
 

         

 

 

  

     Retalla per la línia i aboca  el paper a la bústia de l’AMPA 

 Creus que hui en dia la dona està menyspreada?  

 SÍ   NO  

 Per què? 

 

THE RIU TURIA 
TIMES 

ENQUESTA 

 

Com tot el món sap, al nostre centre està present, des de fa 

uns cursos, un projecte d’ajuda a aquells alumnes que són 

un “model a seguir” per als demés: AULA +. 

Aquesta iniciativa va ser creada amb la intenció de premiar 

els alumnes amb millor expedient estudiantil (l’alumne ha 

de tindre un mínim de 5 excel·lents al butlletí de notes) i als 

qui més s’esforcen, i motivar així als demés a esforçar-se per 

a poder arribar a una recompensa. L’honor que s’atorga 

consisteix en una excursió per trimestre en horari no lectiu.  

Partint d’açò, u es pregunta: L’objectiu inicial s’ha complit? 

La resposta es ben senzilla: No. No tot el qui s’esforça hi 

pertany. Els alumnes no se senten atrets per entrar a l’AULA 

+. És més, la rebullen i la titllen com “La friki-aula”. Esta no 

es la manera de millorar el sistema estudiantil, sinó de 

fomentar la elitització. L’AULA + està a l’altra banda d’una 

línia que separa els llestos dels tontos (dita treta del propi 

alumnat).  

Per si fora poc, l’institut per falta de idees per a invertir els 

aproximadament 200.000€ cobrats amb retard des de fa un 

any per la Conselleria d’Educació, ha inclòs una novetat per 

al curs 2014-2015: excursions gratuïtes per als de l’AULA +. 

El descontent produït com a conseqüència d’aquesta 

decisió, que no sembla molt encertada, és exagerat. El 

centre hauria d’invertir els diners en tot l’alumnat, no en una 

part reduïda.  

Direcció del centre, passem fred a classe, ja que no funciona 

correctament la calefacció, podríeu invertir un poquet en la 

nostra salut? (la de tots). Gràcies. 

 

 

 

 

Quin dia serà el sopar? 13 de març de 20:00 fins 

a 03:00. Consisteix en un entrepà i un refresc. Qui 

no pertany a l’AMPA no en disposarà. Cal recalcar 

que no es podrà fumar ni veure alcohol, ja que es 

tracta d’un centre educatiu. 

Què s’ha de fer per anar? Agafar un ticket a CJ 

Barranquet el dijous 5 de 16:30 a 18:30 o 

divendres 6 pel matí. 

Què passa amb la falla? No es pot cremar sense 

bombers. És una llàstima la poca implicació de 

l’alumnat en un mitjà crític com es la falla, on es 

pot expressar qualsevol queixa de la situació en 

la que viu el nostre país lliurement. 

 

El professorat de Física del nostre institut 

està immers en un projecte que du a terme 

la Facultat de Física de la UV. 

És un curs per a professors que imparteixen 

aquesta matèria a 4t d’ESO, 1er i 2n de 

Batxillerat. Consisteix a fer una sèrie de 

pràctiques relacionades amb la mecànica,  

la òptica, el magnetisme, etc. En acabant, si 

així ho desitgen, tenen l’opció d’endur-se 

pacs de materials per a fer els experiments 

a classe amb els seus alumnes. 

 A més a més, nosaltres, com alumnes 

d’aquest centre, tenim l’opció d’assistir un 

dia a la Facultat de Física a fer una 

d’aquestes pràctiques. 

PROJECTES DE FÍSICA 

  

FESTA FALLERA: AMPA 

O TOTS CANONGES 

O TOTS monges 

SEGREGACIÓ I ELITITZACIÓ A LES NOSTRES AULES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÒXIMES ACTIVITATS  

DE CJ BARRANQUET 

LA VEU DELS ALUMNES 

    Retalla per la línia i aboca  el paper a la bústia de l’AMPA 

Tens alguna cosa a dir? Qualsevol queixa o qüestió que ens escrigues, es publicarà a la secció de La veu dels alumnes al     a 

mes que ve. I recorda: també la llegeixen els professors ;) 

SUGGERÈNCIES 

Algunes taules i cadires estan coixes 

@AART_Quart  | @CJBarranquet 

 AART     |     Casa Joventut Barranquet 

cjbarranquet.wordpress.com 

C/ Roger de Flor, 7 

Volem calefacció en condicions a les aules 

Les instal·lacions són bones, 

però no estan ben aprofitades 

Volem escoltar la cançó de “El Caloret” de Rita al canvi de classe 

18 de març 

Dia internacional de la dona 

Tots som iguals 

dona = home 

 

TALLERS SEMANALS: DILLUNS: Body Pump DIMARTS: 

Taller revista, taller de teatre i Tutories entre iguals DIJOUS: Taller de 

Tele, Tutories entre iguals i ping pong DIVENDRES: Taller de revista, 

taller de manualitats, taller de Ball i taller de conversa en anglès

ACAMPADA 10, 11 i 12 d'Abril a Benicàssim (+ 

info a CJ Barranquet)

CJ Barranquet 


