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Lorena Lozano

1- Quants anys vas estudiar per a ser

professora de tecnologia?

-5 anys de carrera universitària.

2- Et va costar molt arribar a ser professora?

-Sí.

3- T'agrada el teu treball?

-Sí, molt.

4- Com trobes que són els nens i nenes de l'institut?

-La majoria de nens i nenes que volen aprendre i fer coses, com a persones, són

agradables i és molt satisfactori treballar amb ells.

5- Què t'agrada fer al temps lliure?

-M'agrada disfrutar de la família i passejar.

6- Què és el que més t'agrada del teu treball?

-Veure com apreneu i us aneu fent grans.

7- Què és el més dur del teu treball?

-Quan a vegades els alumnes no responen de la manera que tu vols.

8- Si tinguessis l'oportunitat d'estudiar un altra cosa, què series?

-Seria arquitecta.
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1-  Què és per tu ser director ? T'agrada ser-ho ?
Per començar, m'agrada ser-ho i és un repte que et permet demostrar que ets capaç
d'organitzar estratègies per fer que els alumnes aprenguin el màxim possible i siguin bons
ciutadans. Per assolir aquest repte, necessites l'ajuda de professionals i membres de la
comunitat educativa

2- Has estat en més instituts o aquest és el primer ?
Sí. He estat a quatre instituts: dos de Barcelona i dos de la ciutat de Lleida.

3-T'agrada com treballen els teus alumnes ?
Sí. En general sí, tot i que alguns podrien treballar més

4-Què sents a l'estar amb tants nens – nenes a la vegada ?
El fet d'estar amb gent tan jove com vosaltres et fa sentir més jove.

5-Quan acaba l'institut, què sents ?
Intento desconnectar de la feina uns dies, però no puc.

6-Com és que vas pensar en fer la carrera de director ?
Primer, abans de ser director,  has de ser professor i,  com a professor, t'ha d'agradar
molt aquesta feina. Després, si t'agrada organitzar i gestionar recursos i si estàs preparat,
pots arribar a ser director sempre que passis un procés de selecció.

7-De petit, pensaves en ser director ?
No. Volia ser professor d'educació física.

8- Ets molt esportista ?
No. Però faig bastant esport, sobretot córrer. M'agrada practicar tots els esports.

9- Què t'agrada més, ser professor d'educació física o director ?
Les dues coses. Per mi, les dues són molt importants.

10- T’emociona com el primer dia fer les classes d'educació física ?
Suposo que no pots fer tantes demostracions, però fas les classes amb la mateixa il·lusió.

11- Et poses molt nerviós a l'institut o intentes mantenir-te tranquil ?
No, no em poso nerviós. Has de saber estar en tot moment i gestionar el millor possible totes
les situacions.
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Avui entrevistarem  la Montse Labèrnia. És la cap d'estudis del centre però, a banda  d'això
és professora de matemàtiques i tecnologia.

1-Quina carrera has estudiat? He estudiat  enginyeria superior: indústries agroalimentàries.

2-Quant temps ha durat? Ha durat 5 anys.

3-Des de quan ets professora? Des de fa 15 anys.

4-A banda de ser professora t'agradaria treballar a
una  altra cosa? Quina? Sí, fent recerca, investigació (laboratori, universitat, indústries...)

5-Has treballat d'alguna altra cosa abans de ser professora? Sí,  1 any d'administrativa .

6-És difícil ser professora? No, t'ha d'agradar.

7-T'agrada ser professora? Per què? Sí, perquè els nens donen molta energia i és bonic
veure'ls créixer.

Ariadna Regué

8-Has sigut professora en altres centres a part del de La Mitjana?
Sí, a Guissona, al Maria Rubies i a l'institut la Serra de Mollerussa
entre altres...

9-A quina edat vas començar a estudiar aquesta carrera? Vaig
començar als 18 anys, després de batxillerat.

10-Els horaris et permeten compagina la teva vida familiar? De
vegades...

11-Per què et vas dedicar a aquesta professió? Perquè m'agrada
ensenyar i que la gent aprengui.

12-Els conflictes dels alumnes t'afecten al treu treball? Alguna
vegada.

super
Cuadro de texto



Mitjaplof

6

El Dia Escolar de la No-violència i la Pau

(DENIP), conegut també com a Dia Mundial

o Internacional de la No-violència i la Pau,

fou fundat l'any 1964 pel poeta i educador

mallorquí Llorenç Vidal.

Es practica a escoles de tot el món els dies

30 de gener i propers (aniversari de la mort

de Mahatma Gandhi). Als països amb

calendaris escolars propis de l'hemisferi

sud, pot commemorar-se el 30 de març i

dies immediats.

El DENIP propugna una educació

permanent en i per a la concòrdia, la

tolerància, la solidaritat, el respecte als drets

humans, la no-violència i la pau. El seu

missatge bàsic diu: "Amor universal, No-

violència i Pau. L'Amor universal és millor

que l'egoisme, la No-violència és millor que

la violència i la Pau és millor que la guerra".

L'exdirector General de la UNESCO (1987-

1999), Federico Mayor Zaragoza, va ser

entrevistat el 2012 per la Global Education

Magazine i va dir que "cal ser conscients

que estem a temps de canviar una cultura

d'imposició, la por, una cultura basada en

l'especulació econòmica de deslocalització

de la producció a la guerra.Encara som

capaços de canviar a una cultura del diàleg,

de la reconciliació de la societat en una

cultura de la pau ".

Les escoles de tot el món celebren el DENIP

amb diferents actes.

Nosaltres, a l'Institut La Mitjana, celebrem

el dia de la pau i no violència el 30 de gener.

Nosaltres vam baixar a baix i vam agafar

un nen de primària i cada un de nosaltres

el  vam acompanyar a enganxar una  mà

que havien fet i dibuixat a classe.

Després, el nostre professor, Enric Sanchís,

ens va fer una foto des de dalt de l'edifici

mentre nosaltres ens col·locàvem formant

la paraula PAU i els nens i nenes de primària

es formaven el símbol. Després, quan

nosaltres estàvem asseguts, els alumnes

de primària i de secundària van llegir els

seus desitjos de pau. Els de 4t  van redactar

un decàleg contra la violència de gènere,

un manifest per a la pau i un poema de pau.

Per acabar, vam veure la pel·lícula Invictus.

Nico MarcoHouda Bejja



Mitjaplof

7

Quan vam baixar de l'autocar, vam anar

a esmorzar i després d'esmorzar va venir

una senyora a explicar-nos que els germans

Boada van crear aquesta empresa l'any

1991. Van crear una eina per facilitar el tall

d'alguns materials. També ens van explicar

que era una pedra seca i com construïen

Barraques de Vinya. En aquesta construcció,

només es fan servir pedres i perquè la

construcció s'aguanti no es fa servir cap

mena de ciment. Després, ens van donar

uns quaderns perquè mentre fèiem la visita

poguéssim completar-los.

Després de l'explicació, ens van separar en

dos grups i vam anar a una sala on ens va

dir que havíem de fer més de 19 tangrams

per arribar al rècord. Primer, ens van donar

una rajola  i ens va dir per on tallar-la amb

una màquina per tallar rajoles. Després,

amb els trossos que vam tallar, vam fer els

tangrams. Els tangrams estaven dibuixats

en una fitxa i els havíem d'anar resolent. El

noi que ens ajudava ens va encerclar els

més fàcils. Nosaltres vam arribar a fer 12

tangrams perquè, encara que no ho sembli,

és molt difícil.

Carme Jordan Lorena Lozano
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Després, vam anar amb una senyora que ens va estar explicant com utilitzaven les eines

antigues i també ens va ensenyar com eren. També hi havia un mapamundi, en el qual

hi havia uns quants Rubís dispersats per tot el mapa. A cada lloc que hi havia un Rubí,

significava que havien portat objectes per vendre'ls. Després d'haver vist tot el museu,

vam anar a seure en un racó per acabar de fer els quaderns tots junts.
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El dia 29 de novembre, van venir dos homes a ensenyar-nos un vídeo que explicava com funciona

el banc d'aliments. Vam assistir a la xerrada els alumnes de 1r d'ESO.

El vídeo explicava que els pobres no només són les persones que van pel carrer demanant diners

sinó que, també, ho pot ser alguna família que s'està quedant sense feina, nens i nenes orfes,

etc. Per això el banc d'aliments dóna una ajuda a la gent del nostre país que ho necessita. El

banc d'aliments té un logotip amb dos ocells de color blau que mengen d'un niu.

Cada Nadal, a les escoles i als instituts, es col·loca una caixa on els estudiants i professors,

voluntàriament, poden aportar alguna donació al banc d'aliments.

Aquest banc només pot recollir aliments que es puguin conservar molt de temps com llegums,

fruits secs i altres aliments envasats o sense cuinar.

Tot i que el banc fa tot el que pot, hi ha tanta gent que ho necessita que només poden donar un

ajut. Això vol dir que, per exemple, només es pot donar un pot de llenties per família cada una

o dues setmanes.

Hi ha moltes associacions que ajuden el banc d'aliments. Aquestes associacions són: la Generalitat

de Catalunya, la Marató TV3, la Diputació de Lleida, l'Ajuntament de Lleida, la Universitat de

Lleida, Lleida.net, Fundació de Jaume Bofill, La Caixa, Plusfrésc, San Miguel, A.Miquel, Molino,

Meca-system.S.L i Mercadona.

Carme Jordan
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El passat divendres dia 7 de febrer l'infermer de salut i escola, Albert Fernández, ens va venir a fer una

xerrada sobre l'alimentació.

Ens va explicar diferents aspectes de l'alimentació i mites. Ens va semblar molt interessant i vam aprendre

moltes coses noves sobre l'alimentació.

El passat dijous 20 de febrer els alumnes de 3r de l'Institut La Mitjana vam anar al Teatre de l'Escorxador

a veure una obra de teatre anomenada “Max a escena”.

Ens ho vam passar molt bé i l'obra era, a més de divertida, molt interessant. Tractava diferents aspectes

de l'adolescència: drogues, alcohol, pressió de grup...

Ens va agradar molt a tots. És una obra recomanable.

Laura Martín
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A l'institut hem començat una nova manera

de solucionar els problemes: la mediació.

 La mediació és una de les formes de gestió

alternativa dels conflictes a través del diàleg.

La mediació escolar consisteix en emprar

mediadors en la resolució de conflictes que

afecten la convivència en els entorns

escolars. El mediador pot ser des d'un

mestre a un alumne. En el cas del nostre

institut, busquem la manera més agradable

de solucionar els problemes mitjançant el

diàleg.

Els mediadors actuals van passar per un

curset de tres dies. En aquest curset, s'hi

van fer moltes activitats. Vam aprendre que

no es pot anar de part de ningú, que cal

ajudar a controlar els nostres impulsos i

que s'han de dir expressions com “home

això no s'ha de fer” o “no et mereixes que

et perdoni”.

Les persones que van fer aquest curset

van sortir ben ensenyades i amb un

diploma.

Encara que només van ser tres dies segur

que tots són excel·lents mediadors.

Segurament tots sabeu com va la mediació

però farem un petit repàs. Si teniu algun

problema amb algú, l'únic que heu de fer

és, a part de tenir ganes de solucionar el

problema, anar a consergeria, demanar un

paper per fer la mediació, posar-lo a la

bústia lila que hi ha al segon pis i esperar

a què us assignin un dia per anar a parlar

del conflicte.

