diferents llengües. Aquests tallers els va impartir l'alumnat del centre

que té com a llengua materna alguna de les llengües següents: francès,

àrab, xinès, romanès, bosni, urdú, hindi, panjabi, quítxua, guaraní,

portuguès, soninké i fula.

A tots els alumnes que van col.laborar en la realització dels tallers, els

volem donar les gràcies per la tasca feta i per l'estona que ens van

dedicar perquè poguéssim apropar-nos a una llengua diferent de la

nostra
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El dia 8 de març és actualment el

Dia internacional de la Dona

Treballadora i està reconegut com

a tal per l'organització de les

Nacions Unides(ONU) des de l'any

1977.

Aquest dia es commemora la lluita

de la dona per la seva participació,

juntament amb l'home, en el camp

de treball i la societat en general.

La instauració d'aquesta data com

a Dia Internacional de la Dona és

fruit d'un llarg procés. Sovint

s'atribueix la celebració de la data

a l'incendi ocorregut el 1908 en una

fàbrica tèxtil de Nova York. En

aquest incendi, haurien mort un

centenar de treballadores que

s'havien declarat en vaga i s'havien

tancat dins la fàbrica per demanar

millors salaris, reducció de la jornada

laboral a 10 hores, temps per

lactància, formació, rebuig al treball

infantil i dret a afiliar-se als sindicats.

Però, el Dia Internacional de la

Dona queda fixat el 8 de març

perquè, aquest dia de l'any 1917, les

dones russes van sortir al carrer en

protesta per la manca d'aliments.

Aquesta manifestació  va tenir

conseqüències a nivell social (la

dimissió del tsar i la instauració

d'una

república a Rússia).

Al nostre institut, vam recordar que

el 8 de març és el dia de la dona

treballadora amb una exposició,

cedida per l'Institut Català de les

Dones, que és una mostra de dones

escriptores en llengua catalana.

Aquesta exposició va estar amb

nosaltres durant 15 dies i els diferents

cursos de l'institut van poder veure-

la i, a més a més,  van comentar

un poema de Maria Mercè Marçal

i Serra titulat 8 de març.

El dia 8 de març és actualment el

Dia internacional de la Dona

Treballadora i està reconegut com

a tal per l'organització de les

Nacions Unides(ONU) des de l'any

1977.

Aquest dia es commemora la lluita

de la dona per la seva participació,

juntament amb l'home, en el camp

de treball i la societat en general.

La instauració d'aquesta data com

a Dia Internacional de la Dona és

fruit d'un llarg procés. Sovint

s'atribueix la celebració de la data

a l'incendi ocorregut el 1908 en una

fàbrica tèxtil de Nova York. En

aquest incendi, haurien mort un

centenar de treballadores que

s'havien declarat en vaga i s'havien

tancat dins la fàbrica per demanar

millors salaris, reducció de la jornada

laboral a 10 hores, temps per

lactància, formació, rebuig al treball

infantil i dret a afiliar-se als sindicats.

Però, el Dia Internacional de la

Dona queda fixat el 8 de març

perquè, aquest dia de l'any 1917, les

dones russes van sortir al carrer en

protesta per la manca d'aliments.

Aquesta manifestació  va tenir

conseqüències a nivell social (la

dimissió del tsar i la instauració

d'una

república a Rússia).

Al nostre institut, vam recordar que

el 8 de març és el dia de la dona

treballadora amb una exposició,

cedida per l'Institut Català de les

Dones, que és una mostra de dones

escriptores en llengua catalana.

Aquesta exposició va estar amb

nosaltres durant 15 dies i els diferents

cursos de l'institut van poder veure-

la i, a més a més,  van comentar

un poema de Maria Mercè Marçal

i Serra titulat 8 de març.

Dia de la Dona Treballadora
per Andrea Gugiu

L’exposició "Una literatura pròpia, dones escriptores” vol fer visible el treball de les dones en l'àmbit de la literatura catalana,

així com la incidència de les seves aportacions a la producció cultural de Catalunya. Es tracta d’una exposició de l'Institut

Català de les Dones que la Secretaria d'Afers Exteriors posa a l’abast de les comunitats catalanes de l'exterior oficialment

reconegudes per la Generalitat de Catalunya.

Les dones escriptores de l'exposició són:

La reina de Mallorca (1320-1372).

Isabel de Villena (1430-1390).

Pilar Maspons i Labró "Maria de Bell-lloch" (1841-1907).

Dolores Monserdà i Vidal (1845-1919).

Caterina Albert i Paradís "Víctor Català" (1869-1966).

M. Antònia Salvà i Ripoll (1869-1958).

Aurora Bertrana i Salazar (1899-1974).

L’exposició "Una literatura pròpia, dones escriptores” vol fer visible el treball de les dones en l'àmbit de la literatura catalana,

així com la incidència de les seves aportacions a la producció cultural de Catalunya. Es tracta d’una exposició de l'Institut

Català de les Dones que la Secretaria d'Afers Exteriors posa a l’abast de les comunitats catalanes de l'exterior oficialment

reconegudes per la Generalitat de Catalunya.

Les dones escriptores de l'exposició són:

La reina de Mallorca (1320-1372).

Isabel de Villena (1430-1390).

Pilar Maspons i Labró "Maria de Bell-lloch" (1841-1907).

Dolores Monserdà i Vidal (1845-1919).

Caterina Albert i Paradís "Víctor Català" (1869-1966).

M. Antònia Salvà i Ripoll (1869-1958).

Aurora Bertrana i Salazar (1899-1974).

Clementina Arderiu i Voltas (1889-1976).

M. Teresa Vernet i Real (1907-1974).

Mercè Rodoreda i Gurgui (1908-1983).

Rosa Leveroni i Valls (1910-1985).

Maria Aurèlia Capmany i Farnès (1918-1991).

Montserrat Roig i Fransitorra (1946-1991).

Maria Mercè Marçal i Serra (1952-1989).
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El món de Màrius Torres
per Alex Moldovan i Andrei Rusu

El dia 21 de març se celebra el Dia Mundial de la poesia i per aquest

 motiu  al nostre institut vam acollir l’exposició del poeta lleidatà

Màrius Torres.

Aquesta exposició presentava la visió del món que ens oferia Màrius Torres a través dels seus poemes i s’articulava

a l’entorn de tres eixos: el món real, el món personal i el món artístic del poeta.

L’alumnat de tot el centre va poder fer un recorregut per l’exposició i va poder conèixer millor el poeta lleidatà

i la seva poesia. També, des de l’àrea de llengua es van llegir i treballar diferents poemes de Màrius Torres i

l’alumnat de l’aula d’acollida va enregistrar en diferents llengües el poema “Sé una ciutat molt lluny d’aquí”.

Aquí us deixem una mostra de la seva poesia.

Dia Clar

El cel és tan blau que tot just s’hi afigura,

Obscur, un ocell.

Fa un dia tan clar com una pintura de Breughel el Vell.

Si no estigués trist, res no et faig  tan bell.

La Guerra de Troia - teatre
per Laura Martín i Alejandro Sánchez

El divendres dia 1 de març els alumnes de 2n van anar

al "Caixafòrum" a veure l'obra de teatre "La Guerra

de Troia". Ens va semblar molt interessant ja que

explicava la història de Troia.

L'obra estava representada per titelles d'una mida

bastant gran i també hi apareixia el Cavall de Troia.

Hi havia tres actors, dos representaven els personatges

i l'altre feia de narrador. L'escenificació es feia amb

l'ajut un projector que projectava imatges i, llavors, els

actors feien actuar els titelles.

Ens va agradar molt la interpretació.



Mitjaplof

20

Saint Patrick's day
El passat dia 15 de març vam celebrar des del

seminari d’anglès el dia de Saint Patrick (17 de

març) amb els alumnes de 1r d’ESO. L’activitat és

va fer les dues darreres hores del matí i va consisitir

en una gimcana sobre Irlanda i aquesta celebració.

També vam mirar una exposició sobre aquest país

ii vam acabar amb un concurs en el qual l’equip

guanyador va ser l’equip  format per: Paula García.

