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Carles Vara

Benvinguts i benvingudes un altre cop al nostre espai Mitjaplof. Aquest és el primer
número del curs 2013-2014. Aquesta revista  és fruit del treball d'un grup d'alumnes
coordinat per la professora Carme Gairí i el producte final d'aquest trimestre és aquest
exemplar del qual ara podeu gaudir-ne.

Algunes de les moltes activitats que hem realitzat al centre durant aquest primer trimestre
les trobareu aquí descrites i, de ben segur, que quan llegiu la revista podreu compartir
moltes vivències que heu tingut durant aquests mesos inicials del curs amb els vostres
companys i companyes i amb la vostra família.

És el primer curs que portem la companyia de teatre Blue Mango al centre perquè ens
representin dues obres en anglès i la valoració ha estat molt positiva, tant per part de
l'alumnat com del professorat. Els alumnes vau participar molt activament en l'obra i això,
a banda de donar-vos estratègies per dialogar en anglès, fa ser força divertit.

Algunes de les activitats que hem dut a terme en aquest primer trimestre ja són habituals
en el nostre centre: les sortides de tutoria al mes de setembre, la festa dels hàbits saludables,
la celebració del Nadal, la preocupació pel nostre entorn amb el manteniment del projecte
Agenda 21... Una altra novetat d'aquest curs, i que sembla que voldrem repetir els anys
vinents, ha estat la participació en la festa dels transports.

Ens esperen més novetats que us explicarem en el proper
número: l'inici del programa de Mediació, el treball per
projectes, els cursos de natació i altres activitats que, de
ben segur,en parlarem més endavant.

Cal dir, a més a més, que durant el més de febrer
s'iniciaran les obres d'ampliació del centre amb vuit aules
més i un laboratori- taller, amb la qual cosa augmentarà
el nostre ventall de possibilitat de treball al centre.
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El divendres 27 de setembre, els

alumnes de 1r d’ESO vam fer

una excursió al Parc Natural de

La Mitjana amb l’objectiu de

conèixer-nos i fer-nos més amics

els uns amb els altres i fer jocs i

activitats.

En primer lloc vam arribar a La

Mitjana i ens vam asseure a la

gespa i vam fer una activitat de

buscar companys i companyes

amb alguna característica

especial. A continuació, vam

jugar al joc dels paquets, a

estirar la corda  i al mocador.

A tothom, l'excursió li va passar

rapidíssima (senyal de què tots

ens ho vam passar molt bé) i, en

acabar, vam tornar cap a casa

nostra. Això sí, coneixent-nos

una mica més.

Aquesta excursió va ser molt útil

per conèixer-nos ja que per

alguns només feia dues setmanes

que érem companys i ara  ja som

amics
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El passat divendres 27 de setembre, els alumnes

de 3r d'ESO de l'Institut La Mitjana vàrem fer una

sortida de tutoria al Parc de l'Aigua amb l'objectiu

de coneixèr-nos millor, d'apropar-nos més als

companys i companyes nous i de conèixer millor

la tutora.

Per començar a conèixer-nos, vam fer un joc de

preguntes que els companys havien de respondre

i, després, vam jugar al joc del “llop i els vilatans”.

La sortida va estar molt bé i ens van agradar molt.
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El divendres 27 de setembre, els alumnes de 4t d’ESO van anar fins a la Font de Sant Cristòfol.El divendres 27 de setembre, els alumnes de 4t d’ESO van anar fins a la Font de Sant Cristòfol.
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Els alumnes de 1r d’ ESO de l’Institut La Mitjana vam

fer la cursa dels transports en diferents transports.

Alguns anaven en bicicleta, altres anaven amb autobús

i els altres caminant. També hi havia gent que anava

amb el seu propi cotxe.

A la plaça Sant Joan, hi havia l'alcalde, el representant

de l’ATM i el Cap dels Serveis Territorials d’Educació.

A continuació, van repetir beguda, gots, clauers i punts

de llibre. A més, alguns de nosaltres vam sortir a TV

Lleida i ens vam fer una foto amb l’alcalde i les  altres

autoritats.

La tornada va ser molt ràpida per la pressa de fer una

classe i no arribar tard.

Els que anaven caminant vam anar per l’avinguda

Corregidor Escofet, vam girar cap a la dreta fins a

travessar el pont de l’estació i vam continuar pel carrer

Major fins que vam arribar a la plaça Sant Joan.

Els que anaven en bici van seguir fins a la vora del riu

per l’avinguda Corregidor Escofet, van pujar cap

amunt i van enllaçar amb la plaça de Sant Joan. De

tornada, els que anaven en bici van baixar al riu, van

arribar fins a les comportes i, llavors, van anar a buscar

el pont de Pardinyes i van tornar per l’avinguda

Corregidor Escofet.

Els que es van desplaçar amb bus van seguir el mateix

itinerari fins a arribar a la plaça Sant Joan.

La sortida va ser molt interessant. Se’ns va fer una

mica curta i vam aprendre que la bicicleta és el mitjà

de transport més ràpid, més econòmic i menys

contaminant.

 Víctor Rodríguez
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El passat 22 de setembre, els alumnes  d’ESO de l’Institut La Mitjana van anar a veure (sense moure's

del centre) l’obra de teatre ‘’El comte Dràcula’’, adaptada per Blue Mango.

L’obra va ser representada per tres persones: dues noies i un noi. L’obra  consistia en un càsting per a

l’obra del comte Dràcula i hi feien participar els alumnes.

El noi representava el Dràcula i el director de l’obra. Una noia era una anglesa que representava el

futur home de la Mina i l'altra noia representava la Mina.

Laura Martín

THE MURDER MISTERY

The last 22nd of november the theatre company Blue Mango

visited Institut La Mitjana to do a play very funny.

There are six or seven characters, they are also very funny.

There are a lot of lovers in the play. The play was very pleasent.

We enjoyed it a lot!

We hope to return the next year!

Oriol Mota
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Nil Guamis

El dimecres 23 d’octubre, els alumnes

de 1r d’ESO van fer una sortida al diari

Segre acompanyats dels professors Enric

Sanchis, Anna Montañés i Carme Gairí.

Van visitar les instalacions (el plató i la

redacció) i els van ensenyar com es feia

el telenotícies i el diari.

El telenotícies es presentava en un plató

molt petit i amb un fons verd croma.

Sobre aquest fons, mitjançant un

programa informàtic, hi col·loquen el

fons que veiem a la televisió.

També els van dir que la majoria dels

periodistes començaven a treballar a

partir del migdia, perquè molts dies

acabaven de treballar a la 1 o a les 2

de la matinada per poder oferir-nos

les notícies a primera hora del matí.

Al final de la visita, van anar a la sala

de premsa i els van explicar la

diferència entre el diari digital i el diari

en paper:

-El diari digital val el mateix que el

diari en paper.

-Al diari digital, tens “les últimes hores”

al moment.

-Al diari digital, es poden descarregar

fotos i notícies i guardar-les.

Per acabar, els van regalar un diari i

els van fer una foto que dies després

va sortir al diari.

El passat dimarts 5 de novembre els alumnes

de 3r d'ESO de l'institut la Mitjana vàrem

fer una sortida al diari Segre per conèixer

millor la premsa lleidatana.

Ens van ensenyar el plató de Lleida TV i les

seves parts,després ens van ensenyar també

on es redactava el diari Segre, en català

i castellà, i ens van explicar el procés pel

qual passava abans d'arribar al nostre quiosc

cada matí. També ens van dir els tres únics

dies de l'any que no hi ha diari: divendres

sant, Nadal i any nou. En acabar la sortida

ens van donar un diari en català per treballar-

lo a classe i ens van fer una foto que dies

després va sortir publicada al diari.

La sortida, en general, va agradar molt.

Laura Martín
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Blanca RaymatBlanca RaymatBlanca Raymat

LES MALALTIES NEURODEGENERATIVES.

El dia 6 de desembre, una metgessa va venir  a l’Institut La Mitjana per explicar-nos el tema d’aquest any
de la Marató de TV3. Hi van assistir els alumnes de 3r d'ESO.

Cada any, la Marató tria un tema i fa activitats diverses per tal d’aconseguir diners i així donar-los a
diferents organitzacions per a la investigació  dels diferents temes tractats. Normalment són malalties.
Enguany, han recaptat més de 9 milions d’euros.

Les malalties del cervell ja van ser tractades a La Marató en les edicions dels anys 1996 i 2005. Aquest any,
el tema eren les malalties neurodegeneratives. La Marató es va dur a terme el dia 15 de desembre de
2013 a TV3 al programa de La Marató.

Què són les malalties neurodegeneratives?