Jo, personalment, he fet el curset i trobo

que és bastant entretingut i que l'any que

ve, si es continua, podríeu provar de fer el

curset ja que t'ensenyen moltes coses i

surts molt ben ensenyat. A part, et donen

un certificat que et pot servir  en el  futur.

Alba Sànchez
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A continuació hem fet una entrevista a la professora Anna Bernat,  mediadora de

l'institut:

-Ens podries explicar en què consisteix la mediació?

La mediació consisteix en què aquells que tenen un conflicte exposin el problema i

proposin una solució. Els mediadors s'ocupen d'afavorir i arribar a la comunicació,

amb respecte entre les parts implicades.

-N'has fet alguna? T'ha resultat complicat o més aviat fàcil? Sí. Més que fàcil o

complicat, diria que s'ha de ser pacient. D'inici, ha de ser fàcil perquè la mediació ha

de ser voluntària per a totes dues parts.

-Què és el que et va cridar més l'atenció?

Que tots el conflictes, a ulls dels tercers, mai són tan complicats com ho veuen les

persones implicades.

-Quan vas començar amb la mediació?

Aquest curs escolar. Tot i així, molts cops, tots nosaltres  hem estat mediadors d'algun

conflicte sense adonar-nos-en.

-Et sembla un bon mètode?

Sí, em sembla bo i necessari.

-De moment, de les mediacions que porteu

fetes, totes han sortit bé? Jo, personalment,

de manera formal, només n'he fet una i ha

sortit bé.

-Et va semblar bé el curset o hi canviaries

alguna cosa?

No. Em va semblar molt bé, ja que la part

pràctica feia que ens posessin en situació.

-Creus que s'hi haurien d'apuntar més

alumnes? Per què? Sí, perquè així veurien que

les coses són més fàcils de resoldre del que

es pensen. Moltes mediacions són per motius

similars i ens hi podem veure reflectits.



Mitjaplof

13

El dia 7 de febrer va ser el primer dia de natació per

als alumnes de 1r A i 1r B.

El primer dia de natació ens van donar una pala

blava per ficar-nos-la entre els genolls,

vam fer crol i vam fer braça. Després, ens vam

asseure a la pala i vam anar nedant d'esquena.

Llavors ens vam agrupar per parelles. El nen que anava davant dirigia i nedava amb els

braços, i el de darrere  agafava al de davant pels peus i l'impulsava. Per parelles, vam

fer la barca, que consisteix en què una persona s'agafa a l'altra com si l'haguessin d'agafar

en braços i ha d'anar nedant. Vam fer carreres amb el nostre company. I, per últim, vam

fer el dofí, és a dir, pujar i baixar tota l'estona.

El dia 14 de febrer va ser el segon dia de natació per als alumnes de 1r A i 1r B.

El segon dia de natació el professor ens va dividir en dos grups segons el nostre nivell

i la resistència nedant. El primer que vam fer va ser nedar crol per anar i per tornar vam

fer estil lliure. Després, per parelles, una persona de cada parella havia d'agafar dues

pales i ficar-se-les al cap com si fossin un coixí i l'altra persona de la parella l'havia

d'impulsar pels peus. Cada grup es va partir en dos grups: un grup havia d'anar a deixar

les pales a l'altra punta del carril i, mentre, els altres esperaven a què els donessin la

senyal per anar a buscar-les. El professor va llençar unes anelles a l'altra punta del carril

i havíem d'agafar-les o, si no podíem, sortir directament de la piscina i donar una altra

volta i sortir per l'altra escala.

El dia 21 de febrer va ser el tercer dia de natació pels alumnes de 1r A i 1r B.

El tercer dia de natació el professor ens va dir que féssim 10 piscines amb estil lliure.

Després, el professor ens va situar per grups i a cada grup ens van donar un matalàs.

Al nostre grup érem 5 i totes havíem de pujar al matalàs a la vegada sense caure. Havíem

d'anar nedant sense caure del matalàs. Després, vam ajuntar tots els matalassos i vam

passar per damunt gatejant i, després de passar tots, vam tornar a pujar-hi però, aquest

cop, de peu.

Carme Jordan Lorena Lozano
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La natació és una activitat popular i un

esport competitiu. És  una activitat física

molt recomanable. Al contrari del que

algunes persones creuen, la natació pot

ser practicada de moltes formes

diferents i  pot adaptar-se a les

necessitats individuals de cada persona.

Això es pot veure en quasi totes les

piscines amb la realització de noves

activitats dirigides per professionals

molt diferents als clàssics cursos

d'aprenentatge. Un exemple d'això són

els cursos per a nadons, dones

embarassades, personers grans... També

en els últims anys, la varietat en el tipus

d'exercicis s'està ampliant amb activitats

terapèutiques com, per exemple, la

compensació de desviacions de la

columna vertebral (hiperhidrosis,

escoliosis) o malalties cardíaques,

circulatòries, artrosis...

A continuació, tenim una entrevista a

l'Adrià Perpinyà Sànchez, guanyador de

la competició mundial a Mallorca de

natació.

Alba Sànchez
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1.Quant temps fa que nedes? Fa uns 20 anys que nedo.

2. Encara continues fent natació? Sí, encara continuo.

3. Entrenes en una piscina pública o en una privada? Normalment entreno

en una privada, però a l'estiu entreno en una pública.

4. Què és el que et va cridar més l'atenció de la natació? El que em va

cridar més l'atenció de la natació va ser que aquest esport és terapèutic

per a l'esquena.

5.  Has competit a nivell d'Espanya? Has competit en un nivell més alt?

Sí, he competit a nivell d'Espanya i a nivell mundial.

6. En quins llocs has anat a  competir? He anat a competir a tota Catalunya,

Alacant, País Basc, Mallorca, Italià i Egipte.

7. Com són les competicions? Les competicions són de molt nivell.

8. Has guanyat algun premi? Sí. Podries esmentar-ne algun ? Sí, he guanyat

un mundial a Mallorca, trofeus de Vila i campionats a Catalunya.

9. Quantes vegades i hores entrenes a la setmana? A l'hivern entreno 2

hores per setmana i a l'estiu 1 hora cada dia.

10. Per a tu, què és més important per poder arribar a ser algú en aquest

esport? Per a mi, el més important és la tècnica, la constància i entrenar

a fons.
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El dia de Sant Patrick se
celebra el 17 de març per
commemorar la mort de Sant
Patrick, que és el patró
d'Irlanda. En el dia de St.
Patrick, tothom va vestit de
verd,  beu cervesa irlandesa
i menja menjars tradicionals.
En aquests dies, els carrers
dels municipis irlandesos
s'omplen  de follets, de
trèvols i de gent vestida de
verd. Per celebrar el St.
Patrick's Day és costum
utilitzar el color verd. També
es tenyeixen la cervesa de
verd i el riu. Sí, heu llegit bé,
el riu també!   En el passat,
el Dia de St. Patrick era
celebrat solament com una
festa religiosa. Cap al 1903,
es va convertir en una festa
pública. El primer Festival de
St. Patrick  es va realitzar el
17 de març de

1996 i al 1997 es

va convertir en un

festival de tres

dies. L'any 2000

ja era un

festival de quatre

dies i des de 2006

el festival dura cinc

dies. A Espanya, a les ciutats
on més se celebra són a
Madrid i a La Corunya. A
Madrid, se celebra perquè hi
ha molts irlandesos en el
municipi de Caldas de Reyes,
i a Salamanca es fa un festival
que hi van unes 4.000
persones.

El nostre institut va intentar
seguir la tradició i, gairebé,
tots el  alumnes i  els
professors van anar de verd.

Quan els alumnes van entrar
a l'institut van veure una
exposició d'Irlanda!

També hi havia banderes
d ' A u s t r à l i a ,  I r l a n d a ,
Anglaterra i els Estats Units.
Pels passadissos, també hi
havia paraules que els
alumnes de primer de l'ESO
havíem

que utilitzar per fer la
gimcana.
Hi havia 5 grups d'alumnes i
de descobrir i superar 5
proves. Les proves consistien
en un vídeo i contestar
preguntes, buscar informació
i contestar preguntes,
ordenar definicions amb la
seva paraula, endevinar les
e n d e v i n a l l e s  i  u n
“pasapalabra”.
Al final de les proves, vam
fer la ronda final de 5
preguntes per grup.
A l’acabar el concurs, dos
alumnes van recitar el poema
d'Irlanda i vam escoltar una
cançó d'un grup irlandès.
Al dia següent, van anunciar
que el grup guanyador era el
número dos.
Els guanyadors van guanyar
un barret de Saint Patrick's i
    una corbata de llacet.
       Nosaltres creiem que va
      estar molt bé com ho vam
             celebrar perquè és

         una manera
        d'aprendre
            anglèsd'una forma
                  molt més
                  divertida!

Alba Sànchez Mireia Mejias
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« Jeudi le 30 janvier, nous avons fêté La Chandeleur au collège La Mitjana. Les élèves de 2n A/B option

français, nous avons fait des crêpes. Les professeurs de français nous ont appris à faire les crêpes. Nous

avons utilisé une poêle, une cuiller, des assiettes et des spatules.

Et pour préparer les crêpes, les ingrédients sont le chocolat et une pâte à crêpes. »

AKANE JIMÉNEZ 2n ESO A

“Tradicionalment, a França, es fan crêpes per la Candelera. És el dia 2 de febrer.

À l’école, comme en France, nous avons fait des crêpes. Elles étaient très bonnes. Au début c’est difficile

à faire, à la fin on a pris plus de pratique. »

NOEL FARRENY, 2n ESO A

El passat dimecres 30 d'abril els alumnes de primer

i segon van anar al Joan Oró a veure una

representació en francès  realitzada per la

companyia La Bohème Théâtre.

En aquesta obra, apareixen els següents

personatges: Monsieur Jourdan, Madame Jourdan,

Lucile, Nicole, Cléonte, Covielle, Dorante, Dorimène.

Aquesta obra és representada per 3 persones: 2

homes i 1 dona.

L'obra comença quan tots tres discuteixen per fer

l'obra però no la volen fer. Finalment, entre el

públic i el Nico fem que participin els altres actors.

L'obra tracta d'un senyor que fa diverses classes

de ball, cant, esgrima, etc. Aquest home està casat

amb una dona bastant lletja i tenen una filla que

està enamorada de Clèonte i Clèonte d'ella.

Finalment, entre tots se les arreglen per a què es

casin.

Aquesta obra m'ha agradat molt perquè ha estat

molt divertida.

Àlex Duaigües
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Els alumnes de 1r i 2n d'ESO van poder gaudir de

l’obra “Le bourgeois gentilhomme”, una adaptació

de la comèdia de l’autor francès Molière.

Per 3r i 4rt, la troupe de teatre La Bohème va

representar “Les trois Mousquetaires”, d’Alexandre

Dumas.