Aïda Becerra, Nerea Serrano, Flor Averdaño,

Andreu Benítez, Francesc lópez, Cristian Fernández,

Andrea Gugiu, Ayoub Lalaoui, Rhoda Avarobe i

Francisco Raya.
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Visita del Collège Saint-François de Sales
per Noemí Sancho

Del 14 al 19 d’abril, vam rebre la visita dels nostres

"correspondants" francesos del Collège Saint François.

Van arribar diumenge a la tarda i dilluns ja tenien

preparat tot un seguit d’activitats per a fer durant la

setmana: visitar la nostra ciutat (La Seu Vella, la Paeria,

els carrers de Lleida, …),  el museu de l’oli de Borges,

conèixer Barcelona,  descobrir els castellers (fins i tot

van ajudar a formar una pinya!), conèixer el Parc de

La Mitjana, …

L’últim vespre vam poder-los acomiadar a l’institut

amb un sopar on van assistir-hi no només els alumnes

francesos i els seus "correpondants" sinó, també, el

professorat i les famílies acollidores d’altres alumnes

que havien tingut correspondència amb Chambéry el

curs passat.

El balanç de l’intercanvi és molt positiu, tan per part

del nostre institut com per part del col.legi francès.

Alumnes i famílies han acollit generosament els alumnes

francesos i aquests han quedat molt satisfets de la seva

estada a Lleida.

Ens consta que molts d’entre els nostres alumnes

perllongaran aquesta experiència més enllà de la

setmana d’intercanvi.
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Proves Esprint
per Maria Masot i Mireia Pérez

Únicament s’ha d’organitzar adequadament un grup d’alumnes, que pot ser internivells, que vulguin participar

en una activitat col·laborativa de resolució de problemes. El guanyador és el primer que envia totes les solucions

correctes a les qüestions de matemàtiques que es plantegen.

L’ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT

· En la primera part de l’activitat, es recomana que l’equip es subdivideixi i que un subgrup treballi els

problemes "de la branca d’olivera" i un altre subgrup "els del colom de la pau" que són una mica més difícils

que els altres.

· L’estructura de l’activitat suggereix que, per acabar, tot el grup treballi conjuntament els reptes finals.

· Durant uns anys el nombre de problemes ha estat 5 + 4+ 3, respectivament, però des de la segona edició

de 2009 es redueix la quantitat d’enunciats, que és de 4 + 4 + 2 i es proposen uns reptes suplementaris fora de

concurs.

· Fins ara hi havia un formulari "final" on s’havien d’escriure totes les respostes i els formularis dels problemes

"de la branca d’olivera" i del "colom de la pau" eren orientatius. A partir de la darrera edició de 2012,  el control

de les respostes es fa amb els tres formularis i el tercer formulari només demana les respostes als darrers problemes.

· La novetat anterior va acompanyada del fet que el formulari de cada grup de problemes, en cas que

la resposta d’algun problema sigui incorrecta, indiqui quin o quins són els problemes dels quals no s’ha enviat

la resposta correcta.

TREBALL AL CENTRE

Cal que un professor ompli un formulari de participació

que doni accés a la web amb els enunciats.

El temps compta des del moment d’enviar el formulari

anterior fins el moment d’enviar la resposta. Per això no

és recomanable que es faci la inscripció una estona

 abans que l’alumnat comenci a treballar.

En les convocatòries de secundària es pot

accedir al formulari a partir de les 8 del matí.

Les proves esprint són una activitat en línia adreçada a

equips de centre organitzats de la  manera que en cada

centre es consideri més eficaç. Per a aquestes activitats,

no cal inscripció prèvia.
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per Laura Tomàs i Biuse Oliva

La dificultat d’aquesta fase estava tant en la resolució dels problemes com en el correcte treball en grup. Vam

aprendre a escoltar-nos, a entendre el que pensaven els companys i a distribuir-nos la feina. De tots els treballs

enviats, l’organització va seleccionar el del grup de l’Aïda, la Mària, la Mireia i el Noel. Això volia dir que el dia

16 d’abril haurien d’anar a Reus per a participar en la segona fase.

Aquesta segona fase va durar tot el dia. Va ser una jornada de molta feina però també de molt bones estones.

Quan vam arribar a Reus, ens vam separar del professor que ens acompanyava i vam anar a fer una prova

ràpida en grup en la qual havíem de contestar preguntes com més ràpid millor . Després, vam passar a fer la

prova pràctica. En aquesta prova, havíem d’anar resolent diferents situacions que se’ns plantejaven en les

instal·lacions del club de natació de Reus. El professor que ens tutorava ens va felicitar per la bona tasca de grup

que vam fer i per treballar fins al final tot i el cansament Per arrodonir el matí vam assistir a un espectacle

llúdico-matemàtic i ... cap a dinar. Asseguts tots els que participàvem en taules llargues i a l’aire lliure, vam

gaudir d’un moment de descans. Després de dinar, i sense entretenir-nos gaire, vam anar a fer la prova individual

que és la que ens classificaria (o no) per la tercera i última fase. Finalment, es va fer el lliurament de premis i ...

el nostre grup es va emportar el 3r premi del treball en grup. Va ser un premi molt merescut ja que vam

fer un bon treball!!

Les sorpreses, però, no s’acabarien aquí. Uns dies més tard, quan van donar els resultats de les proves individuals,

lla nostra il·lusió va ser molt gran quan vam veure que la Maria, de 1rA, s’havia classificat per la tercera

fase. Passava a formar part d’un grup reduït d’alumnes molt bons en matemàtiques. Aquesta tercera fase

va tenir lloc a Manresa, l’onze de maig. Aquest dia els alumnes es quedaven sols (sense els pares ni els professors

acompanyants) i formaven grups amb estudiants que acabaven de conèixer aquell mateix dia. El nivell de les

proves era alt i el grau d’exigència elevat. Va ser un dia de treball dur però molt interessant que, a la tarda, es

va amenitzar amb l’actuació de “Set de màgia” un grup que ens va fer riure molt i molt.

En aquesta prova, no vam tenir premi però l’experiència va ser molt interessant!!

I L’any que ve a tornar-hi!

El concurs Fem Matemàtiques té tres fases que, al nostre institut, les hem viscut de la

següent manera.

En la primera fase, que va tenir lloc a l’institut als voltants de Nadal, vam treballar

en grups de tres i quatre alumnes per resoldre una sèrie de problemes gens trivials.

Un cop resolts vam elaborar un informe i el vam enviar a l’organització del concurs,

que era els qui decidia qui passava a la segona fase.
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Rufea
Els alumnes de 2n d’ESO van estar el dia 2 d’abril als Aiguamolls de Rufea. La sortida ha estat guiada

pels monitors de l’Agenda 21, els quals ens han mostrat la part més mediambiental que té aquest

paratge. S’ha treballat la fauna i la flora dels aiguamolls i altres temes molt interessants i aconsellables

per veure
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Bombers
Els alumnes de 3r i de 4t vam assitir al

Campionat de Catalunya de simulacres

d'accidents de Bombers. En aquests simulacres

cada equip de bombers havia d'excarcerar

una víctima atrapada dins d'un cotxe. Malgrat

la mala climatologia l'experiència va ser

fascinant. A més a més, ens van donar alguns

consells de seguretat a la carretera o d'actuació

en cas de ser testimonis d'algun accident.
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Sant Jordi
per Ayoub Oukadir

Aquest any a l'institut la Mitjana, vam celebrar el dia de Sant Jordi. Es van

convocar tres concursos: un de literari en prosa i poesia en català i castellà,

un de cartells de Sant Jordi i un d'elaboració de roses amb diferents materials.

 L'alumnat premiat va ser:

Maria Massot (prosa de 1r d’ESO)

              Marina Fernàndez (poesia de 1r d’ESO)

              Laura Tomàs (fes una rosa de 1r d’ESO)

              Paula Velasco (poesia de 4t d’ESO)

              Leidy Viraca Soto (fes una rosa de 4t d’ESO)

A més a més, alguns alumnes de 1r van anar a explicar als alumnes de pàrvuls un conte que havien preparat.

Quan vam acabar d'explicar els contes, els alumnes de primària ens van regalar unes roses molt boniques fetes

per ells mateixos.

