
ENTREVISTESACTIVITATS REALITZADES

PRESENTACIÓ DELS CORRESPONSALS

-Com se't va ocórrer organitzar l'esdeveniment que es va celebrar el 25 de novembre en 
contra de la violència de gènere?

-Em va ocórrer desgraciadament perquè habitualment en l’estat espanyol estan morint dones a 
mans dels seus marits i considere que una de les funcions fonamentals del sistema educatiu es 
ensenyar a la gent que ixes coses no passen. Tant de bo que no m’hagués ocorregut perquè no 
hi hagueren morts.

-Va ser molt difícil organitzar l’esdeveniment?

-És molt difícil organitzar-ho en un centre que no té tradició de fer activitats extraescolars, no va 
ser molt difícil per què jo ho vaig fer en els meus alumnes de 2n de l’E.S.O i els de 2n de P.Q.P.I, 
però haguera pogut funcionar millor si tots els alumnes del centre hagueren estat implicats.

-Has conegut algú que hagi patit algun tipus de maltractament?

-Sí, una amiga, una coneguda... però si.

Professora Cristina Marqués

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

El 25 de novembre es va celebrar  al nostre institut el dia contra la 
violència de gènere. Varem llegir poemes sobre aquest tema i van fer una 
xicoteta representació els alumnes de 2n d’E.S.O i 2n de P.Q.P.I.. 

Els corresponsals del Clot del Moro aquest any 
som tres alumnes de tercer de la ESO: Begoña 
Aliaga (3rA), Borja Mateu (3r A) i Patricia 
Komunziñska (3r C-D). Qualsevol dubte que 
tingueu ens la podeu consultar personalment  o 
en consergeria hi ha papers per omplir.

Corresponsalesclot@gmail.com

CAMPANYA DE LA BICI

Varem fer una campanya de 
la bici per a fomentar el seu 
ús, consistia en vindre 10 
dies a classe en bici, alguns 
alumnes i alguns professors 
van vindre a classe en ella.

DIA DELS DRETS HUMANS

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

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 !!!

Celebrem Halloween amb una 
gran festa de disfresses i un 
decorat terrorífic. Vam sopar 
Hot Dogs i la recaptació de la nit 
es van entregar 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 vullga 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 19.30
Vesprada de monòleg amb 
EUGENI ALEMANY

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