Les malalties neurodegeneratives són patologies cròniques i progressives del sistema nerviós central
ocasionades per la pèrdua continuada de neurones del cervell i de la medul·la espinal. La pèrdua de
neurones ve motivada per factors mediambientals, mutacions genètiques o per la degeneració neuronal
com a conseqüència de l’envelliment, entre altres factors desencadenants.

Algunes d’aquestes malalties són: l’Alzheimer, l’esclerosi múltiple, la corea de Huntington, el Parkinson,
la distròfia muscular o l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA).Per a aquestes malalties, no hi ha cura però si
que hi ha tractament.

A continuació, ens van posar un vídeo on gent afectada per aquestes malalties ens explicaven els problemes
que tenien dia a dia, com vivien amb la seva malaltia i el tractament que feien. El vídeo ens va impactar
molt.

Què ens va semblar la xerrada?

La xerrada, en general, ens va agradar bastant a tothom ja que el contingut era interessant i força
desconegut i, a més, vam assabentar-nos de moltes coses que no sabíem ni que existien.

Creiem que cada any La Marató escull els temes més

apropiats perquè la gent participi i ajudi tant

com pugui. Cada any ho fa millor !

Ens agradaria que vinguessin a explicar-nos els temes

de La Marató dels pròxims anys perquè ens ha

semblat força entretingut i molt interessant. Laia GonzàlezLaia GonzàlezLaia Gonzàlez
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Ja han arribat! Ja els posem cara i en sabem algunes informacions personals.

Els nous corres francesos, dels alumnes de 2n ESO de francès, ens han escrit i nosaltres també a ells. Ara

comencem a treballar el nou projecte que compartim l'Institut La Mitjana amb el Collège Saint-François

de Sales i, al mes de febrer, intercanviarem els resultats finals i així ens coneixerem millor i farem conèixer,

també, els nostres costums i les nostres tradicions.

Perquè vegeu la il·lusió que els nostres alumnes tenen en aquest projecte, us deixem aquestes imatges

que van ser enregistrades el mateix dia de la recepció de les cartes.

Bon travail!
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QUÈ ÉS L'AGENDA 21?

L'Agenda 21 és un programa de les Nacions Unides (ONU) per a promoure el desenvolupament

sostenible entès com a millora de la qualitat de vida de la comunitat, en equilibri amb el capital

natural i amb les capacitats econòmiques locals (desenvolupament econòmic, equitat social i sensibilitat

ambiental).

Es tracta d'un pla detallat d'accions que permet analitzar la situació actual i elaborar propostes de

millora als problemes socials, econòmics i ambientals actuals a nivell local, amb la finalitat de resoldre'ls

i realitzar previsions per al futur (segle XXI). Es tracta de resoldre els problemes locals per acabar

millorant la totalitat del planeta.

L'Agenda 21 suposa el compromís d'una comunitat d'estimular de forma estructurada i planificada

el desenvolupament de mesures encaminades a fer compatible el respecte al medi ambient amb el

desenvolupament social i econòmic.

 QUÈ ÉS L'AGENDA 21 ESCOLAR?

L'Agenda 21 Escolar és un programa que vol facilitar la implicació dels centres escolars en l'ambiciós

projecte planetari de construir un món més sostenible, començant per la intervenció en el nostre entorn

més immediat.

· És un projecte d'educació, participació i implicació cívica.

· És alhora reconeixement, estímul i suport a la tasca en educació ambiental.

· És una invitació i una oportunitat de reforçar els vincles entre escola i ciutat.

Totes les Agenda 21 Escolar tenen en comú el fet de ser un procés participatiu que pretén:

- La revisió dels plantejaments i pràctiques educatives.

- El compromís en algunes accions de millora en relació al medi ambient i la sensibilitat en l'entorn

escolar: dentalització del currículum, gestió sostenible del centre, relació amb l'entorn,...

Hi poden participar tots els centres d'educació infantil (0-3 i 3-6), de primària, de secundària (ESO,

batxillerats, cicles formatius), d'educació especial... de la ciutat de Lleida.



Souha Kharbouche

QUÈ US OFERIM?

L'Agenda 21 del vostre centre serà el que vosaltres vulgueu. El centre decideix quins col·lectius hi

participaran, com s'organitza i el nombre i dimensió de compromisos que adquireix.

Per ajudar-vos a elaborar i dur endavant l'Agenda 21 Escolar del vostre centre, des de l'Ajuntament

s'ofereix:

· Un marc comú de treball, en el qual us sentireu part d'un projecte col·lectiu.

· Materials de suport amb orientacions pràctiques per a la realització del procés.

· Propostes i suggeriments de treball, recursos específics, suport tècnic,...

· Un servei d'informació, comunicació i assessorament, tècnic i pedagògic, personalitzat i continuat.

· Formació específica adreçada al professorat interessat.

· Dinamització i seguiment del procés amb mecanismes per a l'intercanvi d'experiències.

· Ajuts econòmics per als centres sostinguts amb fons públics.

Mitjaplof
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Núria Sànchez

Avui entrevistem  l'Eulàlia Viñes, professora del

nostre institut. És professora de català i castellà i

hem decidit entrevistar-la perquè als alumnes els

agrada la seva manera d 'expl icar-se .

1.- Des de petita ja volies ser professora? Sí, però

també m'agradava molt la biologia.

2.-Què és el que més t'agrada de la teva professió?

Poder veure que els alumnes aprenen i milloren

com a persones.

3- Explica'ns una mica com ets tu: sóc xerraire i

m'agrada molt llegir i passejar per la platja .

4,- Quin és el teu dia preferit de la setmana?

Dissabte.

5,- Què t'agrada més, català o castellà? Les dues

m'agraden per igual.

6,- Alguna vegada has faltat al respecte a algun

nen? És clar que no. No és necessari faltar al respecte

a algú, encara que de vegades costi controlar-se.

7,- Des de quan us coneixeu amb l'Anna Montañés?

Ens vam conèixer estudiant Ciències de l'Educació,

a Magisteri.

8.- Quants anys portes educant? 33 anys.

9.- Has treballat en altres instituts? Quins? He

treballat en altres escoles de primària i a l'Escola

del Treball.

10.- Recordes la primera classe que vas fer?Sí,

també van ser els primers dies de l'escola de molts

nens ja que era a primària.

11.- La teva família volia que fossis professora o

volia que et dediquessis a una altra cosa? Volien

que fos professora.

12.- Explica els èxits de la teva vida dels quals et

sents orgullosa. Tenir una feina i una professió en

la qual em sento realitzada.

13.- Com t'afecta si algun alumne et diu que ets

una professora no massa bona?  Pensaré perquè

m'ho diu i milloraré, si cal.

14,- Què en penses de la nova llei d'educació? Crec

que té molts aspectes que perjudiquen el sistema

actual que tenim a Catalunya.
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Andrea Castel

M 'agradaria fer l'entrevista a la nostra professora de revista perquè ens expliqui alguna cosa de la seva vida,

si fa alguna cosa que els altres no podem fer, quines coses li agraden i quines coses ha fet que no es poden repetir

...

QUÈ T'AGRADA D'AQUESTA FEINA?

-Adonar-me de com evolucionen els estudiants i estar en contacte amb ells.

ABANS DE TREBALLAR EN AQUEST INSTITUT, ON VAS TREBALLAR?

-Al principi, vaig estar treballant en molts llocs: en una biblioteca, en un diari, en algunes empreses de disseny

gràfic i també de cambrera quan era una mica més jove.

QUINA PRIMERA CARRERA O CARRERES HAS FET?

-L'única carrera que he fet és filologia castellana. També vaig estudiar dret però vaig veure que no m'acabava

de fer el pes i vaig continuar per un altre camí.

EL TEU GRAN SOMNI DE PETITA, QUIN ERA? EL VAS PODER COMPLIR?

-Volia ser inspectora d'hisenda. Sempre jugava a advocats perquè m'agradava molt però quan em vaig fer gran

vaig veure que ser inspectora no era un treball adequat per a mi i ho va deixar córrer. Va ser una vocació

equivocada.

QUIN VA SER EL TEU PRIMER VIATGE ?

-Va ser a tercer de BUP. A final de curs, vam anar a Les Canàries. M'ho vaig passar genial perquè estava amb

les companyes i les amigues. Mai oblidaré un record tan bonic....

PER QUINS LLOCS HAS VIATJAT? I PER QUÈ HO HAS FET?

-He viatjat per...: Europa, Estats Units i va ser per diversió, per conèixer coses noves, per veure ciutats que

no havia vist mai. De moment, sóc una turista urbana...

