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PRESENTACIÓ DELS CORRESPONSALS

Per què et vas apuntar per ser corresponsal? Em vaig presentar perquè volia 
viure l'experiència, conèixer gent nova i perquè crec que servisc per això.
T’està agradant aquesta experiència? Si, moltíssim m'ho estic passant molt bé, i 
estic disfrutant molt.
Com et portes amb les  teus companyes? Doncs, em porte prou bé amb totes, 
amb unes millor que amb altres, però la veritat és que totes bé.
Com portes això de ser la capitana del grup? Doncs estic acostumada jaja, 
sempre em toca a mi.
Creus que t'estàs esforçant al màxim per ser capitana i corresponsal?  M'estic 
esforçant prou, però crec que ho puc millorar, em puc esforçar més.
Què tal et portes amb la gent del Casal Jove? Súper bé, són súper boniques les 3 
i no vull que se’n vagen ni Lidia ni Irene (becàries del Casal Jove), les trobaré a faltar.
Veus bé les activitats del Casal? Sí, perquè promou moltes activitats als adolescents, ja que estem en una edat molt 
complicada, i veig molt bé les activitats que duen a terme, com tallers... 
I ara que hem acabat, dels teus companys dels altres IES, Com vos porteu? Molt bé, em porte genial amb els del 
Merello i els del Jaume...
Algú especialment? Només et dic que t'estàs posant roja Verònica. Sabia que m'ho anaves a preguntar. Sí, és 
clar, n'hi ha d’un en especial, al que vull molt, però us quedareu amb la intriga JAJA

Veronica Gisbert Edo ( 4ºE.S.O )

Sol·licitem poder eixir  de l’IES a partir de 4t del’ESO a l'hora del pati per anar a 
comprar l’esmorzar, ja que algunes persones necessiten comprar-lo. En cas de 
no poder eixir, sol·licitem l'obertura de la cafeteria per tal que hi haja alguna 
persona a càrrec a la cafeteria per facilitar l’esmorzar als alumnes del centre.

CONTRA LA VIOLÈNCIA DE 
GÉNERE

L’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t de l'ESO, al 
costat de la professora d’Etica cívica, 
han elaborat aquestes samarretes, per 
tal de penjar i d'alguna manera 
"manifestar", el fet de la violència de 
gènere. D’aquesta manera cridar 
l'atenció de la gent i solidaritzar-nos amb 
la gent que pateix aquestos casos.

Sóc Verónica Gisbert. Em considere una xiqueta amb força i molt 
disciplinada. A banda de ser corresponsal, sóc la capitana del meu 
equip de corresponsals i l'encarregada de planificar les 
campanyes. 

Sóc Noelia Romero. M'encarregue de gestionar el correu electrònic 
i portar-lo al dia, i per a poder comunicar-me amb aquelles 
persones que vullguen participar en les activitats del Casal Jove. 
Sóc un poc callada, però a la vegada molt participativa.

Sóc Noelia Perales, però tothom em diu Neli, curse 3r A i em 
considere simpàtica. A banda de ser corresponsal, m'encarregue 
de l'estand o com li dieu vosaltres " la caixa negra". 

Sóc Aissatou, encara que tothom em diu Aissa, sóc la quarta 
corresponsal i no per això la menys important jaja, m’encarregue de 
la revista, és a dir, jo seré qui retoque la revista i entrevistaré a la 
gent de l'IES. Em considere una xica simpàtica i una mica sensible. 

Per qualsevol dubte o informació aquest és el nostre correu 
electrónic: corresponsales.iesmariamoliner@gmail.com

CAMPANYA DE LA BICI

Hem posat en marxa per fer-la, la 
idea dels passaports per a l’alumnat 
que van en bici. És a dir, a aquelles 
persones que van en bici cada dia, i a 
aquelles que no, donar-li l'oportunitat 
amb una motxilla com a "premi" per 
haver anat en bici durant quasi un 
mes. També, hem penjat cartells, que 
els podreu veure per l'IES, sobre les 
coses positives que ajuden a l'ús de la 
bici. Hem preparat un vídeo comptant 
i explicant un poc els casos positius 
en els quals pots utilitzar la bici.

EXCURSIÓ  A PORT AVENTURA

L’alumnat va ser acompanyat per la cap 
d'estudis a Port Aventura el passat 17 
d’octubre: Delmi i les professores Marta, 
Caterina, passaren 2 dies (una nit) i es 
divertiren molt.



 



Bon dia Joan, utilitza vostè la bici? Doncs prou, la veritat.
Per què la utilitzes? Perquè em resulta molt còmode vindre amb bici a l'institut, 
perquè és un mitjà de transport molt ràpid al Port i em facilita molt les coses.
Amb quina freqüència la utilitzes? La meua família i jo la utilitzem amb molta 
freqüència, es podria dir que 2 o 3 vegades a la setmana.
Tens coneixements sobre en què et pot ajudar anar en bici? M'ajuda en el sentit 
en que m’estalvia temps i esforç. És un mitjà de transport ecològic, perquè no 
contamina gens i em resulta molt agradable anar en bici. Creus que val més la pena 
anar en bici que en cotxe? Home, jo crec que a les ciutats o als pobles com el 
nostre mereix molt la pena anar en bici. 
Creus que l’ús de la bici beneficia el medi ambient? És una cosa evident, no 
contamina, ajuda a fer exercici i és positiu des de tots els punts de vista.

Si et donaren a triar entre el cotxe, la bici o la moto, quin triaries? Doncs mira, la moto no m'agrada gens, el cotxe 
per a trajectes llargs, per anar de viatge, però ací al Port, jo crec que bici millor.
Què creus que és obligatori per circular en bici? No sé si és obligatori utilitzar el casc, però jo sempre el porte per 
mesura de precaució. I per descomptat les llums per veure millor en llocs foscos. 
Utilitzaries la bici en un futur? Clar, depèn de les situacions.
Puntua de l' 1 al 10 la bici. Jo li posaria un 9, no és un transport perfecte, perquè no n'hi ha un perfecte JAJA
JAJA, A quanta gent coneixes que vaja en bici? Doncs a molts alumnes d’ací d'altres IES, a alguns professors i 
també a un administratiu que justament avui, m'ha dit que porta 15 anys venint amb bicicleta des de Sagunt.
Moltes gràcies Juan Antonio, ha sigut un plaer.

Joan ( Professor de llatí )
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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 