Us deixem amb un recull d'algunes opinions

d'alumnes i unes fotos perquè us en feu una idea:

Le bourgeois gentilhomme:

“Va ser molt divertida i original. Encara que no ho

vaig entendre tot, la idea principal va ser simple

i divertida”, Oriol Mota, 1r A

“L'obra en francès em va agradar molt ja que era

divertida, entretinguda i ho vaig entendre tot

perfectament. El que més em va agradar va ser

quan van escollir la nostra professora de francès i

va casar els nois. També em va agradar molt la

cançó del principi i la ficció dels personatges per

convèncer-los perquè actuessin a l'obra. Em va

agradar especialment el seu humor i que parlessin

tan bé el francès. Jo la tornaria a veure un altre

cop!”, Jorge Tesán, 1r A

“A mi m'ha agradat molt l'obra ja que també han

barrejat paraules i frases en castellà. Jo li posaria,

d'1 a 10, un 8,5”, Patrícia Garcia, 2n A

Les Trois Mousquetaires

“La pièce a été très bien, mais ils parlent vite et il

y a eu des moments où je n'ai pas compris. Mais

elle était très cool!”, Iliès Bounjimi, 3r A

“J'ai beaucoup aimé le théâtre. Ils parlaient rapide

mais ils vocalisaient beaucoup et ils faisaient des

gestes, alors comme ça c'est très facile à

comprendre”, Laura Martín, 3r A
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El passat dia 23 d'abril vam celebrar Sant Jordi. Va ser un dia molt divertit i

emocionant. Els de 3r d'ESO van anar a la Rambla de Pardinyes a vendre

roses i després a l’institut també van muntar

una parada on venien roses i llibres. Les 2 últimes hores els

professors van organitzar al pavelló el repartiment de premis de les roses de

Sant Jordi, del concurs literari i de dibuix.

GUANYADORA DE LA ROSA: Lorena Lozano.

GUANYADORA DE DIBUIX: Mireia Pérez, Biuse Oliva i Marina Fernandez.

GUANYADORA D'ESCRIPTURA: Maria Masot, Laura Tomàs i Oriol Mota.

Aquesta activitat va ser molt entretinguda i divertida, tot i que dins del pavelló feia molta calor.

Aquí podeu gaudir d'un dels textos guanyadors.

Àlex Suco

Iba pensando en sus cosas cuando de repente…

Se tropezó con algo y cayó de rodillas al suelo,

buscó lo que le había echo tropezar y descubrió,

con gran asombro una pieza metálica. Tenía forma

circular y a  su alrededor tenía unos curiosos

bultitos. Laia cogió la pieza y se la guardó en un

bolsillo. Llevaba ya más de dos años coleccionando

las cosas curiosas que encontraba. Lo vio cuando

era pequeña en una película de Walt Disney.

Campanilla recogía las cosas perdidas en la playa

y las transformaba, juntándolas, en otras de muy

interesantes y útiles. Laia había decidido hacer lo

mismo, por qué le parecía asombroso lo que hacía

Campanilla y quería llegar a ser una inventora

famosa, como lo fue Galileo Galilei cuando inventó

el telescopio o James Watt, que inventó la máquina

de vapor.

Laia llegó a casa y guardó la pieza en un cajón.

Junto las otras que ya había recogido, había de

todas formas y colores. Más de una vez, cuando

se iba a la cama, Laia pensaba en qué podría

construir con todos aquellos tesoros. Quería que

fuera algo ingenioso y original, que la hiciera

famosa y que todo el mundo la considerase un

prodigio por ello. Imaginándose su glorioso futuro,

Laia se dormía plácidamente.

Pronto llegó el verano y eso significaba más paseos

por la ciudad y más cosas encontradas. Un día, su

madre le dijo que tenía que tirar toda aquella

chatarra. Laia no quiso ni escucharla y se propuso

demostrarle lo útiles que podían llegar a ser todos

sus cacharros.
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Aquel mismo día Laia empezó a trabajar. Empezó

a juntar piezas que parecía que encajaban. Aunque

no sabía muy bien lo que quería construir, estaba

convencida que, gracias a su imaginación y a su

ingenio, haría un gran invento. Fueron unos días

muy intensos, con largas noches de trabajo y largos

días en su cuarto.

Finalmente logró acabarlo. Tenía su invento. Su

forma era muy peculiar. ¡Le gustaba! Decidió

probarlo con su gato, al que no parecía gustarle

mucho la idea. Laia apretó el botón de su invento

y una gran luz brilló en el cuarto. Inmediatamente

empezó a examinar a su gato con la esperanza de

encontrar en él algún cambio maravilloso. Pasado

el exhaustivo examen, Laia llegó  a la conclusión

que sólo había conseguido construir una vulgar

bombilla con una forma original. Aunque se

decepcionó mucho, Laia se animó a sí misma

pensando que, a sus doce años, había logrado

construir una bombilla ella sola y usando materiales

encontrados en la calle.

A partir de aquel día Laia abandonó su afición

para coleccionar cosas y se centró en ser una chica

normal.

Un día estaba escribiendo su diario cuando su gato

empezó a comportarse de forma extraña. Laia

creyó que había enfermado y decidió llevarlo al

veterinario. Por supuesto, Laia no le contó nada

sobre su invento y el veterinario no encontró nada

anómalo en el gato. Aquella noche, cuando subió

a su cuarto, encontró su nombre escrito en la mesa.

Pensó que había sido su hermano pequeño. Cuando

se fue a dormir tuvo un extraño sueño en el que

aparecía su gato sentado en su escritorio con gafas

y una bata blanca haciéndole los deberes. Laia se

despertó sobresaltada y fue a comprobar que sus

deberes estuvieran aún por hacer. Pero, al abrir la

mochila vio que todos los ejercicios estaban hechos.

Por una parte sintió un gran alivio por no tener

que hacerlos, pero por otra sintió la necesidad de

descubrir qué había pasado. Tras comprobar que

eso ocurría todas las noches, Laia decidió poner

una cámara para saber lo que pasaba. A la mañana

siguiente, sin embargo, se encontró la cámara

saboteada y en aquel mismo instante decidió que,

si quería averiguar lo que pasaba, debía hacerlo

ella misma.

Aquella madrugada fue al baño y entonces

descubrió a su gato haciéndole los deberes. En

aquel preciso instante Laia comprendió lo que

había ocurrido: ella era realmente un prodigio, no

había construido una bombilla, sino una máquina

capaz de convertir a su gato en un genio.

Laia decidió no contar a nadie su secreto, ya que

temía que le hicieran daño a su gato para

investigarlo.

Es por esta razón que hoy en día estudiamos

muchos inventores famosos, pero nunca nadie ha

oído hablar de Laia, la gran inventora prodigio.

Ella antepuso la amistad con su gato a la fama y

el dinero.
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Els alumnes de primer i segon

d'ESO, anirem del 2 al 6 de

juny a unes colònies d'anglès

a Santa Susanna. Santa Susanna

està situat al Maresme, a unes

2 hores i mitja de Lleida.

El dia 2 sortirem de l'institut

a les 8 i arribarem a dos

quarts d'onze.

Quan arribem, els monitors ens

estaran esperant. Són

irlandesos i no saben espanyol

ni català. Únicament parlen

anglès.

Cada dia es fan 3 hores de

classe d'anglès i 3 hores

d'activitats esportives.

Les activitats no són

obligatòries però normalment

la gent s'hi apunta sense cap

problema!

El primer dia es fa un circuit

d'obstacles, escalada,

tirolina, tir amb arc i amb

escopeta, etc.  El segon dia

es fan activitats a la platja.

Es fan unes “olimpíades” i

també anem a la piscina. El

tercer dia d'aquestes estades

fem piragüisme a la platja i

voleibol.

Cada nit es fa una discoteca

light, la qual està oberta

fins a les 12 i els alumnes

es poden comprar begudes sense

gas.

Finalment, l'últim dia ens

donaran un diploma i direm

adéu a Santa Susanna.

No pararem quiets però ens ho

passarem d'allò més bé!

Alba Sànchez Mireia Mejías
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Un alumne de 1rA que es diu Adrià

Alandete va quedar atrapat al vestuari

durant l'hora d’Educació Física el dia 29

de gener 2014, a les 8.30.

L'Enric Martin, que és un alumne de 1rA,

va anar a tancar la porta del vestuari i no

es va adonar que al vestuari hi havia el seu

company  L'Adrià Alandete  havia anat a

deixar la fitxa que li havia donat el seu

professor. L’Adrià va començar a donar

cops a la porta, però l’Enric no va sentir

res.

Un temps després, l'Adrià va escriure una

nota que deia: (Estic a dins Adrià) i va

assenyalar amb una fletxa cap a la porta

del vestuari.

Després, quan el professor li va preguntar

a l’Enric, li va dir que pensava que era la

porta que feia soroll.

Un tifó va sembrar la mort a Filipines
Quan Filipines encara no reposava del terratrèmol que va matar 215 persones a l'octubre, el tifó

Haiya, el més intens que hagi tocat terra, va colpejar el país asiàtic el 8 de novembre, deixant

6.009 morts i 4 milions de desplaçats.

La dimissió del Papa Benet XVI
El Papa  Benet XVI va dimitir per problemes de salut. Feia 600 anys que un papa no dimitia. El

seu substitut  és el papa Francesc que ja s'ha guanyat la confiança de la ciutat del Vaticà per

la seva generositat.

Ara us presentem algunes de les notícies més importants de l'any 2013.
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La mort de Nelson Mandela
Nelson Mandela ha mort als 95 anys. Era el president de Sud-Àfrica.

Després de vint-i-set anys de presó, Mandela va ser alliberat l'11

de febrer del 1990.

Un asteroide va caure sobre Rússia
La desintegració de l'asteroide al febrer passat sobre la serralada dels

Urals va causar una pluja de meteorits més de 1.000 ferits i en un

radi de diversos centenars de quilòmetres.

Les bombes a la línia de meta
El pitjor atemptat terrorista de l'any. La carrera més antiga del món modern, la Marató de Boston,

es va cobrir de tragèdia el 15 de abril. Dues bombes van estallar prop de la línia de meta, quan

encara la competició reunia a cents d'aficionats corredors. Va provocar la mort de tres persones

i va deixar-ne 264 de ferides.

El càncer de mama causa 458 mil morts a l'any 2013
Aquest any 2013 el càncer de mama no ha estat una excepció en el nombre de morts. Aquest

càncer afecta sobretot a països amb medicaments poc desenvolupats, com Mèxic i Filipines.

Explotacions a menors i a immigrants
Uns explotadors van acabar amb la vida de 1.500 persones a Itàlia (Lampedusa). Paguen un

dolar diari als treballadors per treballar en una fàbrica tèxtil. Va ser unes de les pitjors explotacions

de l'any 2013 i del segle XXI.

Jorge Tesán

Gurwinder Singh
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Va néixer a Mvezo , Unió de Sud-Àfrica el 18 de

juliol de 1918.

Es va casar tres vegades i va tenir sis fills.

Conegut com Madiba (títol honorífic que li van

donar els ancians) també li deien Tata.

Va ser un advocat i polític sud-africà que va

liderar els moviments contra l'apartheid i que,

després d'una llarga lluita i 27 anys de presó, va

arribar a ser el primer president democràtic negre

de la República de Sud-Àfrica ( 1994 - 1999 ) i

va posar fi al racisme.

Nelson Mandela es va fer advocat l'any 1943 i va

crear el primer bufet d'advocats negres de Sud-

Àfrica.

El 1944 va ingressar al Congrés Nacional Africà

(CNA) , un moviment que lluitava, de forma no

violenta, contra les lleis racistes que impedien la

llibertat dels negres sud-africans .

El 1948 va arribar al poder a Sud-Àfrica el Partit

Nacional , que va crear el règim de l'apartheid ,

un moviment racista.

El 1952 Nelson Mandela s'havia convertit en el

líder del CNA . El van detenir a Johannesburg .

El 1955 va promoure l'aprovació d'una Carta de

la Llibertat , amb la qual sol·licitava un Estat

multiracial , igualitari i democràtic , una reforma

agrària i una política de justícia social en el

repartiment de la riquesa.

El 1956 el règim racista del govern va crear els

bantustans ( territoris només per als negres ) .