DIGUES  3 COSES QUE T'AGRADIN MOLT I PER QUÈ T'AGRADEN ?
Llegir, veure pel·lícules i anar a concerts de música. Però sobretot llegir.

No podria viure sense els llibres.

Els llibres i les pel·lícules que m'agraden són de ficció,  que expliquin fets

passats i coses que desconec i que tinc curiositat per conèixer.
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Una mica d'història

El nostre col-legi va ser inaugurat l'any 1929 i era

conegut amb el nom  de col-legi dels Ferroviaris,

ja que va ser creat per als fills/es dels treballadors

de la Renfe (l'estació es troba a pocs metres del

centre educatiu) i  estava situat al carrer Príncep

de Viana. Però els anys van passar i les instal-

lacions quedaren obsoletes i es van canviar d'edifici.

Príncep de Viana

Actualment està situat al carrer Anselm Clavé

(molt pròxim a l'àntic edifici) i té  una llarga història

educativa: fou el primer col-legi Maristes de la

ciutat i posteriorment es convetí en la facultat de

medicina. Estigué una quants anys en desús fins

que es va convertir en el nou col·legi Príncep de

Viana.

Aleix Zuferri Àngel Monné

Barcelona és la segona ciutat més

gran d’Espanya i la més gran de

la comunitat autònoma de

Catalunya. És l'onzena ciutat més

poblada d’Europa i està en la

posició 51 de les ciutats amb major

nombre d’habitants del món.

Té una població de 1.628.090

habitants, tot i que en els últims

anys la població ha disminuït

bastant. Amb tot, sempre hi va

arribant gent.

Barcelona és  la ciutat i metròpoli

situada a la costa mediterrània de

la Península Ibèrica,  a la part nord-

est, a Catalunya. Les seves

coordenades són:  41 º 22’ 57” N

2º 10’ 37” E .

Pel seu interior, hi passa el riu

Llobregat i pel nord-est el Besòs.

Al sud-est, limita amb la costa ; al

nord-est, amb la serra de Collserola;

i al sud amb una plana amb petites

muntanyes. Hi ha un petit altiplà

al centre de Barcelona: Montjuïc.

Té un clima mediterrani amb

temperatures registrades de 39,8ºC

màxim i -10ºC mínim.

El seu principal sector econòmic es

el turisme. A més a més de tots els

bars, restaurants, construccions,

transports...

Les principals  construccions que

atrauen els turistes són: la Sagrada

Família, el Parc Güell, la Pedrera,

la Torre Agba, l'Hotel W... Hi vénen

15.529.218 turistes a l’any.



Barcelona té  moltes i diverses
indústries dedicades al menjar o a
la venda de productes. Tot i que hi
ha fàbriques, gairebé tota la ciutat
es dedica al sector terciari. La ciutat
t é  u n  p r e s s u p o s t  d e
2.352.722.627,98 € l’any.

En aquesta ciutat, les festes es
celebren ballant sardanes, amb balls

tradicionals, amb els castellers, que
fan unes grans torres humanes, i
els gegants, que són unes grans
estructures de cartró  en forma de
persona conduïdes per persones.

Els dies festius de Barcelona i
Catalunya són:  Sant Jordi, el 23
de abril; Sant Joan, el 24 de juny;
la diada de Catalunya, el dia 11

setembre; les festes de la Merçè ,
patrona de Barcelona, el 24 de
setembre...

Així és la ciutat de Barcelona.
Espero que us hagi agradat i fins
aviat.
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F e s tes  de  la  Mercè  de  Barce lona

ELS ORIGENS DE LLEIDA
La història de lleida s’ha desenvolupat al voltant
del turómde la seu, ja que sempre ha estat el lloc
on s’ha situat les infraestructures representatives
del poder de control social: la fortalesa andalusina
(La Suda) i la mesquita i més tard la catedral (la
Seu Vella). El turó era, a més, un bon lloc per a
defensar-se de possibles atacs, i ben aviat es va
envoltar amb muralles. Aquestes van deixar de
ser útils amb l’arribada de la revolució industrial
i demogràfica del segle XIX. Una vegada
enderrocades, Lleida va poder expandir-se per la
plana, això sí, havent de salvar els obstacles que
representaven el Riu Segre i la via del tren, que
es va construir sense preveure que la ciutat
creixeria.

DOMINI ILERGET
Era la capital del ilergets i estava situada a un
turó a la vora del Riu Sicoris (Segre).
Estrabó esmenta les ciutats de Osca el país dels
ilergets. Les monedes dels ilergets portaven una
inscripció ibèrica que deia altura i tzurda, referent
al poble que l'habitava; Plini els anomena ilergetes
surdaonura; algunes monedes estaven relacionades
amb Massília, amb Tarraco, Salou que demostrava
que eren un poble fort i donat al comerç, i van
destacar com amants de la independència per la
resistència que van oferirprimer als cartaginesos,
dirigits per Istolaci i Indortes, i després als romans
sota Indívidil i Mandoni.



LLEIDA

Entre els anys 712-714, paral·lelament amb la

conquesta àrab de la vall de l’Ebre, les tropes

islàmiques ocuparien Lleida. Amb la conquesta

dels omeies, Lleida es converteix en un important

mercat i nucli militar proper a la frontera amb els

regnes cristians del nord peninsular que estan en

procés de formació. L’any 942 una ràtzia hongaresa

travessà la frontera saquejant els comtats

carolingis, en especial els comtats de Besalú i

Girona. Després, s’encaminaren a les muralles de

la ciutat andalusina de Larida, on foren derrotats

per l’exèrcit musulmà.

LLOCS DE TURISME DE LLEIDA

ANTIC HOSPITAL DE SANTA MARIA

Edifici d'estil gòtic-plateresc construït entre el

segle XV i XVI. La façana principal se situa

enfront de la catedral nova i va acollir, durant

molts anys, un hospital.

LA LLEIDA SECRETA

La Lleida secreta és una ruta dissenyada pel

turisme de Lleida que permet conèixer vestigis

romans i medievals de l'antiga ciutat. Es poden

visitar restes de muralles, esglésies, banys

andalusins i, fins i tot, la presó medieval.

LA SEU VELLA

La Seu Vella o catedral antiga és el monument

arquitectònic més conegut de la ciutat de Lleida.

S'aixeca sobre un turó que porta el seu nom des

del qual es divisa tota la ciutat, el riu Segre i gran

part de l'horta de Lleida.
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Julio GiménezAleix Zuferri

Víctor Rodríguez

-Sabies que hi ha una història d'amor al darrera del balcó del Serraller?

-Sabies que hi ha una pel·lícula dels anys seixanta que va ser gravada a Lleida?

-Sabies que George Orwell va estar convalescent sis dies en l'hospital Santa Maria de Lleida?

-Sabies que no tota la sal es troba al mar?

-Sabies que a Almenar hi ha la galeria, única i exclusica al món, de l’escultor Lorenzo Quinn?

-Sabies que a Lleida ciutat es mengen 12 tones de caragols en un cap de setmana?

-Sabies que l'origen de la cervesa “San Miguel” el troben a la Segarra?

-Sabies que a Pujalt hi ha una papallona única al món?
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S'ha aprovat una nova llei d'educació que es

posarà en pràctica el curs 2014-2015. Aquesta

llei es diu " Llei Wert " i ens afecta en diferents

aspectes, des de primària fins a batxillerat. A

continuació, us explicarem algunes de les coses

d'aquesta llei:

 -El títol de Educació Secundària Obligatòria

(ESO) s'obtindrà passant una avaluació final

amb diferents proves que et permetrà anar a

Batxillerat o a Cicles Formatius.

- El baxillerat es redueix a cinc vies (Ciències i

Enginyeria, Ciències de la Salut, Humanitats, Arts

i Ciències Socials) i també s'haurà de passar una

avaluació final que substitueix la selectivitat.

- A sisè, es passarà una altra avaluació per

comprovar si s'han assolit les competències i

objectius de viabilitat del trànsit a l'ESO.

- A Primària, la matèria de Coneixement del

Medi es desdoblarà en Ciències Naturals i Ciències

Socials i, a més, desapareix la matèria de

Ciutadania perquè és substituïda per Educació

Cívica i Constitucional.

El dia 24 de octubre es va fer vaga general a tota

Espanya en contra d’aquesta llei. En alguns col·legis

de Lleida, no es va notar gairebé gens però, en altres,

com ara el nostre institut, el 40% de l’alumnat no

va assistir a classe. Aquell dia es van fer moltes

manifestacions en contra de la Llei Wert ja que gran

part dels ciutadans demanen que es retiri aquesta

llei immediatament.