També, a la hora del pati, els alumnes de tercer d'ESO van vendre roses i llibres.

Després del segon pati,  vam llegir un conte de Pere Caldres.i a última hora tots els alumnes de l'institut ens

vam reunir, juntament amb tots els professors, al gimnàs de l'institut per  repartir tots els premis als alumnes

que havien participat en els concursos organitzats pel centre.

maria paula

leidy

laura marina
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Sant Jordi - La útima carta
per Paula Velasco
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Santa Susanna
per Maria Masot

La setmana del 20 al 24 de maig vam anar a Santa

Susanna. Tots teníem moltes ganes d’arribar-hi i les tres

hores llargues de viatge se’ns van fer interminables.

Quan vam arribar, els nostres monitors i monitores ja

ens estaven esperant. A partir d’aquell mateix moment,

l’anglès va passar a ser la nostra llengua ja que els

monitors eren irlandesos i ens havíem de comunicar

amb ells en anglès. Eren molt amables i s’esforçaven al

màxim per fer-se entendre.

Amb ells vam fer moltes activitats: esports d’aventura

( escalada, cursa d’obstacles, tirolina...), jocs d’enginy,

jocs a la platja, esports d’aigua (cayak i patinet),

orientació, equitació...  Cada dia fèiem una classe

d’anglès amb els monitors i monitores on apreníem el

vocabulari de les activitats, però també teníem temps

de jugar i divertir-nos! Tot i que no feia massa calor,

algunes tardes els monitors ens van acompanyar a la

piscina. L’aigua estava molt freda!

Per les nits, anàvem a la disco on ballàvem, cantàvem,

parlàvem i ens compràvem granissats de diferents

gustos. Una nit vam anar de compres pel poble: hi

havia moltes botiguetes i moltes coses per xafardejar!

Entre la disco i les activitats de tot el dia, al matí no

ens podíem aixecar de cap manera. Sort que ens venien

a despertar les nostres teachers i no marxaven fins estar

ben segures que estàvem desperts i vestint-nos!

L’últim dia ens van donar un diploma i ens vam

acomiadar ballant i cantant amb els nostres monitors

i monitores. La setmana havia passat volant.

Els trobarem molt a faltar  ja que amb ells hem passat

uns moments inoblidables. Ara, només ens queda

esperar el proper curs per tornar a gaudir d’una gran

setmana.
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Sortida a la Mitjana: aigua i vida, les adaptacions dels éssers vius
per Mariamu Kabba

Era un divendres i com tots els divendres no teníem

ganes de fer res, per això fer una excursió a La Mitjana

ens venia molt bé.

El camí va ser curt ja que de l’institut a La Mitjana s’hi

arriba en un tres i no res. Quan vam ser allí, l’home

que ens guiaria duran el trajecte ens estava esperant.

Toto just començar l’activitat, el guia ens va fer unes

preguntes que ens va costar respondre perquè ho

havíem estudiat al llarg del curs. Una vegada fetes les

preguntes, vam endinsar-nos cap al bosc i allí ens van

explicar diferents adaptacions  de les espècies de La

Mitjana i, també, ens van explicar que tan el arbres

com els animals viuen allí perquè estan acostumats al

clima humit del bosc. Al parc, també hi ha plantes no

molt pròpies de la zona i que s’han adaptat al clima.

En quant als animals, hem après que n’hi ha sota terra,

dins dels arbres, al riu i a les vores del riu.

Quan pensàvem que ens passaríem el dia descobrint

nous animals, el guia ens va proposar fer una altra

activitat: es tractava de pescar macroinvertebrats

aquàtics. Ens havien dit que els sabaters eren uns dels

macroinvertebrats més grans i més difícils d’agafar, ja

que els havíem d’agafar amb una mena de goters

molt prims. La sorpresa va ser que en vam pescar

quatre. Els vam agafar amb molta cura i amb l’ajuda

d’un pinzell.

Després de pescar-lo,s vam anar al laboratori per

veure’ls de prop amb els microscopis. El que no sabíem

és que uns animalons de tan petites dimensions

poguessin ser tan bonics, amb colors que a simple vista

no es veuen i petits detalls que els fan únics. Així, vam

descobrir que la larba de dípter té un tub a la cua que

li permet respirar mentre busca aliments sota l’aigua

o que el barquer neda d’espatlles i per això se l’anomena

així.

Finalment, i amb més calma, el guia ens va explicar

l’última activitat. Havíem d'esbrinar algunes de les

adaptacions morfològiques dels peixos a la vida

aquàtica en ambients fluvials. Una vegada fet això,

vam passar a disseccionar  el peix per veure cadascun

dels seus òrgans.

La sortida va acabar aquí i això que diuen que cada

dia aprenem coses noves és ben bé cert. Aquell dia

nosaltres vam aprendre coses noves i ens vam divertir

descobrint noves coses sobre l’aigua, la vida i les

adaptacions dels éssers vius al bosc de La Mitjana.
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Ciència al carrer
L’eix comercial de Lleida es va

omplir de ciència durant la

tarda del dissabte 25 de maig

de 2013. La jornada anava

dirigida a divulgadors de la

c i ènc ia ,  i nve s t i gador s ,

professors, empreses i centres

docents que mostraven el seu

treball, tot intentant fomentar

la curiositat, la inquietud, la

pregunta, l’esperit crític i

l’escepticisme. Hi va haver

experiments,  observació

astronòmica, robots, llibres de

divulgació científica, tallers de

construcció a gran escala, jocs

de ciència i mini-presentacions

a l’àgora de la ciència.

 Nosaltres vam estar amb la

representació d’alumnes i

professors col.laboradors.

Gràcies a tots!!
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Sortida a la biblioteca pública
per Destiny Osarodion i Dina el Qorri

El dia 15 de maig, els alumnes d’aula d’acollida vam anar a conèixer la biblioteca pública de Lleida. Ens va

atendre una noia i ens va explicar l’horari de la biblioteca, com fer-nos i utilitzar el carnet de la biblioteca, els

serveis de la biblioteca (el préstec,la consulta a internet , els grups de lectura etc...)

També ens va explicar com podem endur-nos els documents de la biblioteca i quants podem endur-nos-en a

casa.  Ens va dir que per cada dia de retard en el retorn acumulava  un punt de penalització per cada document

i, a més,  si perdem o es malmet algun document, l’haurem de restituir.

L’últim espai que vam visitar va ser l’espai  Màrius Torres. Allí vam veure una foto seva amb la seva amiga

Mercè Figueras, el seu piano , alguns dels seus llibres ...

En sortir de la Biblioteca, vam anar a la Paeria i vam veure el soterrani  i la presó que hi havia antigament.

També vam anar a la catedral i vam veure la Mare de Deu del Blau. Finalment, vam  saber en quina casa del

carrer Major vivia Màrius Torres i ens vam aturar un moment en el monument dedicat al bombardeig del Liceu

Escolar.

VAM PASSAR UN DIA GENIAL !!!!!!!!!!!!!!

MOLTES GRÀCIES PER AQUESTA EXCURSIÓ
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Lectures de 1r d'ESO
per Laura Tomàs i Biuse Oliva

- Opinió dels dos llibres:

Els llibres han tractat la por, el misteri, els antídots, l’amor i els diners.

Per a la gent que els agrada els relats de por, els  recomanem el segon llibre perquè es un llibre d’intriga i  por.

Per a les persones que els  agrada la ciència, els recomanem el primer llibre.

"Llegir és un plaer que et fa volar la imaginació"

"Doctor Guineu"

Josep Gòrriz és l’autor d’aquest llibre, que tracta d’un

doctor (el doctor Guineu) que ha contractat els serveis

dels investigadors Llombart i Llofriu de Miramon. Els

científics, que són germans bessons, treballen en un

projecte que pot canviar el rumb de la humanitat i

viuen conjuntament moltes aventures científiques : volen

inventar un antídot de la son, els encarreguen treure

les rates de la ciutat...

 El doctor Guineu està interessat en aquest projecte

només  pels diners.

"Los mejores relatos fantasmagoricos"

És una magnífica selecció de relats on els fantasmes són els autèntics protagonistes.