El CNA es va manifestar en contra i el 1960 van

detenir Mandela acusant-lo d'alta traïció . En

aquest moment, va tenir lloc la matança de

Sharpeville , en què la policia va obrir foc contra

una multitud sense armes que protestava contra

les lleis racistes. Van matar a 69 manifestants .

El van alliberar per falta de proves el 1961 .

El 1961 , recentment proclamada la República

Sud-africana , Mandela va ser elegit secretari

honorari del Congrés d'Acció Nacional de tot

Àfrica i es va encarregar de dirigir el braç armat

del CNA ( la Llança de la Nació ) amb la intenció

d'atacar instal·lacions d'importància econòmica,

o de valor simbòlic , excloent atemptar contra

vides humanes.

El 1964 va ser condemnat a cadena perpètua i

aquell mateix any va ser nomenat president del

CNA. Va ser el presoner nombre 466/64 a l'illa de

Robben durant 17 anys. Posteriorment, va passar

10 anys més en altres presons. Mentre va ser a la

presó, la seva reputació va créixer i va arribar a

ser conegut com el líder negre més important a

Sud-Àfrica.

Nico Marco Mallén
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Frederik De Klerk, president de la República pel

Partit  Nacional, va alliberar Mandela el 1990 i

junts van iniciar la democratització del país.

Mandela i De Klerk van compartir el Premi Nobel

de la Pau el 1993.

Les eleccions de 1994 van convertir Mandela en

el primer president negre de Sud-Àfrica . Va

intentar unir la nació i construir una nació per

a tothom, sense distinció de raça . Per aconseguir-

ho, va utilitzar l'esport i va donar suport a la

selecció nacional formada per blancs durant la

Copa Mundial de Rugbi de 1995 , celebrada a

Sud-Àfrica , per integrar la minoria blanca i la

majoria negra . Una pel·lícula del cineasta nord-

americà Clint Eastwood , Invictus (2009) ,

reflecteix bastant bé aquesta idea.

El parlament va aprovar una nova constitució el

1996. El 1997 va deixar la direcció del CNA . El

1998 , dos anys després d'haver-se divorciat de la

seva segona esposa i amb 80 anys d'edat, va

contreure nou matrimoni amb Graça Machel.

Al juny de 1999, va deixar la presidència del país

i el va succeir Thabo Mbeki .

El 2010 va estar present en les cerimònies del

Mundial de Futbol de Sud-Àfrica . El juliol de

2013 , estant greument malalt , la població sud-

africana es va llançar als carrers per celebrar el

seu 95 aniversari .

Nelson Mandela va morir a Johannesburg el 5

desembre 2013 després de cinc mesos en estat

crític.

Va ser un dels personatges més carismàtics i

influents del segle XX. És considerat defensor

de la llibertat i la justícia i un símbol de tota una

nació.

Va ser enterrat a la seva tribu, on va néixer.



Mitjaplof

26

MEJOR PELÍCULA

-'La gran estafa americana'
- 'Capitán Philips'
- 'Dallas Buyers Club'
- 'Gravity'
- 'Her'
- 'Nebraska'
- 'Philomena'
- '12 años de esclavitud
- 'El lobo de Wall Street'

MEJOR DIRECTOR
- David O. Russell, 'La gran estafa americana
- Alfonso Cuarón, 'Gravity'
- Alexander Payne, 'Nebraska'
- Steve McQueen, '12 años de esclavitud'
- Martin Scorsese, 'El lobo de Wall Street

MEJOR ACTOR
- Christian Bale, 'La gran estafa americana
- Bruce Dern, 'Nebraska'
- Leonardo Dicaprio, 'El lobo de Wall Street'
- Chiwetel Ejiofor, '12 años de esclavitud'
- Matthew McConaughey, 'Dallas Buyers Club'

MEJOR ACTRIZ
- Amy Adams, 'La gran estafa americana'
- Cate Blanchett, 'Blue Jasmine'
- Sandra Bullock, 'Gravity'
- Judi Dench, 'Philomena'
- Meryl Streep, 'Agosto'

MEJOR ACTOR DE REPARTO
- Barkhad Abdi, 'Capitán Phillips'
- Bradley Cooper, 'La gran estafa americana'
- Michael Fassbender, '12 años de esclavitud'
- Jonah Hill, 'El lobo de Wall Street'
- Jared Leto, 'Dallas Buyers Club'

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
- Sally Hawkins, 'Blue Jasmine'
- Jennifer Lawrence, 'La gran estafa americana'
- Lupita Nyong'o, '12 años de esclavitud'
- Julia Roberts, 'Agosto'
- June Squibb, 'Nebraska'

MEJOR PELÍCULA ANIMADA
- 'Los Croods'
- 'Gru 2. Mi villano favorito'
- 'Ernest & Celestine'
- 'Frozen: El reino del hielo'
- 'Se levanta el viento'

MEJOR GUIÓN ORIGINAL
- 'La gran estafa americana'
- 'Blue Jasmine'
- 'Dallas Buyers Club'
- 'Her'
- 'Nebraska'

MEJOR GUIÓN ADAPTADO
- 'Antes del anochecer'
- 'Capitán Phillips'
- 'Philomena'
- '12 años de esclavitud'
- 'El lobo de Wall Street'

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA
- 'The Broken Circle Breakdown'
- 'La gran belleza'
- 'La caza'
- 'L'image manquante'
- 'Omar'

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
- 'La gran estafa americana'
- 'Gravity'
- 'El gran Gatsby'
- 'Her'
- '12 años de esclavitud'

MEJOR FOTOGRAFÍA
- 'The Grandmaster'
- 'Gravity'
- 'A propósito de Llewyn Davis'
- 'Nebraska'
- 'Prisioneros'

Adrià Alandete
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MEJOR CANCIÓN
- "Alone Yet Not Alone", 'Alone Yet Not Alone'
[Descalificada]
- "Happy", 'Gru 2. Mi villano favorito'
- "Let It Go", 'Frozen: El reino del hielo'
- "The Moon Song", 'Her'
- "Ordinary Love", 'Mandela, del mito al hombre'

MEJOR DOCUMENTAL
- 'The Act of Killing'
- 'Cutie and the Boxer'
- 'Guerras sucias (Dirty Wars)'
- 'The Square (El Midan)'
- 'A 20 pasos de la fama'

MEJOR CORTOMETRAJE
- 'Aquel no era yo'
- 'Avant que de tout perdre (Just Before Losing Everything)'
- 'Helium'
- 'Pitääkö Mun Kaikki Hoitaa? (Do I Have to Take Care
of Everything?)'
- 'The Voorman Problem'

MEJOR CORTO DOCUMENTAL
- 'Cave Digger'
- 'Facing Fear'
- 'Karama Has No Walls'
- 'The Lady in Number 6: Music Saved My Life'
- 'Prison Terminal: The Last Days of Private Jack Hall'

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO
- 'Feral'
- 'Get a Horse'
- 'Mr. Hublot'
- 'Possessions'
- 'Room on the Broom'

Las más nominadas

- 10 candidaturas: 'La gran estafa americana' y 'Gravity'
- 9 candidaturas: '12 años de esclavitud'
- 6 candidaturas: 'Dallas Buyers Club', 'Capitán Phillips',
'Nebraska'
- 5 candidaturas: 'Her', 'El lobo de Wall Street'

MEJOR VESTUARIO
- 'La gran estafa americana'
- 'The Grandmaster'
- 'El gran Gatsby'
- 'The Invisible Woman'
- '12 años de esclavitud'

MEJOR MONTAJE
- 'La gran estafa americana'
- 'Capitán Phillips'
- 'Dallas Buyers Club'
- 'Gravity'
- '12 años de esclavitud'

MEJORES EFECTOS VISUALES
- 'Gravity'
- 'El Hobbit: La desolación de Smaug'
- 'Iron Man 3'
- 'El llanero solitario'
- 'Star Trek: En la oscuridad'

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
- 'Dallas Buyers Club'
- 'Jackass Presents: Bad Grandpa'
- 'El llanero solitario'

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO
- 'Cuando todo está perdido'
- 'Capitán Phillips'
- 'Gravity'
- 'El Hobbit: La desolación de Smaug'
- 'El único superviviente'

MEJOR MEZCLA DE SONIDO
- 'Capitán Phillips'
- 'Gravity'
- 'El Hobbit: La desolación de Smaug'
- 'A propósito de Llewyn Davis'

MEJOR BANDA SONORA
- 'La ladrona de libros'
- 'Gravity'
- 'Her'
- 'Philomena'
- 'Al encuentro de Mr. Banks'
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McDonald 's aconsella als seus empleats evitar consumir

el menjar que ven.

La companyia de menjar ràpid McDonald 's ha tancat una

pàgina web anomenada McResource,  que havia causat

polèmica per recomanar als seus empleats no menjar diàriament

els seus propis productes.

L'empresa va justificar aquesta acció, que va ser duta a terme la nit del 24 de desembre,

dient que moltes de les seves afirmacions "eren utilitzades en els mitjans de manera

descontextualitzada" i, de fet, es va defensar dient que aquesta pàgina web "no

desaconsellava el menjar ràpid, sinó que donava consells per prendre decisions d'una

manera informada".

La pàgina McResource, que era portada per un servei extern, "ha existit durant anys i

va ser dissenyada per a donar eines i informació valuoses per als empleats de diverses

empreses, inclosa McDonald 's i algunes de les nostres franquícies", va justificar l'empresa.

El McDonald’s és un establiment de menjar ràpid "no saludable", i s'aconsella de no anar-

hi molt sovint perquè el menjar porta molts químics.

Jo no hi vaig gaire al McDonald’s. Prefereixo anar a altres tipus de restaurants.

Jose Mª Perat
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The elder Scrolls Online:

The elder scrolls Online és un joc de rol multijugador creat per Bethesda.

Aquest any, Bethesda no farà el joc en castellà i sol el farà en anglès,

francès i alemany. La data de lliurament és el 4 d'abril de 2014 per a PC,

MAC, PS4 i Xbox one.

Multijugador: és la possibilitat de jugar amb més persones en xarxa o des de casa, amb la mateixa

consola. Avui en dia aquest sistema de joc s'utilitza molt per guanyar més popularitat.

Bethesda: és una empresa nord-americana dedicada a la distribució i desenvolupament de videojocs.

South Park: La Vara de la Veritat:

És un videojoc de rol basat en la sèrie de televisió animada nord-americana South Park. És desenvolupat

per Obsidian Entertainment, en col·laboració amb South Park Digital Studios. El llançament del joc

estava previst pel 5 de març de 2013 per a les plataformes de PlayStation 3, Xbox 360 i PC, però aquesta

data no es va poder complir a causa de problemes financers del desenvolupador THQ.

THQ: va ser una empresa distribuïdora i desenvolupadora de videojocs que tenia la seva seu a Calabasas,

Califòrnia. Va néixer el 1989 com Trinity Acquisition Corporation i produïa videojocs per a consoles de

videojocs i PC basades en Windows.

Obsidian: Obsidian, nom en codi de Todd Rice, és un personatge de ficció en l'univers de DC Comics que

ha estat tant un super-heroi com un antiheroi. És fill biològic del Llanterna Verda Alan Scott i de Rose

Canton, la vilana Espina. També és germà bessó de Jennie-Lynn Hayden, la súperheroïna Jade.

Titanfall:

Part de l'equip que va convertir Call of Duty en el súpervendes d'aquesta generació s'embarca ara en

la difícil tasca de transformar una cosa tan sòlida com el multijugador en línia. Titanfall arribarà a PC,

Xbox 360 i Xbox One el 13 de març, i és el joc que molts esperem i amb més ganes.