S'ha aprovat una nova llei d'educació que es

posarà en pràctica el curs 2014-2015. Aquesta

llei es diu " Llei Wert " i ens afecta en diferents

aspectes, des de primària fins a batxillerat. A

continuació, us explicarem algunes de les coses

d'aquesta llei:

 -El títol de Educació Secundària Obligatòria

(ESO) s'obtindrà passant una avaluació final

amb diferents proves que et permetrà anar a

Batxillerat o a Cicles Formatius.

- El baxillerat es redueix a cinc vies (Ciències i

Enginyeria, Ciències de la Salut, Humanitats, Arts

i Ciències Socials) i també s'haurà de passar una

avaluació final que substitueix la selectivitat.

- A sisè, es passarà una altra avaluació per

comprovar si s'han assolit les competències i

objectius de viabilitat del trànsit a l'ESO.

- A Primària, la matèria de Coneixement del

Medi es desdoblarà en Ciències Naturals i Ciències

Socials i, a més, desapareix la matèria de

Ciutadania perquè és substituïda per Educació

Cívica i Constitucional.

El dia 24 de octubre es va fer vaga general a tota

Espanya en contra d’aquesta llei. En alguns col·legis

de Lleida, no es va notar gairebé gens però, en altres,

com ara el nostre institut, el 40% de l’alumnat no

va assistir a classe. Aquell dia es van fer moltes

manifestacions en contra de la Llei Wert ja que gran

part dels ciutadans demanen que es retiri aquesta

llei immediatament.

L'handbol és un esport conjunt

entre dos equips. Només  es pot

tocar la pilota amb la mà per

què sinó es considera una falta i

l'altre equip llença la pilota des

d'on l'equip contrincant ha fet

l'errada de tocar-la amb el peu.

L'equip està format per 7

jugadors i hi ha d'haver 7

suplents  per si algú es lesiona

pugi entrar un altre jugador a

substituir-lo. Els jugadors són:

porter, extrem, lateral, central i

pivot.

Les formacions més utilitzades

en defensa són el 6-0, quan tots

els jugadors es concentren entre

les línies de 6 i 9 metres per

formar un mur defensiu; el 5-1,

quan un dels jugadors, que

s'anomena avançat, passa la línia

de 9 metres per marcar al central

i tractar d'interceptar passades

mentre els altres jugadors

formen una línia de cinc per

darrere seu; i el 4-2 quan dos

defensors s'avancen.
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L'handbol es va crear el primer

quart del segle XX però, abans,

a l'antiga Grècia, ja existia un

joc que es deia”Joc d'urania” que

era molt semblant a l'handbol.

Actualment, és un esport molt

conegut.

E l  c a m p  d ' h a n d b o l  é s

rectangular i fa 40 m de llargada

i 20m d'amplada.

La línea de tir és a uns 7 m de la

porteria. Per tant, si es llença de

dins de l'àrea dels 7 m es

consideraria falta i, llavors, es

xutaria de porteria però, en

canvi, si un defensa aixafa la

línea de 7m o de més endins no

passa res i, per tant, no es

consideraria falta.

Començament del partit.

Abans de començar el partit, els 2 equips han de signar

la fitxa de jugadors per declarar que estan en condicions

legals de poder jugar el partit. Es fa una entrada

comuna, des de la meitat del camp fins al centre, i cada

equip es col·loca a un costat de la línia central per

presentar-se al públic. Se saluden els jugadors i els

àrbitres i es fa el sorteig del camp. El guanyador pot

escollir entre fer el llençament inicial o demanar la

porteria que desitja defensar a la primera part. Els

jugadors es posicionen, l'àrbitre fa un senyal a la taula

de control per centrar l'atenció i així es pot donar l'ordre

d'iniciar el partit.

La Federació Internacional d'Handbol ( International

Handball Federation, IHF) és l'organització mundial

que es dedica a regular les normes de l'handbol a nivell

competitiu i, també, a celebrar competicions i altres

esdeveniments cada any.

Contacte:   Sí

Membres de l'equip:   14 jugadors (7 en pista i 7 suplents)

Mixt:   Sí, en competicions diferents.

Terreny de joc:   Pista de 40x20 m

Olímpic.

Masculí:  1972

Femení: 1976

La meva opinió és que l'handbol és un esport d'equip molt divertit.

Víctor Rodríguez
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FIFA 14

Fifa 14 és la 21 edició de la sèrie Fifa de EA sports.

Va ser anunciat el 17 d'abril de 2013 pels productors principals de

la franquícia. La demo es va llençar el 10 de setembre per a PC,

Xbox 360 i, un dia després, per a Play Station 3.

El joc va ser llençat oficialment el 24 de setembre.

CALL OF DUTY BLACK OPS 2

Call of duty  Black ops 2 és un vídeojoc de guerra en primera

persona  desenvolupat per Trayach i publicat per Activision.

Precedit per call of duty MW3, és el títol principal de la sèrie del

mateix nom.

El 13 de novembre va sortir oficialment a la venda aquest nou

joc de la saga per a Play Station3 i Xbox 360.

ASSASIN’S CREAD BLACK FLAG

Assasin’s cread Black flag és un vídeojoc d'acció i aventura de la

saga  Assasin’s cread 3, que va sortir a la venda el  31 d' octubre

de 2013. És desenvolupat per Ubisoft.

La seva temàtica gira entorn de la pirateria al Carib al segle XVII.

El joc està ambientat a les  illes de les Bahames, Cuba, i  Florida.

El seu protagonista és Edwar Kenway, el pare de Heithan

Kenway i l'avi de Conor Kenway.

GRAND THEFT AUTO V

Grand theft auto v és un vídeojoc d'acció i aventura. ...  És

desenvolupat per la companyia britànica Rockstar  North i

distribuït per Rockstar Games.

Va ser llançat a la venda el 17 de setembre de 2013 per a les

consoles Play Station i Xbox 360.



NEED FOR SPEED MOST WANTED

Need for Speed: Most Wanted és un videojoc

multiplataforma de carreres. És desenvolupat per

EA Black Box i llançat primer per Electronic Arts

el 15 de novembre de 2005 a Estats Units. És part

de la sèrie de vídeojocs Need for Speed.

El joc reintrodueix persecucions policíaques cap a

un joc orientat a les carreres il · legals, amb algunes

(però no totes) opcions de personalització de la

sèrie de Need for Speed: Underground.

El joc és seguit per Need for Speed: Carboni, el qual

serveix com a seqüela de Most Wanted.
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EXPERIMENT 1            COCA-COLA i MENTOS

Aquest experiment és famós gràcies a la seva reacció explosiva i a la seva

senzilla elaboració:

Ingredients:

- Una ampolla de 2 litres de Coca-cola light  (la quantitat de litres de

la Coca-cola no importa).

- Un paquet de Mentos (pastilles de goma aràbiga amb gust de menta).

Elaboració:

- Quan ja tenim els ingredients necessaris, anem a l’exterior (en cas d'estar

dins d’un recinte) i col·loquem l’ampolla al terra i en vertical.

- Destapem l’ampolla i hi apliquem els Mentos que vulguem (quan més Mentos apliquem, més poderosa

serà la reacció). Després ens situem a una distància de seguretat d’uns 2 metres  i

ja podem veure la reacció explosiva d’aquesta combinació.



Explicació científica:

La Coca-cola està formada per unes molècules d’aigua que acumulen el gas i quan hi afegim un Mentos

a l’ampolla aquestes molècules es trenquen i fan que el gas s’alliberi i formi aquest guèiser de refresc.

La goma aràbiga de què està fet el Mentos ajuda a alliberar el gas ja que en contacte amb la Coca-

cola aquest també allibera bombolles de gas.

AVÍS: No ingeriu aquesta barreja explosiva perquè podria causar l’explosió de l’estómac.
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EXPERIMENT 2              VOLCÀ DE BICARBONAT I VINAGRE

Ingredients:

- Una ampolla de plàstic reutilitzada

- Vinagre

- Bicarbonat sòdic

- Sabó líquid

- Aigua

- Detergent

- Argila (opcional per fer el con volcànic)

- Colorant roig i groc

Elaboració:

- El primer que s’ha de fer és la construcció del volcà, per la qual cosa col·locarem l’ampolla de plàstic

al centre i l’envoltarem d’argila per formar el con volcànic. Deixem que reposi 24h perquè s’assequi.

- Posem  2 o 3 cullerades de bicarbonat sòdic.

- Afegim una  cullerada de sabó líquid i de detergent per

 donar-li la viscositat de la lava.

- Afegim el colorant per tal de donar-li color.

- Ja podem afegir-hi el vinagre i GAUDIR DE L’ERUPCIÓ!!!!