Al llibre, hi trobem set històries dels millors escriptors que ens expliquen coses de terror

i de misteri.

Com ja hem dit, el llibre és una antologia amb narracions dels autors següents: M.R.

James, Rudyard Kipling, Charlie Dickens, Sheridan Le Fanu, Oscar Wilde, Ambrose

Bierce. Aquests són els autors de les set històries de terror: El fantasma de la senyora

Crowl, La litera fantástica, Una carretera iluminada por la luna, El guardavía, El

fantasma de Canterville, Maese Pérez – el organista y Silba y Acudiré.



Mitjaplof

33

La muñeca diabólica
per Jaime Ferrer Luengo

Su padre, había pensado en recompensarla con un

regalo por haberlo aprobado todo con sobresalientes

aquel trimestre y por ello decidieron dar un paseo por

el mercado. Pasaron por un puesto de juguetes de

segunda mano donde Alicia vio una muñeca que le

encantó  y su padre se la compró.

Al llegar a casa les enseñó la muñeca a su madre y a

su hermano mayor, de 15 años llamado Claus, alto,

delgado y con la cara repleta de granos de acné.

Él pensó que era una cosa de niñas y se mostró

indiferente, dio media vuelta y se fue a escuchar música

a su habitación. Alicia hizo como siempre y le ignoró

como si no estuviera. Esa misma noche la muñeca cobró

vida y empezó a pasear por toda la casa casi sin hacer

ruido, como si fuera sonámbula, dejando aterrorizados

a Alicia y a su hermano. Debía de estar poseída por

algún espíritu o un fantasma de otra persona, pensaron

ambos.

A la mañana siguiente Alicia y su hermano les explicaron

a sus padres lo ocurrido la noche anterior. Ellos no se lo

creyeron pero los hijos les convencieron para que se

quedaran despiertos. Aquella noche no ocurrió nada

pero al cabo de dos noches volvió a suceder lo mismo.

Los padres de Alicia se asustaron mucho y al final

decidieron que se desharían de ella, lanzándola al

vertedero. Pero la muñeca volvió a aparecer en la casa.

 Intentaron deshacerse de ella por todos los  medios

pero siempre volvía. Ya angustiados decidieron dirigirse

al señor que se la había vendido para preguntarle de

dónde la había sacado. Él les dijo que era de una niña

que murió misteriosamente en el cementerio de la

ciudad.

Volvieron a casa y buscaron información en Internet

sobre todos los cementerios de esa ciudad, desapariciones

sin explicar, etc., pero nada, no encontraron nada.

Fueron a comisaría a ver si les dejaban ver viejos archivos

de niñas desaparecidas o alguna cosa por el estilo y,

efectivamente, les dejaron mirar los archivos viejos. Allí

encontraron el expediente de una niña desaparecida

y hallada muerta unos días más tarde en el cementerio

en circunstancias muy extrañas .

Se dirigieron al cementerio antes de que cayera la

noche, a pesar de que la niebla era muy espesa y el

frío intenso.  Buscaron la sepultura en la que figurara

el nombre que les habían facilitado en la comisaría y

cuando la encontraron, dejaron la muñeca sobre la

lápida congelada. En unos instantes y en medio de un

humo verde y rojo se desintegró y esfumó hacia el

interior de la tumba.

Alicia vivía en una casa vieja, de madera oscurecida y sin

pintar, con un roble muerto en el jardín, a las afueras de la

ciudad, más allá de la última farola, localidad de la plana

de Lleida con persistente y espesa niebla y bajas temperaturas

en invierno. Tenía 12 años de edad, pelo largo y rubio, ojos

azules, piel pálida y marcadas ojeras.
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Mi relato
per Maria Masot

Rut era una niña de diez años, con los ojos verdes, el pelo

castaño y una boquita siempre sonriente. Siempre iba vestida

con pantalones y una camiseta sencilla porque detestaba ir

con faldas.

Eran fiestas de Navidad y Rut iba de camino a su casa cuando vio una mansión. La mansión era tan grande

que pudo verla desde lejos, una extraña nube de tempestad giraba a su alrededor. Cuando entró en la casa se

quedó boquiabierta: las paredes estaban llenas de telarañas  con unas arañas enormes y repugnantes. Del techo

colgaban lámparas que se encendían y se apagaban cuando querían, todos los espejos estaban rotos y estaba

todo cubierto de polvo como si hiciera años que nadie hubiese estado allí, pero tenía algo que hacía que pareciese

vivo… le pareció ver una sombra, algo que se movía por ahí:

- Ho…, ho… ¿hola?- dijo muerta de miedo- ¿hay alguien ahí?

De repente algo apareció delante suyo:

- ¡Hola!

- ¡Aaaaaaaaaah!. ¡Un fantasma!- gritó Rut saliendo corriendo

- ¡No, espera! Me llamo Víctor. ¿Y tú?

- Me llamo Rut- dijo un poco más tranquila.

- Hola Rut, ¿quieres jugar?

- ¿Jugar? ¿aquí, ahora? Bueno…

Se pusieron a jugar animadamente. Ahora a eso, ahora a aquello… se hizo de noche y tuvieron que despedirse.

Pero decidieron que se volverían a ver dentro de dos días en ese mismo lugar.

Cuando Rut volvió a casa, su madre ya la estaba esperando y no parecía estar muy contenta:

- Rut, ¿qué son estas horas de llegar a casa?

- Estaba jugando con Linda. -mintió

- No es verdad. He llamado a Linda y hace horas que está en casa.
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Como era de esperar, a Rut le cayó un castigo. Mientras tanto, Víctor tampoco tenía mucha suerte.

- ¿Dónde estabas Víctor? – preguntó Samu, su terrorífico mentor.

- Estaba… - intentó explicar Víctor.

- Espero que no con los humanos.

- No señor. – se apresuró a decir Víctor.

- Eso espero – dijo. Y se fue.

El día acordado se volvieron a encontrar, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente… tantas veces se encontraron

que Samu empezó a sospechar. Así que decidió seguirlo. Cuando llegó a la mansión y se dio cuenta del engaño

decidió vengarse:

- A Víctor no le puedo hacer nada. – decía- es inmortal y un castigo no es suficiente… ¡Ya sé! –

exclamó de repente- su amiguita es mortal y su familia también…

Al día siguiente, mientras Rut y Víctor jugaban felizmente, sin sospechar nada, Samu empezaba con su venganza.

Cuando llegó a casa de Rut, vio que Ramón, el padre, estaba fuera colgando las luces y las bolas de Navidad

al árbol.

- Demasiado fácil – pensó.

Samu hizo rápidamente lo que tenía que hacer y se fue.

Cuando Rut volvió se encontró a su padre ahogado con las luces y con bolas rotas clavadas en la cabeza. Tanto

Rut como su madre pensaron que había sido un desafortunado accidente. Pasados unos días Rut volvió a

encontrarse con Víctor.

Al ver que Rut y Víctor no habían escarmentado, Samu se fue otra vez a casa de Rut y encontró a la madre

preparando la comida. Samu hizo otra vez de las suyas y se fue.

Cuando Rut volvió a casa muerta de hambre, se encontró a su madre en el horno con un cuchillo clavado en

la espalda.

Pasados los días Rut contó lo ocurrido a Víctor, quien enseguida sospechó de su mentor. Decidieron romper su

relación por el bien de los dos. No se volvieron a ver nunca más. Rut tuvo que aprender a vivir sin sus padres y

sin la compañía de su mejor amigo.
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Unas vacaciones de miedo
per Laura Díaz

La familia Sánchez, decidió pasar las vacaciones de Navidad en una casa que

habían alquilado, en un pueblo llamado Donaska. Estaban todos muy ilusionados,

así que se pusieron a hacer las maletas para marcharse el mismo día.

Después de un largo viaje, al fin llegaron. Todos fueron rápidamente a sus habitaciones para instalarse.

Por la puerta entró un hombre y Jorge, el padre le preguntó quién era. El señor le contestó que era el amo de

esta casa y venía a ver cómo eran las personas que la iban a ocupar. El amo le explicó cómo funcionaba todo

y les avisó que por la noche  tenían que ir con mucho cuidado. De repente el hombre desapareció. Jorge se

horrorizó al oír las palabras de ese hombre tan misterioso.

