
ENTREVISTESACTIVITATS REALITZADES

PRESENTACIÓ DELS CORRESPONSALS

Manel Domingo ( Alumne membre del consell escolar )

Hola, bon dia o no tan bo, en aquest període d'exàmens jeje. Som 
els corresponsals 2013/14 d'aquest institut. Maria, Gemma, Ainoa i 
Juan (d'esquerra a dreta a la foto). I direu: que significa ser 
corresponsal?

Doncs aquí t’ho explique, som els responsables de fer arribar tota la 
informació eixida de l'Ajuntament, tant activitats, com els 
esdeveniments més propers. No dubteu en preguntar-nos qualsevol 
dubte que tingueu, personalment o via twitter @ Jorge_Juan2014,o 
en el mail corresponsalesiesjorgejuan@hotmail.com. Nosaltres 
estarem encantats d'atendre-vos. Dit això esperem complir totes les 
nostres expectatives i poder realitzar més activitats del normal dins i 
fora del centre.

EXCURSIÓ AL TEATRE

El passat 14 de Novembre es va realitzar una excursió per als alumnes de 3r i 
4t d'ESO i alguns de Batxiller, a València, al teatre Meridional per veure una 
adaptació de l' clasiquíssima obra "Romeu i Julieta" anomenada "Romeo, 
versió Montesca de la tragèdia de Verona".
On actuaven precisament tres actors famosos, que a la vegada interpretaven 
diversos personatges dins de l'obra , com vam poder vore. Nuets de qualsevol 
suport a l'escenari, excepte pel vestuari i algun efecte de so o algun tènue 
canvi de llums.Al acabar van respondre preguntes i es van fer fotos amb els 
seus "fans". Sobra afirmar que el teatre és més costós que el cinema però que 
és recompensat emocional-ment ja que interactuen amb el públic i reben de 
primera mà els seus gestos de felicitat, grat i emoció, i sobretot els gratificants 
aplaudiments que no veurien a la TV.

25 DE NOVEMBRE  DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Aquest 25 de novembre, l’IES Jorge Juan va commemorar el dia contra la 
violència de gènere. Col·locàrem diversos cartells i símbols per tot el centre. A 
més els alumnes de 4t ESO LV van fer un treball sobre el tema en qüestió. El 
treball tenia diverses parts. Primerament, ens van ensenyar que significava la 
violència i algun altre concepte més i dades estadístiques sobre el 
maltractament a la dona.  Després es van poder veure alguns vídeos molt 
impactants sobre la violència de gènere fets pels alumnes .També vam poder 
escoltar una cançó, que reflectia aquestes situacions perfectament “La bella i 
la bèstia " del conegut raper Porta. Per acabar, es va llegir un esgarrifós text 
sobre els xiquets i les xiquetes que acaben orfes, perquè el seu pare assassina 
la seva mare i acaba a la presó. En aquests xiquets també podem trobar 
signes de violència en créixer per aquesta causa. Conclòs tot això i amb 
aquestes idees candents, l’alumnat van omplir i contestar diverses preguntes 
sobre el tema. Algunes de les frases més destacades eren les grans mentides 
ocultes per la societat que realment si que existeixen però no volem creure-ho 
, com ara :" La violència domèstica no és per tant , són casos molt aïllats  o “el 
que passa és que ixen en premsa i això fa que sembli que passa molt".



 
Fa uns dies vam tenir el plaer de votar per a l'elecció d'un nou membre del Consell 
Escolar. Avui, després de tots els possibles candidats, hem tingut l'honor de fer-li 
una entrevista a Manel Domingo, el guanyador.

- Hola , Manel. Quin és el teu treball en el consell escolar?
La meua feina en el consell escolar, és a grans trets, representar l'alumnat a l'hora 
de participar en la comunitat educativa del nostre centre. Açò és, informar als 
meus companys de les decisions que es prenen i ens afecten, i de la mateixa 
manera, realitzar qualsevol proposta que tinguem com a part del mateix. Es 
essencial que a traves del Consell Escolar se'ns escolte i considere ja que a 
nosaltres va dirigit tot el sistema educatiu, i tan essencial com això és que 
prenguem consciència i despertem cert compromís, per poder exigir informació, 
plantejar necessitats o generar iniciatives. Al cap i a la fi, qualsevol decisió ens 
afecta a tots. 

- Molt bé , per què et vas presentar al consell escolar ?
Em presente al Consell Escolar per prendre aquesta representació dels meus 
companys, però també i principalment perquè ens trobem en un moment de plena 
lluita estudiantil, en què s? està atacant l'educació publica d'una manera brutal 
amb polítiques de retallades o mesures com la LOMCE, i és una cosa que, ja no com a estudiants, sinó com a ciutadans 
, no ens podem permitir. Per això ara més que mai ens hem de fer sentir. El Consell Escolar pot ser una gran eina per 
apropar aquest missatge a més companys i per organitzar-la d'una manera correcta. L’any passat aquest centre es va 
moure molt per aquesta causa. És important que seguim amb això i que tots, tant alumnes com pares/mares i 
professors/professores prengam consciència d'això.

- T'esperaves ser el guanyador?
La veritat és que fins a l'últim moment no m' atrevia a preveure el resultat, ja que va haver molta participació en la 
presentació per part dels cursos de l'ESO, així com a l'hora de votar, la qual cosa vull creure que és perquè els estudiants 
més joves prenen consciència i compromís cada vegada més pronte. Això seria una gran notícia, i un exemple per als que 
estem en cursos més alts, que de vegades ens oblidem d'assumptes com aquests tot i tenir la mateixa importància que 
els nostres exàmens i avaluacions.

- I com et vas sentir en saber que havies guanyat?
Supose que igual que els meus companys del consell, diria que satisfet, però això és una cosa que no podem dir fins que 
ens posem en funcionament i representant al alumnat. Les eleccions són només el primer pas i de moment, ens queda 
un curs per endavant.

- A més d'això , supose que tindràs altres coses al cap, a que et dediques quan no estàs estudiant?
Doncs sóc nadador, així que bàsicament nade. Se’n van moltes hores amb això fins a tal punt que si no estic a l'institut, 
el més probable és que estiga  a la piscina. Però per descomptat no ho veig com una pèrdua de temps, és una cosa que 
m'encanta i em distància una estona del món real. Però bo, amb una mica d'organització hi ha temps per a tot, sempre 
que de veritat vulgues fer-ho.

- I per acabar una pregunta diferent , potser una poc sense sentit en aquest àmbit escolar , si pogueres viatjar en 
el temps Què és el primer que faries?
Aquesta és una d'aquelles preguntes que un es fa al llarg de la seua vida... Ja és difícil escollir un moment i lloc, i si alguna 
cosa ens ha ensenyat Retorn al Futur és que tocar les coses del passat no sol acabar be. Crec que aniria a Grècia a parlar 
amb Socrates, i fins i tot intentaria evitar la injustícia de la seua mort, sempre que l'home resultara ser simpátic. I si em 
donara llibertat, hi ha mil persones en la història amb qui m'agradaria passar un estona. També hagués estat interessant 
conèixer a Buda, veure com van construir les piràmides o visitar mil ciutats de la antiguitat. En fi, aquesta és probablement 
una de les preguntes més complicades que hi ha, impossible prendre una decisió entre tantes.

- Moltes gràcies per respondre a les meues preguntes i fins la propera entrevista.

Membre del consell a la dreta
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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 

Membre del consell a la dreta


