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CARTES AL DIRECTOR

ACTIVITATS REALITZADES

TROBADA JOVES.NET

Entrevista amb amb Juanjo, per  la nostra reportera especial 
Verónica Gisbert Edo.

- Bon dia Juanjo.Li agraden les fruites i les verdures?
- Bon dia. És clar, contenen moltes vitamines i a més és bo per al cos.

- Quantes peces de fruita menja al dia?
- 2 o 3 , depèn del dia

- Podria dir-me alguna recepta que continga fruita i li agrade molt?
- Sens dubte , la macedònia de fruites.

- Prefereix la carn o el peix?
- La carn

- Amb quina freqüència menja carn? I peix?
- Carn 3vegades per setmana, ja que conté moltes vitamines 
importants com els aminoàcids i peix unes... 2 vegades per setmana

- Quantes vegades menja al dia?
- 4 menjars.

- Quins?
- Esmorzar, dinar , berenar i sopar

- Segueix una dieta equilibrada?
- És clar, cal seguir sempre una dieta equilibrada

- Quina quantitat d'aigua beu al dia?
- 1 litre al dia, el normal és beure 2 litres, però depèn també de la persona.

- I per acabar, ens podria donar algun consell per portar una vida sana?
- Per portar una vida sana, cal menjar bé i portar una dieta saludable i si es compagina amb l'esport 
millor jajaja

- Moltes gràcies Juanjo , ha estat un veritable plaer
- A tu

 

Juanjo  ( Profesor )

Es tracta d'una trobada de Corresponsals de diversos municipis de Joves.net. Ens van distribuir en grups 
i cada grup va treballar uns aspectes. En el grup taronja, van fer un taller sobre que havíem de tindre en 
compte els nostres sentiments en les accions que realitzem, també van fer un teatre amb diversos �nals, 
després van escriure en uns post -its paraules com ara: sentiments, coses positives... etc, i les van penjar 
en un costat d'un mural, a l'altra banda paraules negatives, i van anar de�nint cadascuna. I per 
acomiadar-se, es van posar tots en rotllana i es van anar passant una pilota de barbeta en barbeta.

En el grup verd, van descriure la paraula participar; van repartir uns contes sobre uns codis de barres, ja 
que cada un era una cosa, després amb uns escuradents havien de dibuixar un codi de barres inventat i 
explicar el que signi�cava, per exemple: un company va posar un munt de palets amuntegats dient que 
era un desordre, com la seva vida; i per acabar van fer crispetes per a tots/es, i ens les van menjar.

Va ser una bona experiència perquè els Corresponsals de l'IES Maria Moliner juntament amb els 
Corresponsals del Eduardo Merello, Jaume I, Clot Moro i Jorge Juan (representants dels Corresponales de 
Sagunt ) van fer moltes amistats amb els altres Corresponsals de Picassent, Silla, Quart, Xirivella, Alaquàs, 
Torrent i Mislata.

Seguim denunciant l'aparcament de bicicletes, ja que no se'ns ha fet 
cas, i l'obertura de la cafeteria.

Demanem que, els dies que faça fred, a l'hora del pati, que no ens 
facen fora de l'institut ja que nosaltres, els alumnes, volem romandre 
a l'interior de l'institut. 

També demanem que se'ns concedisca el permís per celebrar un ball 
de � de curs, com als Estats Units, seria un bon començament per 
portar-se bé tant els professors i els alumnes.

Corresponsals dels IES Maria Moliner, Camp de Morvedre, 
Eduardo Merello, Jorge Juan i Clot del Moro han realitzat 
una excursió amb la seua coordinadora, Nieves. Han fet 
curses de trineus i s'ho han passat molt bé. Gràcies al Casal 
Jove per permetre que aquestes activitats es facen.

Per al Dia de la Pau, les corresponsals de l'IES Maria Moliner, 

van repartir xapes per a commemorar aquest dia tan bonic.

Per a la campanya de la dieta mediterrània, les 
corresponsals de l’IES Maria Moliner, han fet diverses 
activitats per fomentar l'ús d'una dieta sana i equilibrada. 
Han estat repartint suc de taronja (fet per elles) a tot 
l'institut I brotxetes de fruïta, tant professors com alumnes. 
Vam tenir molt èxit! 