Cuándo llegó la noche, todos estaban muy cansados, así que se fueron a la cama. Jorge no podía coger el sueño

por lo que le había dicho el señor, por ese motivo decidió levantarse a beber un vaso de agua. De repente, oyó

un ruido muy extraño que venía del comedor y con mucho miedo se acercó a ver lo que era. Vio en la oscuridad

una sombra que se movía de un lado a otro. El padre empezó a asustarse mucho y fue rápidamente a su

habitación y se puso en la cama tapándose con las sábanas hasta cubrirle entero.

A la mañana siguiente les contó todo lo que había sucedido, y toda la familia se quedó de piedra. Minutos más

tarde, todos salieron a dar un paseo por el pueblo y llegaron a casa a las dos, listos para comer. Su madre hizo

macarrones y carne. Cuando terminaron, se sentaron en el sofá y vieron una película navideña.

Cuándo llegó la noche se fueron a dormir rápidamente, después de un día tan cansado. De repente, se oyeron

unas voces fuertes y alguna cosa que se movía y que subía hacia las habitaciones. Marta e Iván se despertaron

horrorizados y corrieron hacia la habitación de sus padres y les contaron lo que habían oído. Los padres y los hijos

bajaron todos juntos al comedor muy asustados para ver qué estaba pasando. Muy aterrorizados vieron dos

fantasmas y empezaron a gritar. El padre con mucho valor les preguntó:

- ¿Quiénes sois?

- ¡Somos Peperito y Joselin, somos dos fantasmas y os vamos a hacer la vida imposible, muhahaha! –

exclamó uno de los fantasmas.

- ¡Déjanos, déjanos! – gritó Marta.
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- Jorge, tú vas a ir con Marta a por los fantasmas, cogeréis unos disfraces terroríficos y les haréis aun más

miedo, ¿entendido?

- Iván y yo iremos a por el drácula, le pondremos linternas en los ojos y cogeremos muchas cabezas de

ajos, ¿está bien?

- Manos a la obra - gritaron todos juntos.

Después de tanto luchar, al fin los fantasmas y el drácula se fueron, porque no les quedaban más fuerzas.

Entró el amo en casa y les dijo:

- ¡Muy bien! Todo os ha quedado perfecto, era todo una broma porqué ¿qué día es hoy? Efectivamente

28 de diciembre, día de los inocentes. Os hemos escogido para representar una escena de la próxima película

de miedo. Venid os termino de explicar.

Toda la familia se puso a reír por todo lo que había sucedió y se marcharon con el hombre para explicarles

aquella película de la que iban a formar parte. Todo lo que empezó como una broma acabó siendo una buena

noticia para ellos.

Todos estaban muertos de miedo así que se fueron a la cama juntos. Cuando subían las escaleras vieron a

un tipo muy raro que hacía muy mala pinta, era un drácula, tenía unos colmillos muy afilados, una capa

negra muy larga y daba muchísimo miedo, Los chillidos no paraban de augmentar en esa casa. La madre

gritó:

- ¡Ahhh! y… ¿ahora quien eres?

- Me presento, soy José Antonio María, ¡un drácula que os quiere comer muhahahah!

Toda la familia corría por todas partes sin saber a dónde ir porque les perseguían aquellos personajes tan

extraños. La madre tuvo una idea muy buena: se separaron en dos grupos.
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Entrevista a la Núria Marin
per Nagore Montiel i Rhoda Avarobe

Què et sembla la jornada intensiva?

M'agrada perquè els alumnes tenen més temps per fer les tasques escolars que se'ls

encomana, però m'ha costat adaptar-me perquè ens hem de llevar molt més aviat.

T'agrada la teva professió?

Sí, molt.

T'agrada ser la tutora de 2nC?

Sí, molt. Ja els conec i penso que els puc ajudar a millorar.

Has treballat en algun altre centre?

Sí, fins i tot a Olesa de Montserrat.

Què és el que més t'agrada d'aquest institut?

L'esperit de treball, tot el treball que es fa a tutoria i l'ordre que s'hi respira.

Et sembla bé la idea de tenir dos patis?

Sí, sinó la jornada intensiva es faria molt llarga i penso que es necessita desconnectar.

Què en penses del nostre director?

Doncs , que compateix el temps en la  gestió del centre i les classes. Això li dóna una visió prou completa i

ajustada de la realitat del centre . Crec que té bones qualitats de gestor i, a més a més, és ordenat i proper.

De quin equip de futbol ets, del Barça o del Madrid?

Del Barça , és el millor.

Fas algun esport?

Ara ja no. Quan era més jove, practicava l'esquí.

Gràcies Núria.

De res.  Adéu.

La Núria és la nostra professora de música i també és tutora de 2n C.
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Animals de l'Edat de Gel. El cavall Equus Stenonis
per Marta Larios

El cavall Equus stenonis, equs lenensis, va ser un cavall molt antic que va viure

a Europa fa un milió d'anys. La història del cavall té 60 milions d'anys.

Va passar molt temps abans que el cavall de cinc dits i de la grandària d’una guineu evolucionés en un tarpan

europeu.

Gràcies als científics i les restes fòssils sabem que fa 10.000 anys milions hi va haver cavalls que pastaven per

Europa. Tots eren de l'espècie anomenada cavall salvatge. El canvi climàtic i la substitució de les estepes pels

boscos van reduir la seva quantitat d’una manera considerable. A més, també els caçaven els caçadors prehistòrics.

A Europa, van desaparèixer ja fa 4.000 anys. Fins fa poc temps encara existien dues subespècies: el tarpan i el

cavall de Przewalski.

Els seus parents, que encara sobreviuen,  són les zebres i els ases.

A Espanya, es van trobar centenars de milers de restes fòssils amb els esquelets sencers de cavalls antics. La gent

de la prehistòria va fer moltes imatges rupestres d'aquest animal tan curiós
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per Isis Escabias

A l’Edat de Gel, els tigres de dents de sabre habitaven

a tot arreu excepte a Austràlia i l’Antàrtida. També

habitaven a Espanya. Aquests animals, trobats a

30 km al sud de Madrid, tenen l’edat de 9-10 milions

d’anys. Les seves restes també van ser trobades a la

Serra d’Atapuerca (província de Burgos) .

El tret típic dels tigres de dents de sabre és que eren

uns canins superiors molt desenvolupats (fins a 18 cm

de llargària). Aquestes dents no només servien

d’ornament per al gran felí, sinó que un tigre de dents

de sabre podia obrir la boca amb un angle de 120º i

amb els seus llargs canins podia causar ferides mortals.

En canvi, l’estructura del seu cos era una mica més

curta que la del lleó, però feia més pes, uns 350 kg,  i

tenia un cap gran i una cua curta.

Probablement, els tigres de dents de sabre mataven

les seves víctimes a cops amb les seves potents urpes i

els canins li servien per trossejar la presa. Caçaven en

grups i organitzaven manades, com els lleons d’avui.

Molts s’equivoquen quan pensen que el tigre de dents

de sabre prehistòric és el predecessor dels tigres actuals.

El Smilodon no és de la família del tigre, el que sí que

té són algunes arrels

comunes. En l'actualitat,

aquest felí prehistòric té més en comú amb el lleó africà

modern d'avui, però no és un lleó. Els científics suposen

que el Smilodon era de color marró, o d'altres colors

com el gris o el taronja.

Aparegueren al nord d'Amèrica a finals del període

Pliocè (període geològic que s'estén des de fa 5,3 milions

d'anys fins fa 1,8 milions d'anys) i s'estengueren al sud

d'Amèrica durant el gran intercanvi americà. Alguns

animals terrestres i d'aigua dolça migraren d'Amèrica

del Nord a Amèrica del Sud via Mesoamèrica (quan

la formació volcànica de l'istme de Panamà uní ambdós

continents) i a l'inrevés. Aquests felins eren realment el

depredador per excel.lència de l'edat de gel, uns

caçadors excel·lents.
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El bisó estepari
per Andrea Gugiu

Fa uns 700.000 anys els bisons esteparis (Bison Priscus) van arribar a

Europa i fa 500.000 anys a Amèrica del Nord. Actualment existeixen

algunes espècies properes a aquest gènere. Aquests animals, els més grans, tenen fins a 2 m.

d’alçada i fins a 3 m. de llargària i un pes màxim d’1,5 tones.