Explicació científica:

Quan afegim el vinagre a la barreja que contenia bicarbonat sòdic, es produeix un reacció química

que allibera diòxid de carboni i, llavors, forma l’espuma que surt de la xemeneia.
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El hip hop és un moviment

artístic que va sorgir als Estats

Units a finals dels anys 60 a les

comunitats afroamericanes i

jamaicoamericanes de barris

populars novaiorquesos com el

Bronx, Queens i Brooklyn, on

des del principi es van destacar

manifestacions característiques

dels orígens del hip hop. En són

exemple, la música (funk, rap,

Blues, DJing), el ball (hustle,

uprocking, lindy hop, popping,

locking) i la pintura (aerosol,

bombing, murals, political

graffiti).

El hip hop, com a música, va

sorgir a finals dels anys 90, quan

les festes de carrer o " block

parties " eren freqüents a la

c i u t a t  de  Nova  York ,

especialment al Bronx , a causa

del poc accessibles que

resultaven per a la seva gent

els clubs i discoteques que hi

havia a les zones benestants de

Nova York, com The Loft i

Studio 54.

Les  fes tes  de  car rer

s'acompanyaven de funki soul,

fins que els primers DJ van

començar a aïllar la percussió i

estendre-la, ja que la cançó es

tornava més ballable. Aquesta

tècnica que ja era comú a

Jamaica (en la música dub) això

va propiciar que la comunitat

immigrant jamaicana participés

en aquestes festes. Aquesta

adaptació de beats, més tard,

va anar acompanyada d'una altra

nova tècnica anomenada rapping

(una tècnica de cant rítmica i

basada en la improvisació). Una

figura destacada, considerada

per molts com el pare del hip

hop, és el DJ Kool Herc, que va

ajudar a què, al costat d'altres

DJ com Grandmaster Flash,

dos dels elements del hip hop

naixessin i es desenvolupessin.

D'una banda, es va crear la

f igura  de l  "Mestre  de

cerimònies " (abreujat MC ), que

era el que presentava el DJ. A

poc a poc, la figura del MC va

anaradquirint més importància,

ja que recitava sobre els beats

(ritmes de hip hop) amb textos

cada vegada més enginyosos.

Alhora, es va començar a ballar,

reservant el millor moviment de

ball per quan la cançó es parava

momentàniament (és a dir, quan

feia un break). Aquest fenomen

va originar el terme B-boy

(break-boy), que seria "el noi

que fa servir el break", i així va

néixer el moviment breakdance.

És un ball que combina una sèrie

de moviments aeròbics i rítmics,

influïts per balls aborígens, arts

marcials, gimnà'e0stica, salsa i

el popular funky. La llista dels

moviments és enorme i

requereix gran dedicació i

disciplina per dur-los a terme.

L e s  b a t a l l e s  s ó n  u n

enfrontament entre dos grups

de B-boys en cercle, on un a un

realitzen, al centre, la rutina de

ball. En una batalla, els grups

poden realitzar coreografies o

rutines. Els guanyadors solen

ser els que hagin demostrat més

esti l ,  r itme,  sentiment,

compenetració, originalitat,

coneixement i molts altres

valors. Hi ha sempre un jurat

que decideix qui és el B-boy

guanyador. Una vegada el

ballarí'ed guanya, se li permet

adoptar gestos de l'oponent.

Fatou Diop
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Núria Sànchez

Avui estem amb la Marina Solé, la capitana del

CECELL Escolar-Lleida de la categoria cadet de

voleibol. L’entrevistem perquè, juntament amb el

seu equip, van quedar primeres a la lliga passada.

El voleibol és un  esport que consisteix en fer passar

la  pilota al camp contrari per damunt d'una xarxa

col·locada al mig de la pista. Cal fer-ho mitjançant

les mans, encara que les regles també permeten

fer-ho amb qualsevol altra part del cos.

Comencem :

1.-Què és el que més t’agrada del voleibol? El joc,

la competitivitat, les persones amb qui jugo,

l’experiència que comporta jugar-hi etc...

2.-Quantes hores hi dediques a la setmana? Sis

hores i mitja d’entrenament, una d’escalfament

abans del partit i dues hores i escaig de partit.

3.-On i quan vas començar a practicar-lo? Vaig

començar a practicar-lo a cinquè de primària, a

l’escola, però no era res seriós. En fèiem una o dues

hores a la setmana. Vaig començar a jugar de

veritat a primer d’ESO amb l’equip de Lestonnac.

 Ara jugo a la primera divisió catalana amb l’únic equip

de Lleida federat femení , el CECELL.

4.-Què és el més difícil d'aquest esport? La tàctica i la

tècnica.

5.-Quan esforç creus que s`hi ha de dedicar i per què?

Molt, perquè al ser un esport en equip has d’esforçar-

te molt. No només per millorar personalment sinó

també perquè millori tot l’equip.

6.-Quantes copes i medalles has guanyat? Dues medalles

amb l’equip de Lestonnac i una copa del campionat

de base de Catalunya.

7.-En quines posicions has quedat en els darrers

campionats? Sisena i quarta.

8.-Per què vas voler començar a jugar a voleibol?

Perquè volia fer algun esport i vaig decidir de provar

un esport d'equip. Finalment, em va agradar el voleibol.

9.- Podries donar algun consell per a algú que vulgui

començar a practicar aquest esport? En aquest esport

no es pot ser egoista, s’ha de compartir tot. El treball

en equip és fonamental.

Gràcies per la teva atenció
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Hi havia una vegada en un institut anomenat La Mitjana, uns alumnes de 1r de l'ESO A i B que van

anar d'excursió a fer un safari. Quan van arribar , un guia els va conduir per la selva per explicar-los

coses de la selva : els animals , les tradicions , les cultures  ...

Hi havia 3 nois (el Nicolau, l'Àdam i el Marc) i 3 noies ( la Míriam, l'Emma i l'Erica) que eren molt

a m i c s  i  v a n  a n a r  t o t s  j u n t s  a  l a  s e l v a  a f r i c a n a .

De sobte, van sentir un crit i, després de molt caminar , van trobar-se un lleó molt gran però no els va

passar res. El grup va continuar camimant fins que va haver de passar un riu . L'Emma va caure i el

Marc, que n'estava enamorat, va anar a ajudar-la però l'aigua era plena de sangoneres .

Llavors, a la Míriam ser li va acudir fer foc perquè marxessin aquelles criatures diminutes i xuclasangs.

La Míriam va agafar les ulleres que tenia a la motxilla, les va acostar als rajos de sol mentre subjectava

un pal i, poc a poc, va fer foc. Llavors, les va apropar a aquells animals que tenia a tot el cos i van

començar a desenganxar-se totes aqueslles sangoneres petites , llargues i d'un color fosc.

L'Emma, però, estava plorant i en Marc la consolava. Llavors, va arribar l'hora de menjar i van haver

de buscar-ne per la selva. La Míriam va trobar unes fruites, les va provar i a l'instant es va desmaiar.

Quan en Nicolau se'n va adonar, va anar a buscar a tots els altres .Van veure que les fruites estaven

enverinades i ràpidament van anar a buscar algú que pogués ajudar-la. Van trobar una casa on hi vivia

un vell indi . Cap d'ells l'entenia, a excepció de l'Erica que era d'origen indi i entenia i parlava aquesta

llengua.



Yasmina Jabri
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Quan la Míriam es va despertar, ja estava molt millor i l'endemà ja van poder tornar cap a casa seva

tots junts.

L'Erica li va demanar al vell indi si podia ajudar la seva

amiga que s'havia enverinat amb una espècie de fruites.

El vell li va dir: " porta-la a casa meva que la vull veure".

L'home va anar a buscar unes herbes medicinals i una

mica d'aigua. Ho va barrejar tot i després li va donar a

l'Erica perquè s'ho begués. L'Àdam es va quedar amb la

noia per fer-li companyia.

Souha Kharbouche Andrea Castel
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Luís Nunes

Había una vez tres hermanos divinos, ellos vivían en el Olimpo. Se llamaban: Zeus, Poseidón y Hades.El

mayor era Zeus, el dios del trueno, el jefe del Olimpo, un día engendró un semidiós llamado Perseo, era

poderoso como una bestia con su fuerza se enfrentó a Chromes y acabó con él para siempre. El segundo

hermano era Poseidón, el rey de los mares e incluso acabó con la que había creado su propio padre: el

Krocken, el calamar gigante. El último hermano era Hades el rey del inframundo, era cruel y d

espiadado, odiaba a sus hermanos más que nada en este mundo.

Puede que fuese la razón por la cual engendró un semidiós.

