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Els corresponsals del Clot del Moro d’aquest any, 
som els tres de tercer: Begoña Aliaga (3º  A), Borja 
Mateu (3º A) i Patricia Komunziñska (3º C-D).

Qualsevol dubte que tingau ens el podeu preguntar 
a nosaltres personalment o en consergeria hi ha 
papers per a omplir.

El nostre correu electrònic és:  
Corresponsalesclot@gmail.com


CONTRA LES RETALLADES EN EDUCACIÓ PÚBLICA

L'institut Clot del Moro el passat dia 26 de Novembre va 
realitzar un esdeveniment contra els retalls que el govern 
vol imposar a l'educació pública. Este esdeveniment 
també es va realitzar en altres instituts en dies posteriors. 
Però en el nostre institut els alumnes d'escènic de 1r i 2n 
de Batxiller van voler fer alguna cosa especial 
mostrant-nos un espectacle que molts de nosaltres al 
principi no aconseguirem entendre. Es van vestir amb 
mones blanques i amb xurros de piscina van colpejar a la 
gent que amb una cadena humana havien rodejat l'institut 
agafats de les mans. Açò volia representar la gent que 
havia imposat la nova llei “colpejant-nos” i “fent-nos mal” i 
nosaltres els afectats no els deixàvem entrar en el nostre 
institut. Realment este espectacle estava dissenyat 
perquè no sabérem bé del que es tractava i ens 
quedàrem pensant en això. Així que si no sabies d'açò, és 
totalment normal; i si ho havies aconseguit endevinar, 
enhorabona.

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

El dia de la violència de gènere es va realitzar  junt amb 
l'esdeveniment del Cross del Clot del Moro. Per a 
commemorar-ho en els números dels participants del 
cross posava “Contra la violència de gènere” i abans de 
començar amb les carreres el curs de 1r Batxiller 
d'escènic va fer una xicoteta representació de 
performance  dedicada a tal tema.Ara passem a 
comentar el cross, ja que enguany era el 10é aniversari 
del cross al Clot, com bé es podia apreciar en l'eixida de 
les carreres, on es va pintar en terra perquè es veira bé. 
Com que era un esdeveniment important l'institut no va 
escatimar en esforços perquè tot estiguera el millor 
possible, i durant la carrera els de l'optativa d'educació 
física de 2n de Batxiller es van encarregar d'això. A 
més, perquè tot estiguera molt més animat no sols va 
participar gent del cross, si no que també van vindre 
gent del Jaume I,  Gilet, primària d'Ausiàs March i Villar 
i de l'escola Sant Pere del Port de Sagunt. Sens dubte 
va ser un gran esdeveniment que tots vam poder 
disfrutar i en el que ens divertirem molt.

DISTINTO

Lo querían matar
los iguales

porque era distinto.

Si veis un pájaro distinto,
tiradlo;

si veis un monte distinto,
caedlo;

si veis un camino distinto,
cortadlo;

si veis una rosa distinta,
deshojadla;

si veis un río distinto,
cegadlo...

si veis un hombre distinto,
matadlo.

¿Y el sol y la luna
dando en lo distinto?

Altura, olor, largor, frescura, cantar, 
vivir

distinto
de lo distinto;

lo que seas, que eres
distinto

(monte, camino, rosa, río, pájaro, 
hombre):

si te descubren los iguales,
huye a mí,

ven a mi ser, mi frente, mi corazón 
distinto.

Juan Ramón Jiménez

Per a commemorar 
aquest dia tan 
significatiu es va possar 
als taulers d’anuncis 
unes fotografies amb els 
principals drets.



CINE NOVEMBRE AL CASAL...

Gimcana Negra

Halloween

MUSICA
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Diumenge 23

Diumenge 27

Divendres 20 desembre 19.30h.
Animació Valenciana II (Conflictivos)

Dijous 26 desembre 19.30 h.
La naranja mecánica

Divendres 27 desembre 19.30 h.
Animació Valenciana (Cortos varios)

Dissabte 28 desembre 11.30 h.
ClayKids 
(charla/conferencia/proyección)

Dijous 2 de gener 19.30 h.
Hijos de los hombres

Divendres 3 de gener 19.30 h.
Malditos Bastardos

27 de desembre a las 22.30 h
LADY PEPPER + NAMASTÊ

28 de desembre a las 22.30 h
40 aniversari dels AC/DC, amb 
OVERDOSE (tribut) + LITHIUM 
(hard rock) 

Al mes de novembre, els corresponsals participaren en 
una Gimcana dins del cicle Novembre Negre. Alguns 
com a voluntaris i les del María Moliner com partipants. 
Encara que no van guanyar, ¡¡¡ s'ho van passar genial !!!

També celebrem Halloween 
amb una gran festa de 
disfresses i un decorat 
terrorí�c. Vam sopar Hot 
Dogs i la recaptació de la nit 
es va lliurar a l'Associació 
Tots amb Diego.

La revista JoveNews és la revista que els Corresponsals del Casal en els Instituts realitzen per posar-nos al dia 
de les activitats que es duen a terme tant a l'IES com al Casal Jove.  Així, podreu veure entrevistes a companys 
o professors, excursions, activitats al Casal, cartes al director de l'IES...  Ah! I per cert, qui vulgui pot participar 
a la revista. Només ha de dir-ho als corresponsals del seu IES. Els coneixereu a l'interior de la revista i al twitter 
@ CorrsponsCajo14

A la portada, vos mostrem una selecció de fotos de l'última Lluna Plena, Programa d'Oci Alternatiu, que 
organitzen els IES cada últim divendres al Casal Jove. Podràs veure més fotos a llunaplena.saguntjove.es. 
Segueix-nos.

Selecció d’imatges del Programa d’oci alternatiu “Lluna Plena” al Casal Jove 29 de novembre de 2013.

Dissabte 21

CAPOEIRA

Diumenge 22

Per inscriure’t pregunta als corresponsals del teu institut. Si vols mes informació www.saguntjove.es 