Joan Viladrich
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Joan Viladrich Cristian Cañizares

El rock és un gènere musical sorgit als Estats Units

a la dècada de 1950, que va evolucionar cap a

una varietat d’estils a partir de la dècada següent

i es va popularitzant ràpidament a gran part del

món. La seva forma originària, coneguda com

«rock and roll», va sorgir de la combinació de dos

gèneres anteriors com eren el rhythm and blues i

el country.

Musicalment, el rock s'ha centrat amb la guitarra

elèctrica. Normalment formen part d'un grup de

rock el cantant, el baix, la bateria i, algunes

vegades, instruments de teclat com l'òrgan i el

piano.

Black Veil brides: és una banda nord-americana

de metal alternatiu actualment formada per Andy

Biersack (veu), Jeremy «Jinxx» Ferguson (guitarra

rítmica), Jake Pitts (guitarra líder), Christian Coma

(bateria) i Ashley Purdy (baix). La banda es va

fundar l’any 2006 a Cincinnati, Ohio, pel vocalista

Andy Biersack, l’únic integrant original que encara

forma part del grup. Des dels seus començaments,

l’estil musical i la indumentària de la banda han

estat objecte de comparació amb altres com

Scorpions, Mötley Crüe i principalment Kiss.

Green Day: va ser un dels grups que van néixer

al club 924 Gilman Street, lloc on freqüentaven

bandes de punk rock. Les seves primeres

publicacions es van realitzar per mitjà del segell

discogràfic

independent

Lookout!

Gràcies a les

reeixides vendes dels seus primers treballs

discogràfics, va obtenir una important quantitat

d’admiradors. Alguns anys després, el 1994, el

conjunt va signar amb Represa Records i amb

aquest segell van llançar l'aclamat Dookie. Amb

aquest nou àlbum, el conjunt va portar el so de

finals de la dècada de 1970 a la nova generació.

A més, l’àlbum es va convertir en un èxit

internacional i porta venudes més de vint milions

de còpies a tot el món.

AC/DC: els seus àlbums han estat venuts en

nombrosos països, amb un total estimat de 200

milions de còpies i han fet gires multitudinàries per

tot el món. Els seus èxits han estat musicats per

produccions cinematogràfiques excel·lents. Són

famoses les seves actuacions en viu, que són vibrants

i exultants espectacles de primer ordre. Molt d’això

es deu a l’estil del seu guitarrista principal i símbol

visual, Angus Young, qui assumeix el paper

d’agitador musical gràcies als seus dinàmics i

adrenolítics desplegaments escènics i a anar

uniformat de col·legial carrer.
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Un tatuatge (tattoo o dibuix) és una marca feta a la pell inserint-hi un

pigment. Al cos dels humans se sol fer per motius decoratius i en els

animals es fa per identificar-los. El tatuatge s'ha practicat des de temps

immemorials al Japó, Nova Zelanda, Xina, Àfrica, etc... per tribus.

HISTÒRIA

El tatuatge no és un fet recent sinó que fa milers d'anys que es practica encara que no se sap exactament

quan va ser descobert. Els exemples més antics dels que disposem en l'actualitat són els tatuatges de

les mòmies. Fins aleshores, l'exemple més antic de tatuatge era una sacerdotessa de l'antic Egipte (2000

a.C.). A Egipte, era realitzat per dones i era símbol de valentia ja que era un procés dolorós.

En moltes cultures, el tatuatge està relacionat amb animals. Algunes cultures on es realitzava el tatuatge

eren l'antic Egipte, Bali, Java, Polinèsia, Gran Bretanya, Grècia, etc..

Al 1769, el tatuatge fou redescobert pels exploradors de la Polinèsia. A partir d'aquell moment, el tatuatge

fou molt emprat per mariners, treballadors i presos durant la primera part del segle XIX.

Es considera que el primer tatuador professional va ser C.H.Fellows, però el 1870 Martin Hildebrandt

obrí el primer estudi de tatuatges a Nova York. A Lleida, hi ha un estudi de tatuatges: el Original Tattoo.

El tatuador és un dels més importants a Espanya.

Actualment el tatuatge es considera un art i s'ha convertit

en un fet usual i, de vegades, de rebel·lió per part de les persones

joves, de la societat occidental.

PERDURABILITAT

Hi ha tatuatges que desapareixen al poc temps d'haver-se realitzat i n'hi ha que perduren per a tota la

vida ja que es dipositen a la derma, una capa de pell inferior a l'epidermis. L'epidermis està en constant

canvi i la derma no. Aquesta és la raó per la qual alguns tatuatges romanen per sempre.

Andrea Roma

ELIMINACIÓ DELS TATUATGES

Posar-te un tatuatge sempre serà més fàcil

que lliurar-te'n. Només es pot aconseguir

l'eliminació total d'un tatuatge amb làsers

específics. L'eliminació també dependrà dels

colors del tatuatge. Malgrat tot, aquest és un

procés llarg i molt car. Altres sistemes

d'eliminació, com el cobriment (cober–up), el

retoc, l'estirament de la pell, l'abrasió salina i

l'escissió no eliminen totalment el tatuatge i

poden deixar cicatrius.



Mitjaplof

32

Els castells poden ser de 6, 7, 8 i fins i tot 10 pisos

d'alçada.

Els castells estan dividits en tres parts: la pinya, el

tronc, i el pom.

-LA PINYA és la base dels castells que sosté tota

l’estructura i ajuda a donar força i a aguantar

millor el castell. Segons el tipus de castell, es

necessiten unes manilles o un folre (tercera pinya).

-EL TRONC és una unió que pot ser de 2, 3, 4 o

5 persones. El tronc serveix per ajudar a sostenir

el pom de dalt.

La colla castellera CASTELLERS DE LLEIDA va néixer el 16 de març de 1995,

gràcies a una idea de la Delegació de Cultura a Lleida. Quan van començar

no tenien experiència.

La ciutat no havia tingut mai una colla castellera fins al 1995, tot i que la

seva història compta amb una actuació de les més antigues del ball de

valencians.

-EL POM DE DALT

La “canalla” forma el pont de dalt, que consisteix en tres pisos: els dosos, l'acotxador i l'enxaneta.

Els dosos són la unió de dos o cinc persones que sostenen  l'acotxador i  l'enxaneta.

L'acotxador és un nen/a petit/a que es col.loca acotxat damunt dels dosos.

Mònica Vila

L'enxaneta va damunt dels dosos i de l'acotxador

i hauria de ser una mica més gran que l’acotxador.

L'acotxador és la persona que corona el castell.
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Andrea Jiménez Vicky Llovet

Els diables de Lleida van començar a fer aquesta activitat l'any 1982.
Són un grup de persones que bàsicament es divideixen en quatre grups:
Flipa, Gralla, Colla Infantil, Colla dels Grans i Ball de Diables.

En total són 210 persones que actuen en aquests llocs: FRAGA
(12 d’octubre de 2013), ALFÉS (agost de 2013), IVARS DE NOGUERA
(2 d’agost de 2013), PALAU D'ANGLESOLA
(31 d’agost de 2012).

ESPECTACLES QUE OFEREIXEN:
· CORREFOC – Cercavila infernal de diables i percussionistes, combinada amb elements pirotècnics i estris diabòlics,
per carrers i places de la població amb un final de focs d’artifici mòbils i estàtics.
· NIT DE FOC – Muntatge pirotècnic, que combina el correfoc de diables tradicional amb so, llum, fum i tot un
magnífic espectacle diabòlic amb moderns efectes de foc artificial.

- BALL DE DIABLES -

Ball dramatitzat inspirat en el model del Corpus Medieval. Diàleg i lluita entre
el bé i el mal però sense contemplar figures religioses del guió original i
representant, de forma pagana, les figures humanes amb elements
politècnics acompanyats de versos i percussions.

-GRALLERS-

Formació grallera tradicional amb repertori propi de música popular i tradicional que ofereix cercaviles, tocs de matinades,
acompanyament de gegants o altres elements del bestiari i peces de ball de gralla.

-COLLA INFANTIL-

La colla infantil va ser creada a principis de l’any 2008. Actualment la formen un total de 30 nens d’edats compreses
entre els 6 i els 14 anys.
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-FLIPA-

Formació que neix del grup de diables i l’acompanyament de comparses de carnaval i cercaviles. Són els organitzadors de
les  "Atabalades populars i infernals '' a les festes de tardor de la ciutat de Lleida.

CARNAVAL
La Societat Carnavalesca Pau Pi neix  l’any 1982, organitzant
diferents actes dins la setmana de Carnestoltes.
Aquesta secció va ser recuperada l’any 2006 després d’una temporada
inactiva. Actualment la formen unes 70 persones.

LO DRAC CARRINCLÓ

És una bèstia de foc amb morfologia de drac infernal i fabulós: cos de serp, ales de muricec, potes i urpes.
Va ser creat per portar a terme la venjança de l’última metzinera penjada i cremada a Lleida l’any 1485, la pallaresa
Valentina Guarner.
A les entranyes de la cova del Boc de Biterna, l’esperit de la bruixa Valentina i el Mascle Cabró, en aquelarre solemne,
copularen en la foscor i engendraren la bèstia que, en sortir del fons de la terra, socarrimaria els qui manen de mala manera.
En orgia de foc i festa, les bruixes ballaren en rotllana i d’esquena al foc. Mentre, un boc negre s’ho mirava dalt d’una
roca, a l’entrada de la cova. Les bruixes de Biterna donaren en custòdia als Diables de Lleida la bèstia diabòlica fins el
dia del seu bateig de foc: la setmana dels tres dijous.
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La història del Carnestoltes:

La festa del Carnestoltes és la festa del món al revés.

Es tria un rei que, durant uns dies, deixa fer les coses

que la resta de l'any estan prohibides o mal vistes.

Tothom es disfressa, juga, balla, canta i fa bromes. El

Carnestoltes és un gran joc en el qual, durant unes

hores, pots deixar de ser tu mateix i convertir-te en

l'heroi que sempre has volgut ser.

Fa molt temps, jueus, grecs i romans ja celebraven

festes semblants al Carnestoltes. Els romans les

dedicaven als seus déus. Eren festes esbojarrades en

les quals els esclaus i els soldats triaven un rei que

primer manava tant com volia però que, al final, havia

de morir.

Al llarg de la història, aquestes festes han intentat

prohibir-les moltes vegades. No obstant això, sempre

han seguit existint gràcies a celebracions privades o

secretes. Amb el temps, aquesta situació ha canviat

i el Carnaval s'ha convertit en la festa més popular,

alegre i participativa de l'any.

El rei del Carnestoltes:

El rei del Carnestoltes és el centre de les festes. Cada

any apareix el dissabte sota l'aparença d'un animal

o d'una persona i llegeix el pregó amb el qual

s'inaugura la celebració.

En el seu pregó, el rei dóna permís per passar-ho bé

sense limitacions: és el moment de ballar i desfilar

disfressats. Però el caos i la bogeria només duren fins

al dimarts. Aquest dia la gent s'adona que el desordre

no és bo.

La prehistòria del Carnestoltes:

Durant el Paleolític i, posteriorment, al neolític, un

dels costums de les tribus de caçadors era vestir-se

en els seus rituals amb pells d'animals. Amb el temps,

el Carnaval ha patit la influència de moltes

civilitzacions i cada cultura ha aportat els seus propis

costums. Això ha fet que es conservi tant de  temps i

que sigui una festa llegendària.