 



DIA DE LA PAU 

CAMPANYA DE LA DIETA MEDITERRÀNIA  

VIATGE A LA NEU
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2014 torna Lluna Plena amb un munt d’activitats. Et convidem a vindre, l’últim divendres de cada mes estem 
al Casal Jove.  I si t’interessa participar organitzant alguna activitat, parla amb els corresponsals del teu Institut 
o amb el Casal Jove. http://llunaplena.saguntjove.es/

Jugant al torneig FIFA 14. Lluna Plena 31 de gener.

AGENDA J    VE

Per inscriure’t pregunta als corresponsals del teu institut. Si vols mes informació http://llunaplena.saguntjove.es/

LLUNA PLENA 28 Febrer
18.00h BENVINGUDA. FESTA DE CARNAVAL. FESTA DE DISFRESSES

18.30h

19.30h

20.30h

22.00h

TALLER DE POLSERES. 
MANUALITATS

BERENAR SÀ I RÀPID. 
FES-TE UN IOGURT 

TALLER 
DE PERCUSSIÓ KARAOKE

JUST DANCE

TALLER DE FUNKY I BATUKA

BUS DE NIT

FUTBOLI
 

JOCS DE TAULA

22 de febrer
-Taller de Webcòmic. D’11 a 13 h
-Taller Jocs de Taula: Jungle Speed. De 17 a 19 h

1 de març
-Taller Jocs de Taula: 
Los Hombres Lobo de Castronegro. De 17 a 19 h

8 de març
-Taller Xapes. D’11 a 13h
-Taller Jocs de Taula: Black Stories. De 17 a 19 h

15 de març
-Taller Jocs de Taula: Super Còmics. De 17 a 19 h

29 de març
-Taller Fanzines. D’11 a 13 h
-Mostra de Jocs de Taula. SPLASH COMIC SAGUNT

22 de febrer. 19:30 h.
RAMONS [Tribut a The Ramones] + projecció de 
còmics sobre la banda de NY

7 de març. 19:30 h. 
Audició pop-rock [Michael Jackson + The Beatles]. 
Alumnat del Conservatori Superior Joaquín Rodri-
go de Sagunt

Dilluns 17 de març. 19 h.
PACO CASAS [clínic de bateria + baix] amb José 
Vera i Iván Cebrián

22 de març. 19:30 h. 
BLÜJER [versions Stranglers, REM, Velvet U...]

29 de març. 20 h.
MIQUEL-O [cantautor punk rock]. Casal en Acústic

Divendres 21 febrer. 19.30 h X-MEN ORÍGENES: LOBEZNO

Dissabte 22 febrer. 11.30 h ASTÉRIX EN BRETAÑA 

Divendres 28 febrer. 19.30 h V DE VENDETTA

Divendres 7 març. 19.30 h CAMINO A LA PERDICIÓN

Divendres 14 març. 19.30 h UNA HISTORIA DE VIOLENCIA

Divendres 21 de març. 19:30 h GHOST WORLD

Divendres 28 de març. 19:30 h. OLD BOY

Dissabte 29 de març. 11:30 h TINTÍN Y YO 

Lluna Plena: diversió segura

Dissabte 11 de gener ens reunirem corresponsals de diferents pobles que formen 
part de Joves.net (Alaquàs, Xirivella, Mislata, Picassent, Torrent, Quart de Poblet i 
Sagunt) al Centre Juvenil La Torta (Picassent). Va ser una jornada de formació per 
a corresponsals, i una oportunitat de conéixer altres joves que estan fent activitats 
als seus Instituts fent activitats divertides, com un taller de Body Percussion.

Corresponsals d’Instituts participarem en l’arribada dels Reis Mags al port marítim 
i en la Cavalcada. Ens ho passàrem genial!! Pel matí ens encarregarem de repartir 
xocolata amb fartons per als xiquets i xiquetes que vingueren a veure arribar els 
Reis. Per la vesprada, estiguérem amb les carrosses dels Reis.

Cavalcada de Reis

Trobada de Corresponsals

Escapa’t a La Neu és un programa de viatges a la neu de Joves.net. El passat 8 de 
febrer alguns dels corresponsals gaudiren d’un dia a l’estació d’esquí de 
Javalambre.

Viatge a la neu