L'any 1979, a Alaska, els miners de l’or van trobar una mòmia de bisó que va ser anomenada

“el guapetón azul”. La van anomenar “azul” perquè tot el cos d’aquest animal de 8-9 anys

estava cobert amb un mineral d'un color similar al blau.

A més dels detalls anatòmics, els científics van aconseguir reconstruir els últims dies de la vida

d’aquest jove bisó. El seu morro guardava vestigis de les mandíbules del lleó africà. En el seu

coll, hi havia marques de les urpes i, a la part posterior de la seva pell, conservava les esgarrapades

fetes per un altre lleó.

La imatge reconstruïda de la batalla s’assemblava a una escena de caça de lleones africanes d’avui: una d’elles

ataca per l’espatlla i intenta abatre la presa, i l’altra clava les mandíbules al coll de la víctima per escanyar-la.

El "guapetón azul” va guanyar la batalla però va morir per les ferides quan es va precipitar al pantà per salvar-

se dels seus perseguidors.

Això va succeir ara fa 36.000 anys. Avui els bisons habiten dos continents: el bisó europeu viu a Europa i el bisó

americà a Amèrica.
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perAbraham Konteh i Marc Sánchez

El goril·la és un primat que actualment està en perill d’extinció. Pot arribar a

tenir una alçada d’1,80m i pesa fins a 275kg. És el mes gran dels primats vius.

Els goril·la les són primats herbívors que habiten als boscos de l’Africà central.

L’any 1874 el físic i missioner nord-americà Tomhmas Staugth Savage va ser el

primer a descriure el goril·la occidental, al que va anomenar Troglodites Goril·la.

El nom que rep aquest animal deriva de la paraula grega (goril·la), que designava

una tribu de dones peludes i d’homes amb cua de cavall que portaven  torxes,

assaltaven els vaixel ls  i  torturaven  i  maltractaven les dones.

El karate és un art marcial tradicional d'origen oknawense i desenvolupament japonès.

La vestimenta que s’utilitza és el kimono, format per una jaqueta, pantalons i un cinturó. El cinturó pot ser de diversos

colors:blanc, blanc- groc, groc, groc-taronja, taronja, taronja-verd, verd, verd-blau, blau, blau-marró, marró i marró negre.

Les kates en estil Shuri-te  són les següents:

1. Naifanchin Shodan ( Tekki )2. Naifanchin Nidan3. Naifanchin Sandan

4. Pinan Shodan ( Heian )5. Pinan Nidan6. Pinan Sandan

7. Pinan Yondan8. Pinan Godan9. Bassai Dai10. Bassai Syo

11. Kosokun Dai ( Kanku o Kusyanku )12. Kosokun Syo

13. Shiho Kosokun14. Jitte15. Jion 16. Ji'in17. Rohai Shodan

18. Rohai Nidan19. Rohai Sandan20. Wansyu21. Wankan

22. Wandan23. Chintei24. Chinto ( Gankaku )25.Chinsyu 26. Goju Shiho ( Useishi ).

L’aparició del karate al Japó data del segle xx, quan l’any 1922 el Minisgeri d’Eduació va realizar la primera exhibició al carrer

davant de l’emperador.

El Karate
per Ayoub Oukadir
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Entrevista a Sergi Busquets
per Clàudia Farré

Sergi Busquets, jugador del futbol Club Barcelona,

va néixer el 16 de juny de 1988  a Sabadell.

És fill de Carles Busquets exporter del FC

Barcelona.

(P) Amb quants anys vas començar a jugar a futbol?

(R) Vaig començar a jugar als 5 anys al Badia, al Barberà, al Lleida, al Jabac Can Jofresa i, als 16 anys, al Barça.

(P) Quan surts al camp t’ho passes bé? Per què?

(R) Sí, m'ho passo molt bé perquè jugar al futbol és el que més m'agrada i em diverteixo jugant.

(P) Com et vas sentir quan et van fitxar pel Barça?

(R) Feliç i molt content. Era un somni que jo tenia des de petit quan anava al Camp Nou a veure al meu pare.

Tot nen aspira a poder jugar amb un equip gran.

(P) Què en penses sobre el teu equip?

(R) Penso que el Barça és el millor equip del món amb els millors jugadors del món.

(P) Quina relació tens amb els jugadors dels altres equips?

(R) Tinc una relació correcta i de respecte mutu perquè són companys de professió. A banda, amb els de la selecció

hi tinc més relació i, fins i tot, amb algú amistat. Compartim moltes hores i hem guanyat títols molt importants.

(P) Quin és el títol que més valora un futbolista?

(R) Els valoro tots perquè són fruit del treball de cada dia. Si n'he de triar un, em quedo amb el de la Copa

d'Europa amb el Barça i la Copa del Món amb la Selecció.

(P) T’agrada jugar el clàssic Barça – Madrid?

(R) Un Barça – Madrid és un dels partits més emocionants de la temporada, sobretot, si el guanyem. I els vull

jugar tots.

(P) Quina ha estat la teva millor experiència al camp  durant la teva carrera futbolística?

(R) Tinc tan bones experiències que no sé amb quina em quedaria i desitjo viure'n moltes més perquè sóc molt

jove.

(P) Hi ha algun esport més que t’agradi?

(R) Sí. A més del futbol, m'agrada molt el bàsquet, el tennis, el pàdel, etc. En fi, tot el que sigui esport ho segueixo.

La Fórmula 1 i les motos, també.
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per Kilian Puchades

(P) Què penses sobre la marató de TV3 que és va fer

el  16 de desembre per recollir diners per la investigació

del càncer?

(R) Cada any la Marató de TV3 és molt útil per a

recollir diners que es destinen a una bona causa, com

aquest any per a la investigació contra el càncer.

Aquest mal afecta a tota la societat. Penso que a totes

les famílies hi ha algú que pateix aquesta malaltia,

per tant, una bona manera de contribuir a què s'avanci

amb la curació és investigar i trobar les causes que fan

que es produeixi el càncer. Això costa molts diners i és

bo que entre tots ajudem a que es pugui continuar

investigant.

El parkour és un esport que, quan t’hi inicies, és una mica complicat i presenta diferents graus de complicació.

Per tant, és un esport d’autosuperació però que requereix ser conscients del que podem fer i del que no.

També és un esport que pots compartir amb les teves amistats i en qualsevol lloc de la ciutat “idoni” per a

practicar-lo.

Per practicar aquest esport amb comoditat, cal dur la vestimenta adecuada: xandall o pantalons flexibles.

fotografies trobades per Mohamed Bayo i Warlin Suero
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La BMX es va organitzar a començaments dels anys 1970 a

Califòrnia. Quan els joves intentaven imitar els campions de

MotoCross  amb les seves bicicletes  en una modalitat molt

concreta, arriscada i perillosa.  L’any  1970 es va generalitzar

la variant coneguda com carreres  en circuits de terra.

S’utilitzen bicicletes en circuits. Mes tard, a mitjans de la

dècada dels 80 ,es va començar a utilitzar la bmx com a

bicicleta especial per a fer trucs de Freestyle.

Per a practicar aquesta forma de BMX es busquen obstacles

"naturals" al carrer, és a dir, al terreny urbà. Poden ser

exemples d’aquests obstacles un banc al parc, una paret,

escales, etc.

En aquesta modalitat, se solen fer trucs de grind, que consisteix

a lliscar amb els pegs o combinant-lo amb altres parts de la

bicicleta. En són exemples el Double (amb dos pegs, a esquerra

o dreta), el Feeble o Smith (combinant el tub d'enrere amb

la roda davantera, o viceversa), el Crooked (combinant el

peg davanter esquerre amb el peg posterior dret o, si no,

peg posterior amb plat) i "50 grind" (fer lliscar un sol peg,

ja sigui el davanter

o el cul).