El fet de disfressar-se, pintar-se la cara i celebrar és

un acte que es remunta a l'antiguitat i existeixen

algunes evidències que el poble sumeri ja realitzava

aquest tipus de celebracions fa 5.000 anys.

Jorge Tesán Thaubane Kothoul
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La tradició del Carnestoltes:

El Carnestoltes és la festa més primitiva i amb més

diversitat de tot el calendari. El Carnestoltes és una festa

pagana que es celebra dies abans de l'arribada de la Quaresma.

Avui en dia, hi ha llocs cèlebres pels seus festejos tradicionals

i espectaculars que atreuen el turista i l'amant dels costums

de cada lloc. Se celebra en diferents llocs de formes similars,

ja que sempre es presencien desfilades de carrosses, comparses

formades per grups de màscares o ballarins vestits amb un

mateix estil . Se sol celebrar en països amb religió cristiana .

L'origen del Carnestoltes:

Per començar a entendre què és el Carnestoltes,

hauríem d'entendre'n el seu significat. Hi ha diverses

versions respecte la procedència del mot Carnestoltes.

La majoria de definicions estan d'acord en què l'origen d'aquesta

festa es troba en les antigues festes paganes de l'hivern, molt

anterior a l'arribada del Cristianisme.

Des del Renaixement, molts erudits han proclamat que aquesta

festa descendeix de les Saturnals romanes per l'ús de màscares

i l'intercanvi de rols entre nobles i esclaus que durant aquests

dies es duia a terme. Pensant en aquest origen romà, es podria

dir que la procedència del mot Carnaval prové de les paraules

llatines carrus navalis (carro naval), paraules que podem

relacionar amb el déu Bacus, el qual venia del mar amb un

extravagant carruatge i donava el tret de sortida a les celebracions

de l'arribada de la primavera. A l'Edat Mitjana, es va pretendre

cristianitzar la festa.
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La nit de Sant Joan

No és gens clar l'origen d'aquesta celebració. Hi ha

qui hi veu un origen pagà anterior al

cristianisme. Una mena de reviviscència

de les festes del solstici d'estiu.

La Revetlla de Sant Joan, també anomenada popularment

com la Nit del Foc, la Nit de les Bruixes o la Nit del Ros, és una celebració que es realitza

arreu dels països catalans. La nit de Sant Joan, entre el 23 i 24 de juny, és una de les més

curtes de l'any a causa de la proximitat del solstici d'estiu.

En aquesta nit, per sopar, és habitual fer reunions familiars o bé anar a alguna festa

popular amb taules preparades a la vora d'una foguera. Llavors, es menja tota mena de

coques. És tradicional prendre vi o cava.

Tradicions

Les fogueres per Sant Joan no sols s'han estès i arrelat arreu dels territoris de parla

catalana, sinó que també hi ha molta tradició a molts llocs. Malgrat tot, no sembla que

provingui d'una tradició molt antiga i podria tenir pocs segles.

S'han recollit lleis del segle XVIII que miraven de posar fre als jocs de la gent amb els

focs d'artifici durant aquesta nit, però no ho van aconseguir. Durant el franquisme, es

va tractar de posar fi a la festa considerant-la pagana i impròpia de la gent cristiana,

però per tot arreu es va continuar celebrant clandestinament sense que es pogués frenar.

Joan Viladrich Cristian Cañizares
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Hola sóc el Guru de 1rA i ara us donaré informació de la regió
on he nascut. Us n'explicaré la història, el turisme, el clima...

El Panjab és una regió de l'Índia situada a la província de la
frontera del nord-oest. En aquesta regió es va
desenvolupar el sikhisme, que hi va arribar a exercir el poder a la primera meitat del
segle XIX. És d'on procedeix el poble gitano. La llengua oficial és el panjabi i la religió
majoritària, practicada per un 60% de la població, el sikhisme.

Té una superfície de 50.362 km² i una població de 24.289.296 habitants (l'any 2001).

La província del Panjab, abans sota domini britànic, es va repartir el 1947 entre l'Índia
i el Pakistan que van rebre respectivament la part oriental (Panjab Oriental) i la part
occidental (Panjab Occidental).

No hi ha boscos naturals a les planes. Hi ha grans extensions cobertes només amb
pastura, arbustos i matolls. La fruita del mànec es conrea principalment al sud-est del
Panjab i aconsegueix un alt grau de perfecció sobre Multan i Hoshiarpur.

Arbres fruiters cultivats, com ara taronja, magrana, poma, préssec, figa, móra, codony,
albercoc, ametlla i pruna són abundants a la regió.

El clima del Panjab es caracteritza per condicions fredes i calentes extremes. Les
temperatures anuals del Panjab oscil.len d'1°C a 46°C (min / max), però poden arribar
a 49 °C a l'estiu i 0 ° C a l'hivern.

El turisme al Panjab indi se centra al voltant dels palaus
històrics, camps de batalla i la gran arquitectura sikh
de l'estat i de la regió circumdant. Els exemples inclouen
diversos llocs de la civilització de la vall de l'Indus,
l'antiga fortalesa de Bathinda, els monuments
arquitectònics de Kapurthala, Patiala i Chandigarh.
La capital és moderna i fou dissenyada per Le Corbusier.
El Temple d'Or d'Amritsar és una de les principals
destinacions turístiques de Panjab.

Gurwinder Singh
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Avui estem amb l'Angel Martín, jugador del  C.T.I. Balàfia Vòlei. Ell  i el seu equip van ser primers a la

lliga de 1a Divisió Catalana. 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 amb les mans, encara que les regles

també permeten fer-ho amb qualsevol altra part del cos.

-Què és el que més t’agrada del voleibol?

Jugar amb equip i l’amistat que fas amb els companys.

- Podries donar algun consell a algú que vulgui començar a practicar aquest esport?

Tot es provar-ho, una vegada que es  prova t’agrada.

-On i quan vas començar a practicar-lo?

El dimarts i el dijous, de 20:00 a 22:00, al pavelló Juanjo Garra.

-Quantes copes i medalles has guanyat?

2 campionats d'Espanya, 2 copes Catalunya i 2 medalles.

-En quines posicions has quedat en els darrers temps?

Les dues últimes temporades hem quedat primers.

-Quantes hores hi dediques a la setmana?

Hi dedico 4 hores.

-Què és el més difícil d’aquest esport?

Intentar-ho fer el millor possible i no cometre cap error.

Per què vas voler començar a jugar a voleibol?

Primer vaig provar el bàsquet però no em va agradar i després vaig provar el volei i em va agradar.

-Quan esforç creus que s’hi ha de dedicar i per què?

El suficient perquè entrenem 2 hores a la setmana.

Enric Martín
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Ha arribat el febrer i la temporada de caça ja ha acabat. Totes les colles s'acomiaden dels

boscos i les armes perquè ja no es podrà caçar més. Aquí hi ha algunes dates d'Aragó de

quan s'acaba la temporada de caça major d'alguns animals coneguts:

-Cabra salvatge: des del 12 d'octubre fins al 16 de febrer.

-Cérvol, cabirol, isard, mufló i daina: des del 9 de setembre fins al 16 de febrer.

-Senglar i guineu (rabosa): des del 9 de setembre fins al 16 de febrer.

I aquí teniu les dates de Catalunya:

-Cabra salvatge: el període hàbil de caça serà el que determinin els

diferents plans tècnics de gestió cinegètica.

-Cérvol, cabirol, isard, mufló i daina: el període hàbil de caça serà el

que determinin els diferents plans tècnics de gestió cinegètica.

-Senglar i guineu (rabosa): des del 7 de setembre fins al 22 de febrer.

Aquestes dates són pràcticament igual encara que  les de caça menor són molt més variades.

Aragó: comença el 13 d'octubre i acaba el 5 de gener.

Catalunya: comença el 8 d'octubre i acaba el 31 de gener.

Àlex Duaigües
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El tennis taula és un esport poc conegut a

Espanya, però jo us dic que és un esport molt

bonic i divertit. Per jugar algun torneig

important, primer t'has de federar com a

jugador oficial i després ja pots anar a jugar

el torneig que vulguis però pagant els diners

que val cada torneig segons la seva qualitat.

Aquests diners els pot pagar el teu club al

qual pertanyis.

Hi ha competicions territorials, catalanes,

nacionals i internacionals. En aquest esport,

es pot jugar individual o dobles i on es juga

més aquest esport és a la Xina perquè és

originari d'allí.

Hi ha dos mètodes d'agafar la raqueta: la

“presa europea”, que és com l'agafa la gent

d'aquí, i la “presa asiàtica”, que és com

l'agafen la majoria de xinesos.

Alguns efectes coneguts pels jugadors que

ja tenen experiència i porten anys jugant en

aquest esport són el “topspin”, la “tallada”, el

“flip” i el “bloqueig”.

Un joc no es guanya fins que un (o dos als

dobles) jugador arriba a fer 11 punts i, si

arriben a 10 – 10, s'ha de guanyar per una

diferència de dos punts. El partit no es guanya

fins que s'arriba a fer 3 jocs o  4, que

és com ho fan els millors jugadors

del món, encara

que antigament

es jugava a 2

jocs de 24 punts

o per diferència

de dos si

s'arribava a

23 – 23.

Antigament, una raqueta contenia una fusta

de forma rodona amb dues esponges i la

raqueta s'agafava per un mànec que se situava

a sota de la seva forma. Actualment, la

raqueta conté dues gomes enganxades a la

forma de la raqueta, una d'elles és vermella

i l'altra negra, que poden ser més bones o

més dolentes segons la qualitat de la marca.

La marca més coneguda i més bona s'anomena

“Butterfly”.

Ara mateix, el millor jugador i  la

millorjugadora de tota Espanya són el Carlos

Machado i la Wang Tingting.

Ivan Fernández
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Gurwinder Singh

Aquest any 2013 és la primera vegada

que a Espanya s'ha fet un equip

d'un esport de l'Índia per anar a

jugar un torneig anomenat 2013

Kabaddi World Cup.

El Kabaddi és un esport oficial als

Jocs Asiàtics. Juguen dos equips de

set persones en una pista de 12,5

X 10 metres. Cada equip té cinc

jugadors a la reserva. Es juguen

dos temps de 20 minuts, amb un

intermedi de cinc després del qual

els equips canvien de costat.Els

equips fan torns enviant un "raider"

a l'àrea contrària amb la finalitat

de "capturar" jugadors de l'equip

contrari abans de tornar al seu.

Els membres "capturats" han de sortir

fora de la pista. L'atacant no ha

de respirar durant l'atac. Mentre

això succeeix, els defensors no han

de ser tocats (formen cadenes,

agafant-se de les mans per no xocar

entre ells) i tracten d'envoltar el

"raider". Aquest, per sumar punts

per al seu equip, ha de: 1) Intentar

tocar algun rival sense sortir-se

del rectangle que està envaint 2)

si aconsegueix tocar algun rival,

ha de tornar a la línia d'on ha

sortit (la línia central), atès que

si toca aquesta línia sumarà els

punts pels jugadors que hagi tocat,

els quals quedaran fora de joc

momentàniament.
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A l'equip d'Espanya tots eren

espanyols menys 3 jugadors de

l'Índia. Els altres anys, el 2010

i 2011, Espanya havia participat

però amb tots els jugadors de

l'Índia; i al 2012 no va poder

participar perquè no tenia tot

l'equip perquè només podien anar-

hi els jugadors que tenien passaport

espanyol.