Hades tenía envidia de sus hermanos por eso secuestró a sus

hijos, él quería y si hacía falta mataría a sus hermanos. Zeus se

dio cuenta de lo que había pasado, así que con su hermano

viajaron al inframundo para recuperar a sus hijos. En el

inframundo se enfrentaron a Hades y a sus feroces criaturas.

El poder del trueno con el del mar creo una arma definitiva de

Zeus: el rayo. Con un solo mandoblazo acabó con Hades y con

sus criaturas. Finalmente, Zeus encerró a Hades en el inframundo

para siempre.

Había una vez, una familia muy pobre, tan pobre

que cinco veces a la semana el padre tenía que

vender cerillas a la gente del pueblo .Era una noche

de invierno, estaba nevando, y hacía un frío… que

el padre no aguantaba más y encendió una cerilla,

pero esa cerilla era especial porque era de color

verde y salía fuego azul.

 Cuando la cerilla estaba a punto de apagarse,

del humo de la cerilla salió una vieja con una

gallina, y la vieja le dijo al padre:

-Toma, te la regalo, pero con una condición, esta

gallina pone muchos huevos, y no huevos normales

,¡huevos de oro! Al huevo número cien, ¡tienes que

matar a la gallina! No lo olvides…

Y tal como vino, se fue, pero haciendo un poco de

carrerilla, porque en el Mercadona estaban

haciendo descuentos por llevarte dos cagas de vino.

Bueno, cuando el padre volvió a casa, la mujer y

los hijos no estaban, había una nota encima la

mesa y en la nota ponía:
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Joan Viladrich

-Mario, el presidente del pueblo nos ha raptado,

sí, el señor Don Rajoy De La Cruz, por favor, sálvanos

de las profundidades del sótano de la asamblea.

Mario, preocupado por la nota, cogió a sus amigos

Alibaba, el Gato con botas, Bin Laden y su gran

amigo Chuck Norris.

Dispuestos a todo, se encaminaron hacia la casa

del Partido Popular, de camino al objetivo, se

adentraron a un callejón, donde había un feroz

lobo hambriento que les dijo:

-He chavales, ¿dónde vais?

Ya que Mario no hablaba, se lo dijo Bin Laden con

un tono extranjero:

-Pues verás, vamos a la casa del Partido Popular

porque han raptado a la mujer de mi amigo Mario.

El lobo les dijo por dónde tenían que ir, pero el

camino que les dio era el más largo mientras él les

robó las carteras y se fue al Mercadona más cercano,

porque si no hos habéis olvidado, hacían el

descuento del vino, mientras el lobo se atiborraba

de vino, los cinco caballeros vengadores

continuaban su camino. Cuando de repente se

encontraron una casa de dulces, el gato con botas

no pudo resistirse a la tentación de pegarle un

mordisco a esa pared de chocolate con virutas

proporciones de Lacasitos, pero al instante salió la

señora que le dio la gallina de los huevos de oro

y les invitó a la hora del té, al parecer el vino se

acabó porque un lobo compró todo el vino de

toda la sección.

Los cinco vengadores se pusieron las manos en los

bolsillos y… ¡buala! Sus carteras no estaban, pero

por ahora no les importaba, tenían la gallina. Al

salir de la casa la señora les trasportó al portal de

la casa del Partido Popular, al llegar se encontraron

a un guardián de un cuento llamado… Cenicienta

y las habichuelas mágicas? O tal vez Pulgarcito?

En fin, donde había otra gallina, al luchar contra

él, uno de los cinco dijo que sería mejor jugar a un

juego y quien perdiera se sacrificaría, y así fue, el

gigante perdió, al entrar dentro del portal se

encontraron se encontraron al señor Don Rajoy de

la Cruz, que en verdad se llamaba Mariano Rajoy.

Pues eso, hicieron otra vez lo de antes, el juego de

cartas, las trampas de Alibabá, el ganador? los de

siempre, los buenos, fueron al sótano y los

rescataron, que más podrían tener? Amistad,

familia y una gallina que sacaba unos huevos de

oro como la palma de la mano, ya os imagináis

cómo son, ¿verdad? Pues con todo lo que ganaron

de la gallina se compraron de todo, un quad, una

lancha, una mansión y miles de cosas más, se podría

decir que es un final feliz, si, un buen final feliz, os

pensaréis que habrá pasado con el lobo, ¿verdad?

Pues la verdad, le va bastante bien, conoció a una

chica llamada Blancanieves , que por cierto, se

dejó con el príncipe ese, ah por cierto, este narrador

que narra esta historia no hace publicidad, pero

si llegamos a un trato… bueno pues eso es todo.
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Eloi Castellano

Érase una vez tres políticos. El pequeño se llamaba Rajoy,  el político mediano se

llamaba Montoro  y el mayor se llamaba Bárcenas.  Los tres antes  vivían en Madrid, para ser

más exactos en la sede del PP.  Los tres decidieron hacerse tres casas distintas, una para cada

político. Rajoy decidió hacérsela de sobres con dinero negro dentro, cuando la tuvo terminada

apareció el temible lobo Cospedal  y sopló y sopló y la casa reventó.

Rajoy se fue corriendo a la casa de Montoro que se la había hecho de botellitas de cerveza

vacías, pero Cospedal llegó y sopló, sopló y la casa reventó.

Rajoy y Montoro se fueron corriendo a casa de Bárcenas que se había hecho la casita de

tarjetas de banco de otros países, pero Cospedal llegó y sopló, sopló, pero no la pudo reventar

al ver que no podía Montoro le lanzó una botella de cerveza que se había llevado de su casa.

Así que Cospedal aturdida huyó y no los molestó nunca más.

Gracias a eso los tres políticos se fueron de juerga,  vivieron felices y más tarde emigraron

a Suiza.
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Andrea CastelAndrea CastelAndrea Castel

Qui l' ha escrit ?

- Samuel Langhorne Clemens. L'autor deia que era el seu nom real era Mark Twain, però era un

pseudònim. A ell, el seu nom no li agradava gens ni mica i per això se'l va canviar.

Va néixer el 30 de novembre de 1835 a Florida (Missouri) i va ser escriptor i humorista.

Quan va començar la seva fama ?

- Mark Twain va ser un home molt conegut i estimat a la seva època. Va tenir molts amics importants

com  presidents , artistes , grans empresaris i, sobretot, membres de la realesa europea. A ell, el valoraven

per  l'enginy i el talent que tenia. Va ser, per dir-ho d'alguna manera, important i popular.

Com es diu el primer llibre que va escriure?

- Va escriure molts llibres però el més conegut de tots és "Les aventures de Tom Sawyer", publicat el

1876.

Quin dia va morir?

-Va morir el 21-04-1910.

AQUEST HOME QUE ENS VAN ENSEYAR COSES EXTRAORDINÀRIES.
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El llibre "Un correu molt especial" m’ha agradat molt ja que m’ha intrigat bastant. També perquè té
algunes escenes divertides i altres de tristes.

El llibre explica que a en Gerard li arriben cartes anònimes que li expliquen coses del futur. A ell, li
estranya bastant que algú li enviï aquestes cartes i amb l'única pista que té (el nom de l’anònim comença
per la G)  intenta treure'n l'entrellat amb l’ajuda de la Marsha. En Gerard no arriba a saber qui és
l’autor de les cartes fins que l’anònim així ho vol. Mentre intenta descobrir qui n'és l'autor, a en Gerard
li passen coses positives, com ara la visita a casa dels seus avis, i negatives, com quan la colla del Bruce
li gasten bromes la nit de Halloween.

El que més m’ha agradat del llibre ha estat el final, ja que és diferent als altres i, per tant, no te l’esperes.

Aïda Becerra Santamaria

Els alumnes de 2nA ens comenten Un correu molt especial.

Aquest llibre m’ha agradat molt perquè explica la història d’un nen responsable que rep unes cartes
misterioses.

També m'ha agradat pel vincle que hi ha entre els dos germans ja que, alguna vegada, podrien tenir
alguna discussió però no succeeix així.
També cal destacar la bona sintonia entre el protagonista i la seva amiga Marsha. Són molt bons amics
però m’he quedat amb les ganes de saber si passaria alguna cosa més entre ells dos.

El que no m’ha agradat gaire ha estat el final perquè no l’he acabat d'entendre del tot. Aquest fet no
em fa canviar la meva opinió del llibre ja que el recomanaria a altres lectors de la meva edat.