Les bicicletes de

street solen ser més resistents que les de vert i bike-park, no

solen usar frens i es fan diferents combinacions amb el barspin

o tailwhip. Els riders amb molta experiència fins i tot realitzen

trucs com el tailwhip en pla i sense cap rampa.

És molt comú, també, el manual (mantenir l’equilibri aixecant

la roda del darrere i sense pedalar), el nose manual (és el

mateix truc que el manual però en aquesta ocasió es fa amb

la davantera), els trucs com el Footjam (introduir el peu

entre la roda davantera i la forquilla) i el tailtap (clavar-

se amb la roda del darrere en una obstacle elevat).

No només es fan servir trucs de grind en la modalitat street

sinó que hi ha molts altres trucs practicables amb els obstacles

de carrer.

BMX freestyle
per Franc Raya i Marc Sànchez
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Les xarxes socials
per Paula Garcia i Laura Díaz

En pocs anys, les xarxes socials s'han convertit en un

fenomen global i s'expandeixen com a sistemes oberts

en constant construcció de si mateixos. La idea d'una

xarxa social és la d'una estructura social formada per

persones o entitats connectades i unides entre elles. La

forma senzilla de definir-la és com una comunitat

d'usuaris interconnectats al voltant d'uns interessos.

Una de les xarxes més utilitzades i amb més seguidors

és Facebook. Facebook va començar a aparèixer al

2004 i va ser creat per Mark Zuckeberg el 4 de febrer

de 2004. Abans, Facebook solament l'utilitzaven els

estudiants de la Universitat de Harvard, però

actualment està obert a tothom. Al juny del 2010,

Facebook ja tenia més de 500 milions de membres i

més de 70 traduccions amb diferents idiomes.

Aquesta xarxa social et permet connectar amb altres

persones mitjançant internet. Si nosaltres tenim un

compte de Facebook podem tenir el nostre espai

personal i allí podem compartir les nostres fotografies,

podem agregar amics i xatejar amb ells. També ens

permet veure fotografies i informacions d'altres persones.

Una altra xarxa coneguda és  Gmail. Gmail és un

sistema de correu electrònic gratuï't que va ser creat

l'1 d'abril de 2004. Aquesta xarxa té molt

emmagatzematge i consisteix en enviar correus a altres

persones i també et permet invitar a altres usuaris i

xatejar amb ells.
Google,   41%

Yahoo Mail,   75%
Yahoo!,   39%

MySpace,   15%
Facebook,   39%

Ebay,   62%
Windows live mail,   48%

Gmail,   92%
Youtube,   87%

Google imatges,  54%
Viquipèdia,   52%
AOL Mail,   49%

Craig's list,   48%
My Yahoo,   40%

Pogo,   40%
MSN search,   37%

Ask.com,   33%
Yahoo news,   32%
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per Laura Díaz i Maria Masot

Tintín i el secret de l'unicorn

Aquesta pel.lícula tracta del Tintín que busca  tres pergamins per descobrir el secret e l'unicorn. Tintín viu aquesta

aventura amb el Milou, el seu gos, i el capità Haddock.

Tot  comença quan el Tintín compra una maqueta d'un vaixell i li roben al moment  . Ell no sap perquè és tant

important aquesta maqueta fins que descobreix una pista en un pal del vaixell (un pergamí amb una direcció

inacabada). Al final, recupera  els tres pergamins i una riquesa gegant.

Lo imposible

Mari, Henry i els seus tres fills comencen les seves vacances d'hivern a Tailàndia i passen uns dies en un paradí's

tropical. Però el matí del 26 de desembre, quan la família es relaxava a la piscina després del dia de Nadal, un

soroll terrible s'eleva des del centre de la terra. La Maria es queda paralitzada per la por, mentre un enorme

m u r  d ' a i g u a  n e g r a  r e c o r r e  t o t  e l  r e c i n t e  d e  l ' h o t e l  c a p  a  e l l a .

Henry tracta d'agafar els seus dos fills més petits, Simon i Thomas, però és massa tard perquè l'onada arriba aell

 amb una força increïble i perd el control.

La Maria és empesa sota l'aigua, es colpeja fortament

i és maltractada per l'aigua i la runa fins a deixar-la

a la vora de la mort. Finalment, surt a la superfície

d'un mar embravit que ha submergit per complet

l'hotel de tres pisos i el paisatge circumdant. La Maria

panteixa per respirar, mentre tracta d'entendre el que

acaba de passar. Ella està convençuda que la seva

família ha estat esborrada en un tres i no res. Però,

llavors, el seu fill gran, el Lucas, surt a la superfície uns

metres més endavant. Els dos han de lluitar contra tot

per a poder sobreviure.

Recomanacions de pel·lícules
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Còmic
per Noel Farreny i Francesc López
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per David Delagdo i Ayoub Lalaoui
Minisèrie

Història d'en Fruitaman
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per Matheus Teles
Sabies que?

El divendres 8 de març , tots els alumnes de 1r d’ESO van assistir a la xerrada de mobilitat segura.

L’explicació va anar a càrrec  dels Mossos d’Esquadra i ens va servir per a conscienciar-nos dels riscos

que comporten  conductes inapropiades tant dels conductors com des vianats,

Al llarg de la xerrada, també ens van fer una prova d’influència.

Aquesta xerrada ens va semblar molt útil perquè ens va ensenyar els riscos que comporten algunes

conductes  dels vianats i dels conductors.

Sabies que  el Koala dorm 22 hores al dia?

Sabies que el tauró i la ballena tenen més de 4500 dents?

Sabies que  l’esquelet  humà  està compost per 205 o 206 ossos?

Sabies que  és posible  caminar sobre un líquid?

Sabies que hi ha més de 100 bilions de galàxies  a l’univers?

Sabies que la pel·lícula més llarga del món dura 87 hores?

Sabies que el primer equip de futbol va començar l’any 1904?

Sabies que la primera pilota que es va utilitzar en un partit de bàsquet va ser una pilota de
futbol?

Sabies que ballar és un dels exercicis que ajuda a tonificar els nostres músculs?

Sabies que els Simpson es tornen blaus a l'estil Avatar?

Sabies que la sèrie “ Friends” va ajudar a combatre el terrorisme?

Sabies que és possible esternudar amb els ulls oberts?

Sabies que si rius molt durant  dia, a  la nit dorms millor?

Xerrades de Mobilitat
per Alex Moldovan i Andrei Rusu
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Què hem fet aquest
segon quadrimestre1r d’ESO

2n trimestre

-Durant quatre sessions de gener i febrer l’alumnat de primer ha anat al Club Natació Lleida a fer natació.-

-El dia 2 de febrer es va fer la “Chandeleur”i els alumnes van preparar  unes crêpes acompanyant-les de

música francesa.

-Al febrer, l’alumnat de primer va anar a Tarragona amb el departament de socials.

-Els alumnes de primer,al febrer, van anar a l'abocador de Montoliu amb el departament de ciències naturals.

 -El dia 21 de febrer tot l’institut va celebra el Dia Internacional de les Llengües Maternes.

Agenda

2n d‘ESO
Durant quatre sessions de gener i febrer, a les hores d’educació física l’alumnat de segon ha anat al gimnàs Trèvol

a fer natació.

El dia 2 de febrer van fer la “Chandeleur”,  també coneguda com la festa de la Candelera. Els alumnes van

preparar unes delicioses crêpes, que les van fer ells mateixos, acompanyant-les al ritme de la música francesa.

El dia 21 de febrer tot l’institut va celebrar el Dia Internacional de les Llengües Maternes. En aquest dia, es promou

la diversitat cultural i lingüística. S’ha escollit aquest dia perquè  uns estudiants que es manifestaven pel

reconeixement de la seva llengua, el Bangla, una llengua de Pakistan, en aquell moment van morir per trets

de la policia de Dhaka.

El 8 de març és el Dia de la DonaTtreballadora i està reconegut per l' ONU. Es celebra des del 19 de març de 1891

i es reivindica el dret al treball, el dret a vot, el dret a l’educació i el dret a ocupar càrrecs públics per part de les

dones.
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El dia 30 de gener, es va celebrar el Dia de la Pau i la No Violència, també conegut com el DENIP. Aquest any,

l’alumnat ho va celebrar juntament amb l’escola La Mitjana.