Els equips que van participar van

ser aquests. Home: Argentina, Canadà,

Dinamarca, Anglaterra, Índia, Kènia,

Pakistan, Escòcia,  Sierra Leone,

Espanya i Estats Units

Dona: Dinamarca, Anglaterra, Índia,

Kènia, Mèxic, Nova Zelanda, Pakistan

i Estats Units

Aquests van ser els resultats

d'Espanya:

Kènia 32 – 40  Espanya

Índia 55 – 27  Espanya

Argentina 24 – 47  Espanya

Espanya 26 – 51 Estats Units

Espanya va quedar 3r del grup A.

L'Índia, com els altres anys, va

guanyar la final contra Pakistan:

 Índia 48 – 39  Pakistan
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L’associació Bulldog Lleida és una associació de propietaris de

bulldogs que fan trobades els diumenges al matí al Riu

Segre. Durant les trobades, fan passejos pel riu amb tots els

gossos- Hi ha hagut vegades que s'han trobat fins a 60

bulldogs tots junts. Després fan fotos dels

amos amb els gossos. La forma més fàcil per

comunicar-se amb ells és a través de Facebook, ja que tenen

un grup oficial on hi ha tots els membres.

A les reunions, s'hi poden trobar bulldogs de tots els tipus i de totes les mides i edats. Hi

ha bulldogs francesos, bulldogs anglesos i bulldogs americans . A més a més, els socis acullen

a qualsevol propietari d'un bulldog. Els bulldogs són molt amistosos entre ells i entre gossos

d'altres races, però no tots els gossos d’altres races són amistosos amb ells per això només

són reunions de bulldogs.

L’administrador va formar un grup en Facebook anomenat ‘’Bulldog Lleida’’  on els propietaris

dels bulldogs publiquen fotos i estats dels seus gossos i on també parlen de les quedades

al riu. El grup és privat i ningú pot veure les imatges però entrar al grup és tan fàcil com

prémer un botó.

Us aconsello que si teniu un bulldog entreu al grup, aneu a les

quedades i poseu tots tipus de fotos del vostre bulldog.

Lydia Ahufinger
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La raça de gos anomenada beagle és un gos caçador

que caça animals de pèl.

Són gossos mitjanament petits, atractius i fàcils

de tractar. Són amables i tranquils amb altres

animals domèstics. Per la seva aparença i expressió

dolça, hi ha moltes persones que els considera un

potencial meravellós. Els beagles van ser

domesticats per caçar i, per tant, en l'actualitat

aquests gossos encara tenen instints caçadors.

Els beagles són uns gossos que necessiten fer molt

exercici i necessiten viure en llocs amb molt espai

i un lloc exterior on puguin explorar i ensumar

olors noves.

El beagle és un gos bicolor o tricolor. Tenen la cara

marró i, també, les seves orelles. La part ventral,

les potes i el final de la cua són blanques i el llom

és negre. És un gos d'orelles llargues que serveixen

perquè, quan estan seguint un rastre amb el

nas al terra, les orelles aixequen la pols i així senten

millor l'olor de l'animal. És un gos musculós i amb

molta força a la boca i a les potes. El seu udol

peculiar és molt ronc i el fa servir per avisar quan

troba un rastre. Hem de recordar que no borda.

Hem parlat d'aquesta raça de gos perquè jo, l'Àlex,

vaig tenir un gos d'aquests. Es deia Pinxo i m'ho

passava molt bé amb ell perquè li agradava molt

jugar i, sobretot, mossegar coses.

Ivan Fernández Àlex Duaigües
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De la novel·la de Markus Zusak, Brian Pervial

ha creat la pel·lícula ''La ladrona de libros'',

ambientada a l'Alemanya nazi. La pel·lícula,

que demostra que la història no només és

violència, és protagonitzada per Nico Liersh

(Rudy), Ben Schnetzer (Max), Emily Watson

(Rosa), Geoffrey Rush (Hans) i Sophie Nélisse

(Liesel).

Una noia que es deia Liesel és traslladada de

família i de ciutat per a conèixer els seus nous

pares, Hans i Rosa, i a Rudy. Liesel, junt amb

Rudy i la seva família, viurà la guerra contra

Anglaterra, coneixerà en Max, un jueu que

escapa d’Adolf Hitler i de l’Alemanya nazi,

viurà inoblidables bombardejos i aprendrà que

les paraules són vida. També aprendrà a llegir

i a escriure amb la ajuda de Hans i Max. A

poc a poc, anirà creixent i als 90 anys morirà.

Basada en fets reals, arriba la pel·lícula que

ens farà pensar que les paraules són vida.

Arriba ''La ladrona de libros''.

Lydia Ahufinger
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Aquesta sèrie es pot veure cada dimarts a les 22:30 hores

al canal de “Telecinco”.

La sèrie està protagonitzada per molts personatges,

Álex González, a la sèrie anomenat Javier

Morey, Hiba Abouk, a la sèrie anomenada Fátima, José

Coronado, a la sèrie anomenat Fran, i  Rubén Cortada, a la sèrie anomenat Faruq.

És una sèrie molt interessant d'intriga, de misteri i de molta acció. Relata un assassinat que

es produeix a la ciutat de Ceuta, situada al Marroc. Durant aquesta sèrie, hi ha hagut uns

7 o 8 testimonis de l'assassinat.

Aquesta sèrie la van estrenar el dia 4 de febrer i el dia 6 de maig van fer l'últim capítol.

va ser el nº13. Durant aquest capítol van succeir coses molt estranyes i quan va acabar ficava

“Continuarà”, es pensa que continuarà la segona part durant l'estiu o al setembre.

Ivan Fernández
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El director és Françis Lewerens. El nom

original és The hunger games catching fire i

dura 146 minuts. Els actors principals són:

Katnis Everdeen, Jennifer Lawrence i Peate

Josh Hutsherson.

Resum: Té lloc en un país fictici anomenat

Panem. Katnis i Peate han guanyat els jocs de

la fam i després els juren que els perdonaran

la vida a ells i les seves famílies. Però, els van

trair perquè van crear uns altres jocs de la

fam amb tots els anteriors guanyadors. Eren

uns jocs de la fam definitius. Una vegada

començats els jocs, Katnis i Peate havien de

buscar aliats per no ser derrotats. El terreny

era una illa envoltada per una cúpula, d'on no

podien sortir, i era un rellotge que  a cada

hora passaven fenòmens diferents: boira

verinosa, ones gegants, bèsties ferotges...

Katnis, al veure com sofrien els seus aliats,

se li va ocórrer una idea: va enredar

lligar un fil de coure que un aliat seu havia

trobat a una de les seves fletxes, la va

electrificar i la va llançar a la cúpula que els

tenia tancats a tots. Va crear un forat a la

cúpula i, finalment, va quedar totalment

destruïda.

Opinió: Aquesta pel·lícula m’ ha agradat molt

perquè demostra l’enginy que ha tingut el

director creant els personatges i imaginant

tota la pel·lícula . A més a més, ha creat

escenes molt complicades. Gràcies a això

aquesta pel·lícula ja s’ha fet molt famosa,

especialment a Amèrica. Jo us recomano

veure-la ja que té molt bones crítiques.

Jorge Tesán
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El divendres 21 de març, com era l'últim dia de la english-

week, els alumnes de 1r van veure la pel·lícula

de Percy Jackson.

Sinopsi:

Aquesta pel·lícula tracta d'un nen que descobreix que és

un semidéu perquè és el fill de Poseidó. Després, al nen

l'envien a un campament però abans d'entrar al campament segrestren la seva mare.

A continuació, coneix els quei seran els seus millors amics i, per últim, Percy i els seus

amics van a rescatar la seva mare i a recuperar el llampec d'Ulisses.

Els protagonistes:

Percy Jackson, fill de Poseidó.

Grover, el millor amic de Percy, un sàtir.

Annabeth, filla d'Atenea, l'amor platònic de

Percy.

Luke, rebel i malcriat fill d'Hermes.

Hades, déu de l'inframón.

Poseidó, déu del mar, els rius, les

tempestes i els terratrèmols.

Zeus,  el rei de l'Olimp i els déus.

Medusa.

El centaure Quirón, entrenador d'herois.

Sally Jackson, mare de Percy.

Gabe, padrastre de Percy.

Any: 2010.

Crítica: és una pel·lícula en què aprens moltes coses sobre els déus i també és molt

divertida veure-la. La part que més m'ha agradat és quan Percy Jackson descobreix

que és un semidéu. Opinió: la pel·lícula està bastant bé.

Mireia Mejías
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Lydia Ahufinger

El curiós incident del gos a mitjanit  és una

novel·la, de l' escriptor britànic Mark Haddon,

apareguda el 2003 i traduïda al català el

2004 per Rosa Borràs. Fou editada per La

Magrana.

La novel·la explica com el protagonista, un noi

autista anomenat Chistopher Boone, de 15

anys  troba el gos de la veïna mort i decideix

investigar-ne les causes. Haurà de superar

la seva animadversió a parlar amb els adults

i desconeguts per aconseguir els seus

objectius i a poc a poc veurà com el món dels

adults és molt lluny del que hauria de ser un

món ideal.

Com que el protagonista té un gran interès

per les matemàtiques, el llibre conté moltes

reflexions sobre aquest tema. Els capítols,

per exemple, estan ordenats amb números

primers. Aquest interès també li permet ser

molt  més científic i seguir les cerques de

Sherlock Holmes, que mantenia una obsessió

per l'anàlisi objectiva dels fets. A poc a poc,

Chistopher va escrivint en un llibre (el que

llegeix el lector). Chistopher pateix la

síndrome del savi amb les matemàtiques, té

memòria fotogràfica, és extremadament

observador i és patològicament incapaç de

dir mentides. No obstant això, té dificultats

per entendre el comportament humà, les

expressions i les relacions, a banda de les de

felicitat i tristesa perquè les hi han

explicades.

I té dificultats per entendre les metàfores

Té un gran interès per les matemàtiques i té

una rata, la Toby, com a mascota. Chistopher

odia el color groc i el marró i que el toquin.

El curiós incident del gos a mitjanit  és una

novel·la de misteri molt interessant, no només

per als matemàtics sinó també per als alumnes

a qui els agradin els misteris, els accidents

i les sorpreses. A més a més, encara que el

llibre tingui 360  pàgines es divertit de llegir.
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Mireia Mejías

Esta novela la leímos los alumnos de 1º de ESO en el

primer trimestre.

Sinopsis:

Esta novela trata de cómo una familia  judía se tiene

que marchar de Alemania porque Hittler no quiere un

mundo con judíos. Cuando se marchan de Alemania, se

van a distintos países y allá viven experiencias y conocen

a muchas personas.

Personajes:

Anna, la protagonista.

Max, hemanono de Anna.

Los padres de anna y Max.

El tio de Anna y Max.

Crítica:

Es un libro muy largo pero muy fácil de

leer, sin palabras difíciles. Puedes pasar

un rato entretenido leyendo este libro.

La parte que más me ha gustado ha sido

cuando el hermano de Anna leía sus

redacciones, eran muy divertidas.

Opinión:

Vale la pena leerlo.
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Entre els alumnes Oriol Mota i Houda Bejja hem elaborat una enquesta d'ús de les principals

xarxes socials. L'Oriol va redactar les preguntes que les tutores van passar a les classes i la

Houda s'ha encarregat de processar la informació i extreure'n les conclusions.

Respon les següents preguntes per a fer una enquesta a la revista escolar.

Hola, us agrairia que responguéssiu la següent enquesta per poder fer la revista
escolar. Moltes gràcies.

