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-Per què utilitzes la bici?
-Perquè és un mitjà còmode i no contamina.
-Que diries als teus/es companys/es i amics perquè utilitzen la 
bici?
-Que si realment els preocupa el medi ambient, i es queixen de la 
contaminació de tot tipus de transports, que utilitzen la bici i posen 
de la seua part, a part, el transport públic està prou car.
-Des de quan utilitzas la bici?
-La utilitze des que tinc ús de la raó.
-Tens por que et furten la bici? Per què?
-No, no tinc por, perquè la bici té molts anys.
-La teua bici té alguna història, o alguna cosa així?
-Si, és la bici que usava la meva mare quan era jove, llavors jo la 
vaig arreglar i la vaig pintar i ara és com una xicoteta herència.
 

Carla Sánchez ( 2n Batxiller Humanístic )

-Utilitzes la bici? Sí, la utilitze durant tota la vida.
-Per què? Perquè és el mitjà de transport més còmode i ràpid, 
sobretot en aquest terreny del Port que és pla i no té costera.
-Què diries al alumnes i professors per a que utilitzen la bici? 
Doncs que a més de donar-te bons beneficis saludables per que fas 
esport, és un mitjà de transport còmode, ràpid i barat
-Té la teua bici algun valor sentimental o història familiar? No, 
però m’encapritxe amb els objectes que utilitze diàriament.
-Que sents anant en bici? A l'estiu sent fresquet, a l'hivern fresc, 
dóna gustet, molt gustirrrinin ( Afegeix ) JAJAJA
-Quin tipus de bici tens? De diversos tipus, de ciutat per passejar 
i dirigir-me als llocs i la de muntanya per viatjar i practicar esport.
-Prefereixes el passeig o fer esport? La utilitze diàriament per 
moure’m i fer esport.
 

El pàrquing de bicicletes de l'IES Eduardo Merelló està en mal 
estat. Alguns barrots on col·loques la roda estan doblats i les 
bicicletes amb rodes amples no entren. A part que està en mal estat 
és xicotet i algunes vesprades s'han vist bicicletes enganxades a la 
tanca per falta d'espai. Altres vegades s'han vist bicicletes de gran 
qualitat aparcades al costat de les escales de l'entrada al hall per 
no voler deixar-la al pàrquing perquè està plena vista i és molt 
temptatiu furtar una bici bona.

Haurien de posar un pàrquing més gran i que estigua més amagat 
perquè no es vegen les bicicletes ja que així anirien més alumnes 
amb bicicleta.

DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Per al dia contra la violència de gènere l’alumnat 
de 4t de l'ESO van fer dos projectes.Un dels 
projectes eren dos titelles penjades a la tanca del 
centre  amb el lema "talla els fils" ja que 
significava que no et seguires veient maltractada 
o que tallares d'arrel el problema, denunciant o 
com siga. L'altre projecte era una carretera amb 
diversos cartells en forma de senyal el lema era 
"no et botes els senyals" significava que no 
maltractes a les dones o als homes o tindràs 
conseqüències.

Camila Gallego, Samuel Micó, David Adoves, i Natalia 
Candela. Som els corresponsals del Casal Jove 2014. 
Nosaltres obrirem l'estand, penjarem i repartirem fullets 
per informar de les campanyes que s'estan preparant al 
Casal Jove i de les properes activitats.

Et pots informar de totes les novetats, activitats i festes 
Lluna Plena que fem a: 

twitter: @CorrsponsCaJo14
tuenti: Corresponsales Casal Jove
e-mail: merellocorresponsales@gmail.com

CAMPANYA DE LA BICI

A la campanya de la bici hem 
preparat uns jocs en què cada 
persona ha de respondre a 
unes preguntes. Si encerta, 
com a premi se li dóna una 
xapa amb el dibuix d'una 
bicicleta. Si encerta més de cinc 
vegades, se li regala una 
motxilla amb el dibuix d'una 
bicicleta. També hem fet 
entrevistes a diverses persones 
de l'institut sobre l'ús de la bici.

EXCURSIÓ PORT AVENTURA

L'institut Eduardo Merelló 
celebrà el dia de Halloween amb 
una excursió a Port Aventura el 
divendres 25 de novembre.

El va organitzar el departament 
d'anglés i vam passar allà una 
bonica jornada, ens divertirem 
molt i vam disfrutar entre amics. 
Va ser un dia de por i de molta 
adrenalina.
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Jaime López ( Professor Educació Física )



CINE

MONÒLEG

NOVEMBRE AL CASAL...

Gimcana Negra

Halloween
MÚSICA

CASAL JOVE C/ Vent de Marinada, s/n  
Port de  Sagunt  Tel. 96 268 34 39

 www.saguntjove.es
 

Nº 1 
I.E.S.
EDUARDO 
MERELLÓ
Desembre 2013

J    VE   
NEWS 

Dilluns 23 Dimarts 24 Dijous 26Dimecres 25 Divendres 27

OLIMPIADA FIRA
ALTERNATIVA

MANUALITATS
RECICLADES

JOCS 
 DE 

CIUTAT

Dissabte 28

PERCUSIÓ

Dissabte 4

CÒMIC

Dilluns 30 Dimarts 31 Dijous 2Dimecres 1 Divendres 3

PERIODISTES
NADALENCS

NIT DE CAP 
D’ANY

FELIÇ
ANY NOU

DISFRESSES 
CASOLANS

DOLÇOS
NADALENCS

FELIÇ
NADAL

Diumenge 29

Dissabte 21

CAPOEIRA

Diumenge 22

Diumenge 5

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

AGENDA NADAL JOVE

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