Biuse Oliva Sarabia

Autora: M. Pilar Isern
Il·lustradora: Sílvia Fajardo
Editorial: Alfaguara
Lloc i any de l’edició: 2008, Barcelona
Nombre de pàgines: 198

RESSENYA
Aquest llibre ha estat escrit per M. Pilar Isern, una dona barcelonina que, tot i ser llicenciada en biologia, fa de
mestra de Primària i es dedica a la narrativa. A “Un correu molt especial”, ens explica la història d’en Gerard,
un noi d’onze anys que viu amb la seva mare i amb la seva germaneta. Aquest any és un any molt dur per al
Gerard, ja que és el seu últim any a primària i ha de treure molt bones notes si vol entrar en un bon institut.
L’univers, però, no sembla voler fer-li les coses fàcils. A part de la feina que li dóna a en Gerard aquest curs i la
seva situació familiar, un dia comença a rebre un seguit de cartes misterioses que l’inquieten. Sembla que són
d’ algú que el coneix molt bé però, qui és? Les cartes només van signades amb una lletra i dins d’un sobre verd.
Per sort en Gerard sí que té un punt de suport: la seva estimada amiga Marsha. Amb ella, no viu només
fantàstiques aventures sinó que se sent d’una manera especial quan estan junts. Aquesta novel·la acaba amb
un final sorprenent per a tots i ens fa viure moments molt intensos i divertits. Crec que és una novel·la molt bonica
i que recomanaria a tothom.

Maria Masot



El Gerard és un adolescent que està a punt de començar a l'institut i tots els  problemes familiars que
haurà de viure li faran agafar responsabilitat.  Aquesta responsabilitat farà que pugui afrontar molts
problemes, fins que arribaran unes cartes que desconcertaran el protagonista. El Gerard fa la seva vida
fins que, uns dies abans de l'aniversari de la seva germana Amy, rep una carta  misteriosa. De cartes,
en rep més i parlen de coses que ningú més, a excepció del  protagonista, pot saber . Això no era l'únic
que preocupava al Gerard. Al seu col · legi, hi havia un grup de nois que el molestaven i intentaven
fer-li la vida impossible.

Des del meu punt de vista, crec que és un llibre molt bonic que parla d'una família normal que per
l'arribada d'unes cartes ja no serà la mateixa família.

                                                                                           Marina Fernández Ambròs
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En Gerard és un adolescent que viu en una casa amb la seva mare i la germana petita, l’Amy. El seu
pare va marxar fa molts anys. Cada dia va l’escola amb la seva germaneta i la seva millor amiga, la
Marsha. A l’escola, el Bruce i els seus amics sempre li juguen males passades i ell  ho porta de la millor
manera possible.

Un dia li arriba una misteriosa carta verda d’un personatge misteriós que sap tot el que li passa, el que
pensa i el que sent. A partir d’aquell dia, quasi tots els dies li arriben cartes del personatge misteriós i
el Gerard s’intriga cada vegada més.

Mireia Pérez

“Un correu molt especial” de M. Pilar Isern és un llibre per a joves que tinguin a partir de dotze anys .
És un llibre molt interessant ja que t’explica les meravelloses aventures d’en Gerard i de la seva germana
petita Amy. En Gerard és un adolescent a qui li falta poc per deixar l’escola i anar-se’n a l’institut. A
part de les preocupacions dels exàmens i dels deures que té, també ha de cuidar la seva germana petita
quan no hi és la seva mare. Un dia, la seva vida canvia quan rep unes misterioses cartes que no sap
qui les ha escrites. Ell ho intenta descobrir.
Aquest llibre el recomanaria a tots els adolescents perquè és un llibre molt interessant ja que està ple
de misteris. No és un llibre que se’t faci llarg i pesat sinó que és molt entretingut. No és gaire difícil
d’entendre, ja que l’autora  l’ha escrit amb paraules senzilles per tal que tots els lectors i lectores el
puguin llegir.

Laura Díaz
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BLAU DE LA PISCINA

Hi ha un home a l'aigua; neda i, quan es cansa,
s'atura en un extrem de la piscina
i observa relaxadament l'entorn.
L'aire és un vidre transparent d'octubre,
la llum arrenca de la gespa un verd
més fosc que l'aigua clorada on es banya.
El blau benigne, el verd silenciós,
la claredat de l'aire, el benestar
dels músculs i les cames enllustrades
de les noies que deuen escurar
els últims banys de sol: tot això ajuda
a reforçar-li l’ànim; i renova
impetuosament el crol. Avança

COMENTARI

Tot i que el tema dels esports no m'agrada gaire, he elegit aquest poema perquè em transmet
tranquil·litat com, per exemple, el fet de descriure el paisatge. Dins el poema, hi ha
diverses figures retòriques, com ara personificacions (“la llum arrenca de la gespa un verd
més fosc”), metàfores (“l'aire és un vidre transparent d’octubre”) i interrogacions
retòriques (“què esperen, pensa, aquestes dones esteses sota el sol i amb indolència de
vegetals?”). Tot això fa que el poema doni a la realitat una bellesa desitjada.

Aïda Becerra Santamaria

Els alumnes de 2nA ens comenten un poema.

Voleu passejar-vos entre versos de tota mida i de tots colors? Entreu
a www.viulapoesia.com i  gaudireu de la bellesa dels mots i del sentit
de la poesia en la nostra vida de cada dia.

més de cent metres a bon ritme, eufòric,
però s'enfonsa de cop i retorna
fent braça, lentament. Torna a mirar
l'entorn: Què esperen, pensa, aquestes dones
esteses sota el sol i amb indolència
de vegetals? Un gram més de fulgor
en la mirada d'un home? O potser
aprenen a deixar-se anar com d'altres
beuen o ploren? O és que ja han entès
l’enigma de cansar-se i descansar
i s’aferren al somni de la gespa
indiferents al desfici de l’aigua?
El blau llampant de la piscina explica,
com tots els malestars, la vida immòbil.

     Antoni Puigverd



Jo em donaria a qui em volgués
com si ni jo me n'adonés
d'aquest donar-me: com si ho fes
un jo de mi que m'ignorés.

Jo em donaria a qui es donés
a canvi meu per sempre més:
que res de meu no me’n quedés
en el no meu que jo en rebés.

Jo em donaria per un bes,
per un de sol, pro que besés
i del besat em desbesés.

Jo em donaria a qui em volgués
com si ni jo me n'adonés:
com una almoina que se'm fes.

Josep Palau i Fabra

COMENTARI:
He escollit un poema de Josep Palau i Fabra. En el
poema, trobem diferents recursos literaris que donen
bellesa i personalitat als versos del poeta. Per exemple,un
paral·lelisme (” jo em donaria”), algunes comparacions
(”com una almoina que se'm fes”)... Aquests recursos
ajuden a entendre el poema. El poeta ens parla de
l'amor,d'una persona que busca un bes però no el rep.
Personalment m'ha agradat molt.

Marina Fernández Ambròs

INTERPRETA’M (Mireia Calafell)

Invoca l’esclat de la follia,
imposa un règim d’excepció,
abraça’m. I en l’abraçada

sigues rebel dels límits,
parla’m de tu, calla’m les nits

–et demanava.
No marxis, no te’n vagis encara.

Equivoca’t abans,
fes hermenèutica de mi. Interpreta’m

–et suplicava.
Llavors jo ja ho sabia:

més mal que el que s’acaba
fa allò que no comença.

Aquest poema de Mireia Calafell tracta d’una dona que li suplica a un home que es quedi amb ella i,
al final, li demana que la interpreti. Finalment, explica que l’home la deixa sola.

El tema d’aquest poema és l’amor. Em va cridar l’atenció la paraula “hermenèutica” i la vaig buscar
al diccionari i com que em va agradar la seva definició el vaig escollir per recitar-lo davant de la classe.

Isis Escabias Llop
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A VEGADES ÉS NECESSARI I FORÇÓS
A vegades és necessari i forçós

que un home mori per un poble,
però mai no ha de morir tot un poble

per un home sol:
recorda sempre això, Sepharad.

Fes que siguin segurs els ponts del diàleg
i mira de comprendre i estimar

les raons i les parles diverses dels teus fills.
Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats

i l'aire passi com una estesa mà
suau i molt benigna damunt els amples camps.

Que Sepharad visqui eternament
en l'ordre i en la pau, en el treball,

en la difícil i merescuda
llibertat.

Salvador Espriu

COMENTARI SOBRE LA POESIA
“A vegades és necessari i forçós” és una poesia de Salvador Espriu, un gran poeta
del segle XX .
Aquesta poesia l’he trobada a viulapoesia.com, dins l’apartat de compromís social. Va
ser escrita l’any 1960. Crec que es tracta d’un poema molt bonic, amb molt simbolisme i amb molt
paral·lelisme amb la situació política i social actual. Ens fa veure que la nostra lluita ve de lluny i ens
encoratja a resoldre les relacions Catalunya-Espanya a través del diàleg.
És una poesia molt bonica i que fa que, un cop llegida, no te la puguis treure del cap i
et faci reflexionar sobre aquest tema tan actual en els nostres dies.