Quantes hores  utilitzes  les xarxes socials i xats?

a)  30’       b) 1h       c) 1h i 30’       d) 2h       e) 2h i 30’       f) 3h       g) 4h

Altres respostes
diferents:.......................................................................................................................

Per a què les utilitzes?  Tria la principal

a) Comunicar-nos els deures     b) Fer deures o treballs en grup a distància.

 c) Temps de lleure

Altres respostes
diferents:..............................................................................................................................

Quines xarxes socials o xats utilitzes?   Tria la principal.

a) Whatsapp     b) Line     c) Facebook     d) Twiter     e)Gmail o Hotmail
f)Yahoo

g)Skype     h) Google+     i) Twenti

Altres respostes
diferents:..............................................................................................................
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He decidit fer un escrit sobre les xarxes socials i xats que s’utilitzen per xatejar i per

comunicar-se i fer deures de l’institut.

 En les següents enquestes, vull saber les hores que ens hi estem els alumnes: 0h, 0:30h,

1h, 1:30, 2h, 2:30, 3h o 4h , per a què les utilitzem (comunicar-nos els deures, per al temps

d'oci, per a fer treballs o deures en grup a distància...) , i, finalment, quines xarxes són les

més usades (Facebook, Twitter, Gmail, Hotmail, Yahoo, Skype, Whatsapp, Line, Google+

o Twenti)

CONCLUSIONS

A la pregunta que planteja quantes hores passen els alumnes a les xarxes socials i als xats,

han contestat un total de 153 alumnes. D'aquests, 43 persones s'hi estan més de 2h 30' i

24 persones s'hi estan 4 h. Hi ha 46 persones que es connecten a les xarxes socials entre

1,30' i 2h. Hi ha 54 persones que estan connectats a les xarxes socials 1h.

Pel que fa a l'ús de les xarxes socials, 141 persones   les usen en el temps de lleure  i 24

persones per fer deures o treballs en grup a distància. També trobem 40 persones que

són a les xarxes socials per comunicar-se els deures.

Les xarxes socials en què es comuniquen els nostres  alu mnes són el facebook (123 persones)

el whatsapp (126 persones)  i el twitter (40 persones).  També s'usen altres xarxes com:

gmail o hotmail, line, skype, twenti...

Houda Bejja
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Al nostre centre, es fa una matèria

optat i v a  que  és  l 'Educac i ó

Mediambiental. Jo sóc voluntari perquè

m'agrada ajudar el medi ambient i crec

que aquesta matèria es l'opció correcta

per ajudar-lo.

La Festa dels Transports és un dia que

se celebra per ajudar el medi i saber

quin és el transport més saludable i

més ràpid per anar per la ciutat. Una

gran varietat d'instituts vam descobrir

que la bicicleta és el transport més

ràpid i el que menys CO2 consum

juntament amb anar caminant.

L'autobús és el 2n transport més lent,

el 2n més car i el 2n que consum més

CO2.

El punt de trobada era la plaça St.

Joan. Quan vam arribar al punt, vam

esmorzar i ens van donar un suc.

Després ens van fer fotos i alguns nens

i nenes van poder gaudir de poder sortir

per Lleida TV.

Quan vam acabar, vam anar cap a

l'institut amb el mateix transport que

hi havíem anat.

Una a ltra part de l 'Eduació

Mediambiental és l'Agenda 21, que és

un programa de les Nacions Unides

( O N U )  p e r  a  p r o m o u r e  e l

desenvolupament sostenible, entès com

a millora de la qualitat de vida .

La setmana passada uns quants de

l'Agenda 21 vam anar al Parc de La

Mitjana per representar  l'institut.

Vam fer unes quantes activitats:

anetllament, la presentació de

powerpoints sobre el reciclatge a

l'institut... I ens van donar un diploma.

Enric Martín
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D'aquesta manera, el medi serà més net i el món també.

La directiva ha iniciat l'Agenda 21, un programa de les Nacions Unides per

promoure el desenvolupament sostenible, entès com a millora de la qualitat de

vida de la comunitat i en equilibri amb el capital natural.

Al nostre institut, reciclem encara que alguns no ho respectin. Per aquest

motiu els professors han fet un grup que es diu Agenda 21, que pretén que

alumnes i professors col·laborin amb el medi ambient.

L'Agenda 21 vol facilitar la implicació dels centres en l'ambiciós projecte

planetari de construir un món més sostenible, començant per la intervenció en

el nostre entorn més immediat.

Al nostre institut reciclem i  tenim

contenidors de brossa de tots els colors.

Però hi ha gent que no respecta el medi

ambient i que no vol reciclar. Per això els

carrers estan tan bruts.

El nostre institut,  intentem que sigui més

net i que els nens i les nenes reciclin.

Amine El Mokhtari Thaubane Kothoul



1- Podrà la Terra suportar la població mundial?

Al 1961, els 3 mil milions de persones que habitaven la Terra depenien de la meitat dels

recursos totals de la Terra. Per a l'any 1986, la població superava els 5.000.000.000 i

s'estima que ja utilitzaven tota la producció sostenible de la Terra. Els demògrafs calculen

que per al 2050, quan el nivell de la població arribi als 9 mil milions, es necessitaran els

recursos equivalents a dos planetes per suportar el nivell de consum actual.

2- Quant petroli queda a la Terra?

Segons l'Informe Estadístic del Mercat Energètic Mundial de la British Petroleum, el món

compta amb reserves per fer front a les necessitats dels propers 42 anys si es manté

l'actual nivell de producció. Al 1880, la producció mundial era inferior al milió de tones. Avui,

supera els 3.500 milions de tones.

3- Senten enveja els gossos?

La resposta és sí. Així ho confirma un equip de neurobiòlegs de la Universitat de Viena

(Àustria). Això ja ho sospitaven la majoria dels propietaris de gossos. Aquests animals poden

sentir enveja i reaccionar de forma negativa quan perceben que els tracten pitjor que a

altres.

Els autors de l'estudi van ensenyar a estendre la pota a diversos gossos, que obeïen de bon

grat fins i tot sense rebre cap un premi. Però a canvi, quan van començar a donar pa o una

llonganissa a alguns gossos, als que no els havien donat res semblaven sentir-se ofesos:

badallaven i es grataven o es negaven a participar en el joc.

Com sigui, sempre és bo tractar i tenir cura de les nostres mascotes.

4-  Què va existir abans la gallina o l'ou?

Segons uns científics, afirmen que la gallina va existir abans que l'ou. A la universitat

d'Anglaterra (Sheffield), argumenten que la gallina va existir abans que l'ou ja que, encara

que va néixer d'un ou, aquest no era un ou de gallina perquè va sortir d'una mala formació

i així es com va sortir en la primera gallina.

Aquesta és una de les respostes que més polèmiques causen al món.
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5- De quina nacionalitat són les persones que més contaminen?

Amb només 300 milions d'habitants, Estats Units és responsable de la cinquena part de la

contaminació. Això és un 20% en relació amb la resta del món . La revista National Geographic

es va donar a la tasca de mesurar quant consum un nord-americà, de mitjana, al llarg de la

seva vida: llesques de pa (4.476), ous (19.826), dutxes (28.433), raspalls dentals (156), tubs

de pasta dental (389) , barres de sabó (656), ampolles de xampú (198), taronges (12.888)

i galons de llet (1.632).

7- Quant pesen els oceans?

Aproximadament tres mil bilions de quilograms. Al novembre de 2009, científics de la

Universitat de Bonn i altres institucions van obtenir aquesta resposta al calcular la distribució

de massa oceànica a partir dels canvis que l'atracció gravitacional exerceix sobre els

satèl·lits.

8- Quin és l'observatori prehistòric més antic del món?

El més antic conjunt de megàlits es diu Nabta, a l'oest del Riu Nil, al sud d'Egipte. Té una

antiguitat d'entre 6.000 i 6.500 anys. Té al voltant de mil anys més que Stonehenge i altres

observatoris.

Nico Marco Eloi Castellano

9- Conduir malament és genètic?

Sí, però el doctor Cramer, de la Universitat de Califòrnia,

va trobar que la gent amb un gen determinat, que

conserva una major agilitat mental, pot desenvolupar

malalties com el Parkinson. El 20% de la gent amb

aquesta variant genètica condueix pitjor.

6- L'erupció d'un súper volcà podria acabar amb la

humanitat?

La magnitud del desastre no es coneix. Però es sap que prop

del Parc Nacional de Yellowstone als EUA se situa una càmera

de 60 km de llarg, 40 km d'ample i 10 km de profunditat amb

uns 24.000 km cúbics de magma volcànic. Si fa erupció

novament provocaria terratrèmols i tsunamis amb efectes

catastròfics.
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Nosaltres, la Carme i la Lorena, hem fet unes fotos per transformar en zombis o vampirs els

seus protagonistes. Hem muntat aquest petit negoci (foto plof) de fotografies retocades per a

la pàgina web picmonkey.

Si us interessa truqueu a aquest telèfon:
Tel. 9730000719

Preu per fotografia: 0€

Preu per trucar: 1000€

Esperem que us agradin les fotos.

L
orena
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Carme



Mitjaplof

60

Com arribar aviat a l'institut?

Diferents opcions:

Anar a dormir més aviat.

No beure begudes estimulants.

Sortir més aviat de casa.

Com trobar nòvia?

Demanar-la als Reis o per Nadal. Potser tens sort.

Surt al carrer per conèixer gent nova.

Sigues bona persona amb les noies i fes-te amic seu.

De què et pots disfressar aquest carnaval?

Vampir, si t'agrada la sang.

Pirata, si t'agrada lluitar i t'agraden les espases.

Dimoni, si t'agrada fer por a la gent.

Com aprimar-se?

Seguint una dieta saludable.

Fent esport o apuntant-se a un gimnàs.

No picar d'una menjada a l'altra.

Com deixar de fumar?

Productes farmacològics. Per exemple: pastilles...

Ajuda professional per deixar de fumar:  ajuda d'un psicòleg.

L'Amine El Mokhtari ens dóna alguns consells per a

diferents qüestions. Esperem que us siguin d'utilitat.

Amine El Mokhtari
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1-. Sóc molt intel·ligent
i em consulta tota la gent.

2-. Transparenta però es veu,
amb les mans no la podràs agafar
perquè tard o d'hora s'escolarà.

3-. És prima com un fideu.
 Té la llengua llarga.
 Els seus ulls adormen els humans.
 Què és?

4-. És de color verd amb una cua.
Camina a poc a poc
i té una closca.
Què és?

5-. Oro parece,
plata, no es.
Quien no lo adivine
bien tonto es.

6-. És un animalet
que després d'un temps
es torna papallona.
Què és ?

7-. Només sé que fa tic-tac.

Què és?

8-. De qué color

es el caballo blanco de Santiago?

9-. Quin és l'animal que pot aguantar

el doble del seu pes?
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Kakuros
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Sudoku

laberint
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Les estrelles de la Mitjaplof

Sirio es la estrella más brillante del cielo nocturno que se puede observar. Está situada en la constelación Canis
Maior. Sirio es una estrella binaria, que significa que es como un sistema planetario, pero que está formado por
varias estrellas que en este caso son: Sirio A  y Sirio B. Esta estrella esta a 8,6 años luz del Sistema Solar y
eso la clasifica en la sexta estrella más cercana al Sol.

A causa de la irregular órbita del sistema Sirio los astrónomos creen que puede haber una tercera estrella y un
planeta.Este astro aún no ha sido observado y se discute su existencia.

Las tres grandes pirámides egipcias las construyeron orientadas a la estrella Sirio.

También le llamaban la Constelación del Perro.