El dia 17 de març, el centre va celebrar English day,  organitzat pel departament d’anglès.

Al març, els alumnes de segon van anar als Aiguamolls de Rufea. Aquesta sortida està organitzada pel departament

de ciències i té com a objectiu que els alumnes tinguin la consciència de la gran biodiversitat en la qual vivim.

L’alumnat de segon, el 15 de març, va anar a Caixaforum a veure una representació teatral. Aquesta activitat l’ha

organitzada el departament de llengua catalana.

Al març, l’alumnat de segon va anar al Parc Eòlic a Vilobi i Tallat. Van anar a veure el funcionament de l’estació, dels

seus aerogeneradors i , també,  van poder aprofundir en el tema de les energies renovables.

L’alumnat, al març, va anar a Montblanc a veure elements històrics de l’època medieval que encara conserva la ciutat.

Aquesta sortida l’ha organitzada el  departament de socials. Van visitar la ciutat per veure algunes vil·les i així van

poder reforçar els seus coneixements sobre l’edat medieval.

3r trimestre:

El 17 de març, l’institut va conèixer una mica més Irlanda i el seu patró, St. Patrick, perquè des del departament de

lllengües estrangeres es va organitzar el Saint Patrick Day.

A l’abril, els alumnes de segon van anar al Campus Cappont a visitar el Mercatec i allí van presentar els projectes que

havien realitzat a tecnologia.

- El 23 d’abril és Sant Jordi i a l’institut vam llegir alguns poemes del poeta Màrius Torres.

Al maig, a Lleida es va fer un  concurs de relats curts. Aquest concurs l’organitza l’empresa de la Coca-cola i va dirigit

als alumnes de segon d’ESO de tot l’estat.

Les professores de segon de llengua catalana i llengua castellana escullen els millors alumnes i un dissabte van a la

universitat de Lleida per participar en la fase provincial del concurs. Allí , van escriure una breu narració i al sortir van

rebre un petit obsequi.

Al maig, l’alumnat de primer i el de segon va anar a una sortida a Santa Susana, organitzada pel departament de

llengües. És un campament on es practica la parla anglesa, amb professors nadius, tot acompanyant-ho amb activitats

molt divertides.

El 21 de juny els alumnes de segon faran una sortida de final de curs, des de la tutoria.
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Agenda
3r d'ESO
Durant el curs 2012-2013, l’alumnat de tercer d’Eso ha realitzat les següents activitats::

- El 30 de gener es va celebrar el Dia de la Pau i la No Violència. Per celebrar aquest dia els alumnes de l’escola La

Mitjana i els de l’institut es van reunir al pati per  formar un enorme colom de la pau.

-El 2 de febrer es va celebrar “La chandeleur” i es va organitzar des del departament de llengües estrangeres. “La

chandeleur” consistia en elaborar crêpes al ritme de la música francesa.

-Seguidament, el dia 21 de febrer es va celebrar a l’institut  el Dia de les Llengües Maternes, organitzat pels departaments

de català i castellà. Consisteix  en promoure la diversitat lingüista i fomentar el coneixement de les tradicions lingüístiques

i culturals d’arreu del mon. Alguns alumnes de diversos països van fer uns tallers d’escriptura en la seva llengua i els

altres alumnes de l’institut van poder conèixer millors aquestes llengües.

-El 8 de març es va celebrar   el Dia de la Dona Treballadora. Aquest dia commemora la lluita de la dona per la seva

participació, juntament amb l’home, al camp del treball i la societat en general. El sentit de la diada respon a la lluita

de les treballadores per tal d’obtenir millores laborals i socials. A l’institut,  es va fer una exposició de dones escriptores.

-Durant el març, l’alumnat de tercer va anar al TIBIDABO (Barcelona). Aquesta sortida la va organitzar el departament

de tecnologia.

-Al març, també van anar al camp d’aprenentatge del Montsec (Âger) i a veure a veure un teatre en anglès.

-Al mes d’abri l ,  el  departament de tecnologia va dur els alumnes de tercer al Mercatec.

- El dia 23 d’abril vam celebrar el dia de Sant Jordi.

-Al maig, van participar al’activitat “La ciència al carrer” organitzada pel departament de ciències. Aquesta sortida

consistia en exposar els experiments que han realitzat els alumnes del centre.

-El 21 de  juny per celebrar que s’havia acabat el curs i es va fer una sortida de fi de curs.
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4t d’ESO
-El dia 30 de gener vam celebrar a l’institut el Dia de la Pau i la No violència.

-El 2 de febrer l’alumnat de 4t va celebrar “La chandeleur”, organitzada  pel departament de llengües estrangeres.

Consistia en elaborar crêpes al bon ritme d’una música francesa.

-Seguidament, el dia 21 de febrer es celebrà a l’institut el Dia de les Llengües Maternes que van organitzar els

departaments de català i castellà. Va consistir  en promoure la diversitat lingüística i fomentar el coneixement de

les tradicions lingüístiques i culturals d’arreu del món. A l’institut, es van organitzar diversos tallers d’escriptura de

llengües.

-El dia 8 de març es va celebrar el Dia de la Dona Treballadora que va organitzar el departament de socials.

Aquest dia es commemora la lluita de la dona per la seva participació, juntament amb l’home, al camp del treball

i a la societat en general. El sentit de la diada respon a la lluita de les dones  treballadores per tal d’obtenir millores

laborals i socials. L’institut va organitzar una exposició de dones escriptores.

-Seguidament, durant el mes de març van anar a veure un teatre en anglès. Aquest teatre l’organitzà el departament

d’anglès.

-El dia 17 de març el departament d’anglès organitzà a l’institut l’English Day.

-El dia 23 d’abril l’institut celebrà el dia de Sant Jordi.

-Durant el mes d’abril, al Campus de Cappont,  l’alumnat de 4t va fer una sortida de tecnologia al Mercatec

(exposició).

-Al mes d’abril, l’alumnat va fer un taller de matemàtiques a la Seu Vella que va organitzar  el departament de

matemàtiques.

-Al mes de maig, a Lleida, van participar al dia de  la Ciència . La ciència al carrer consisteix en fer experiments i

mostrar-los.

-El dia 21 de juny es va realitzar una sortida de tutoria com a cloenda de curs.
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Xerrades de tutoria
Des de l’àrea de tutoria, l’institut La Mitjana ha organitzat una sèrie de xerrades

per ajudar l’alumnat a prendre consciència de determinats temes i a completar

la seva formació com a individus responsables.

A 1r d’ESO, s’han fet les següents xerrades:

BANC D’ALIMENTS

XERRADA ALIMENTACIÓ

XERRADA MOBILITAT SEGURA

XERRADA ÒRDAGO

A 2n d’ESO, les conferències realitzades han estat .

XERRADA ACTIVITAT FÍSICA

XERRADA INTERNET SEGURA

XERRADA ÒRDAGO

I a 3r d’ESO, s’han fet les següents xerrades:

XERRADA MARATÓ

XERRADA MITES A L’ALIMENTACIÓ

TALLER ÒRDAGO

Esperem que hagin estat útils per al  nostre alumnat.

A l’inici de curs, des de l’àrea de tutoria, vam fer unes sortides en llocs diferents de Lleida. En  aquestes sortides
vam fer activitats  de grup i diferents jocs cooperatius.

Ara, a final de curs , l’institut també organitza una sortida per a tot l’alumnat. Anirem a Portaventura.

L’alumnat de 4t d’ESO també tindrà una activitat dedicada només a ells. El dia 20 de juny es farà la seva festa
de graduació perquè aquest curs ja és l’últim que estan al nostre institut.

Què ens queda per fer?
per Alex Moldovan i Andrei Rusu

per Ramona Bosch
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Passatemps
per Rhoda Abarobe i Nagore Montiel

Troba les sortides d'aquests laberints

B u s c a  l e s  d i f e r è n c i e s

R e s o l  l a  s o p a  d e  l l e t r e s  i  e l  s u d o k u
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Mai consideris l'estudi com una obligació,

sinó com una oportunitat per penetrar en

el bell i meravellós món del saber.