Maria Masot
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Clara maragda
Ballarines d’ingràvida figura

sortint, grises i blanques, d’un quadre de Degas,
ens amanyagaran la llarga barba.

Al palau on la veu tremola, solitària,
sons de llaüt gemeguen en la vasta penombra

i una son dolça ens fa oblidar de tot.

Enyorem, prop del marbre de les fredes estàtues,
l’olorós gessamí, la pietat de l’heura;

volava un floc d’escuma –blanc colomí de l’aigua-,
a l’estany dels nenúfars i dels cignes...

I, llunyana, ens arriba la música del quadre
-una harmonia de colors finíssims,

que amaguen, sota ombrel·les d’una clara maragda,
el negre de l’angoixa, el vermell de la sang.

                                                                                            Jordi Pàmias

COMENTARI DE LA POESIA

Clara Maragda és un poema de Jordi Pàmias, un poeta català que ha estat un dels descobridors de
la tradició poètica de Ponent i ha fet de pont entre les antigues i noves generacions de poetes lleidatans.
He triat aquesta poesia perquè em va captivar l’harmonia de les paraules i m’agradava el tema en
el qual està classificada:  arts.

Aquesta poesia consta de quatre estrofes. Les dues primeres estrofes són de tres versos i les dues últimes
de quatre versos.

El poema tracta de les ballarines pintades per Degas en el seu famós quadre de "Les ballarines" .
L’harmonia entre elles i el quadre es veu reflectida en la poesia.

Mireia Pérez
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SENTO LA MAR
Sento
la mar endins,
la mar blava,
la mar tendra,
la mar que ha dut la història
i el català llenguatge
a ma petita terra.

Sento
la mar endins,
la mar de mes riberes de cristall,
la mar que aixeca el vol
milers de gavines,
la mar d’on tot ve i d’on tot retorna
la mar de ma infantesa i
 de ma vida.

Sento
la mar endins
i el desig de
salpar altra vegada.

Rafael Caria

COMENTARI DEL POEMA

"Sento la mar" de Rafael Caria (1985) és un poema de compromís social, trobat al web
www.viulapoesia.com. El poema és molt bonic perquè et descriu la mar i et fa endinsar-te en ella.
També t’aporta pau i tranquil·litat al llegir-lo ja que harmonitza els versos.
És un poema fàcil d’entendre perquè les paraules que hi ha són clares, senzilles. També és fàcil d’aprendre
ja que no és massa llarg i les paraules són repetitives. Per aquesta raó, el vaig escollir però, també,
perquè era d’un tema que vaig trobar interessant.

Laura Díaz
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La meva estrella

Si pogués comprar una estrella,
per petitona que fos,
em pensaria ser l’amo
del Tresor més fabulós.

Em faria per anar-hi,
un coet espacial;
quan aquí els llums s’encenguessin
jo ja seria allà dalt!

Hi tindria una caseta
amb les parets transparents
per veure com creix La lluna
i com corren tots els vents.

Veuria els núvols que semblen
pilots de cotó embullats…
i pot ser són plats de nata
o bunyols, emmascarats.

COMENTARI

He escollit  el poema "La meva estrella" de l’autora Joana Raspall. Aquest poema consta de  vint-i-vuit
versos  repartits en  set estrofes.
He triat aquest  poema   per dos motius principals. En primer lloc,  l’ harmonia dels versos i les paraules
fa  que allò que és impossible o imaginari ens arribi d’una forma que ens sembli quasi real i  que quan
el llegim ens faci pensar  que estem llegint una bonica i fascinant història. En segon lloc, perquè aquest
poema per a  mi és molt especial, ja que és el primer que em vaig aprendre quan era petita. Recordo
que només  em vaig aprendre  la primera estrofa però aquesta ja em  va captivar i,  sobretot,  em va
encantar  la idea de   recitar–lo   per Nadal. Per a  mi va ser màgic i, des de llavors, aquest és el meu
poema preferit.

Laura Tomás Florences

Potser veuria les viles
d’aquí baix com formiguers ;

i tindria por que un dia
un bòlid les aixafés.

Per això faria guàrdia
i posaria, com cal,
una radar per avisar-vos
si  s’amenaçava cap mal.

La  meva estrella tindria
un nom inventat per mi,
i als amics us el diria
perquè hi poguéssiu venir.

Joana Raspall
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Laberints
Sudokus
Diferències
...
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Adrià Badia Warlin Suero

Els nostres alumnes ens

ofereixen les seves habilitats

amb el dibuix i la seva afició

a la coneguda i ja llegendària

sèrie televisiva Bola de drac.



Mitjaplof

47

En un manicomi, una de les infermeres veu  un
pacient escrivint:
- Hola Carles, què fas?
- Escric una carta...
- I a qui  l’enviaràs?
- A mi mateix.
- Ah... i digues-me, què et contes?
- No ho sé, encara no l’he rebuda.

-T’he dit cinquanta-vuit milions quatre-centes trenta-
dues mil set-centes vint-i-una vegades que no em
diguis exagerat!!!

Dos nois  arriben tard a classe i la professora  pregunta
a un d’ells:
- Miquel, per què has arribat tard?
- Mira profe... és que somniava que viatjava per tot
el món i he conegut tants països... i he despertat una
mica  tard...
- I tu, Joan?
- Jo he anat a l’aeroport a rebre’l...

En Pere va al lavabo. Davant d’ell, entra un home
i ell entra al lavabo del costat.
L’home li diu: Hola!
En Pere no respon i l’home insisteix: Què no em sents?
Hola!
En Pere decideix respondre i li diu: Hola!
L’home li pregunta com està i en Pere respon que
molt bé.
L’home continua xerrant:
- Què fas?
- Què vols que faci? El mateix que tu.
Hi ha un silenci incòmode i, a l’instant, l’home diu:
-Escolta, ja et trucaré més tard que aquí al costat
tinc un ximplet que va contestant totes les meves
preguntes!!

 En un casament...
- S’ha fixat amb la núvia? Mira que és lletja, eh?
-Escolta! Que és la meva filla!!
-Ui perdona... no sabia que era el seu pare..
-El seu pare? Sóc la seva mare…!!

Un xiquet li pregunta a la seva mare:
-Mare, quina és la data del meu naixement?
I li respon la mare:
-El 29 de juliol.
-Ala! El mateix dia que el meu aniversari!!!

- Mare, mare, a l’escola em diuen que tinc la boca
molt gran...
- No els facis cas i porta’m la pala per donar-te de
dinar...

Un professor pregunta a l’alumne més babau de la
classe:
-Quant és 5x8?
-40, profe...
-i 8x5?
-Taranqua

Era un home tant babau, tant babau, tant babau,
que es va tallar una orella perquè deia que la tenia
repetida…

Entra un nou professor a classe i es presenta:
-Hola, bon dia. El meu nom és Llarg.
I salta un alumne:
-No importa. Tenim temps...

-El meu fill va amb bicicleta des dels quatre anys...
-Ah doncs ja deu ser  lluny!!!

Un nen puja a l’autobús i li pregunta al conductor:

-Quant costa l’autobús?
-50 cèntims.
-Doncs que  baixin tots que me’l quedo!

Adrià Badia Warlin Suero
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T.A.S.C.A = Tortura  Amarga   Simplement   per a Cansar  Alumnes.

M.E.S.T.R.A = Ministra Escolaritzada  per Sempre especialitzada en Treballs Realment Avorrits...!!!

P.R.O.J.E.C.T.E =   "Pòcima" Realitzada Obligatòriament Jutjada per Estrictes Coneguts Totalment Estressats.

C.O.L.E =  Lloc Cruel i Obligatori  Lleugerament Esperançador.

A.L.U.M.N.E. = Persona Astuta, Llesta i Útil que Molt Negadament Estudia.

PAELLA = No, no , pa mi!

DEURES = Si deu 50 euros!

"ORILLA" = "Sesenta minutillos"

"EL ARTE" = "Tindre" molt fred

Menjeu-vos l'entrepà de TRUITA! = I Truita es va quedar sense entrepà

DISSIMULA = i la mula va haver de dir que sí

"PATOS" = no n'hi ha prou!

ESO = Ensenyament per a Socorristes d'Óssos

AMPA = Associació de Manicomis Per a Animals

AMPA = No! El pa sol no té gust a res, una mica de melmelada.

Les següents sigles i jocs de paraules no tenen intenció de ferir els sentiments de ningú. Només
són per a l’entreteniment.

Ivan Sancho Nil Guamis Oriol Mota



Mitjaplof


