
 

         

 

 

  

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

 Creus que és just i coherent rebre atenció educativa religiosa catòlica als centres públics? 

 SÍ   NO  

 Per què? 

 

THE RIU TURIA 
TIMES 

ENQUESTA 

 

 

 

 

Què és el grup plurilingüe? Un grup d’alumnes, tant de 

línia en valencià com de línia en castellà, que els son 

impartides algunes assignatures en anglès. 

Quins cursos actualment tenen aquest grup? 1r i 2n 

d’ESO, ja que el programa es va començar a dur a terme el 

curs passat. Els alumnes han d’estar matriculats en aquest 

grup des de 1r per a tindre una continuïtat. 

Quin és l’objectiu? Adaptar a l’alumnat des d’un principi a 

estudiar en anglès i familiaritzar-los així amb aquest 

idioma. 

Els professors necessiteu alguna titulació per a poder 

impartir les classes? Sí. Un nivell mínim d’anglès de B2 i 

un certificat de capacitació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nostre institut ha dut a terme una iniciativa 

amb l'objectiu d'ajudar als alumnes a organitzar-

se i traure millors notes. Aquesta iniciativa 

tracta de donar classes per la vesprada en horari 

extraescolar. Consta de dos parts: el PAE i l’EXIT. 

El PAE es el Programa d'Acompanyament Escolar 

destinat a aquells alumnes que necessiten 

adaptar-se a l'organització requerida del nivell 

de secundaria. Així doncs, aquest programa pot 

ser utilitzat per aquells alumnes que cursen 1r i 

2n d’ESO. 

L’EXIT es un programa de repàs destinat aquells 

alumnes que necessiten una ajuda per a traure 

millors notes i aprovar les assignatures. Les 

assignatures son tant d'àmbit científic com 

d'humanístic i estan destinades des de els 

alumnes de 1r fins als de 4t. 

El problema d’aquests programes es que els 

alumnes acudeixen irregularment, es a dir, 

abans d'un examen o quan estan apurats; per 

aquesta raó, no molt sovint s'omplin les classes. 

PAE i ÈXIT 

  

 

Sabem que l’article del mes passat (SEGREGACIÓ I ELITITZACIÓ A LES NOSTRES AULES) ha generat molta 

polèmica i alguns malentesos.  

The Riu Turia Times ens volem disculpar si cap alumne s’ha sentit ofès amb algun comentari. Però aquesta no 

era de ninguna de les maneres la intenció de l’escrit. Els redactors d’aquesta revista hem anat recollint les 

opinions d’entre alumnes de l’AULA+ i alumnes que no hi son en aquesta. Per la qual cosa, la nostra opinió no 

ha influït res a l’hora d’escriure’l. L’objectiu era que sortira a la llum el conflicte que està generant l’AULA+ en 

aquest moment. El comentari de “fiki-aula” no és per a res un insult, sinó una demostració de la controvèrsia 

present: mireu si hi ha malestar, que un alumne pot arribar a dir aquestes coses. 

En resum, tots som companys i una revista que ens representa a tots els alumnes no pot anar contra nosaltres 

mateixos. 

NOSALTRES TAMBÉ SOM ALUMNES 

GRUP PLURILINGÜE: MIGUEL ANGEL 



 

 

14 D’ABRIL 

DIA DE LA 2ª REPÚBLICA ESPANYOLA 

LLIBERTAT, IGUALTAT i FRATERNITAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O TOTS monges 

O TOTS CANONGES 

 

Fa aproximadament tres mesos que va néixer THE RIU TURIA TIMES i ja es vol acabar amb ella.  

Aquesta revista és un instrument de comunicació entre alumnes, professors i pares organitzat per l’Associació 

d’Alumnes, CJ Barranquet i l’AMPA. Amb aquest raonament ens presentarem a la direcció del centre, la qual no ens va 

voler avalar i, el mateix director, ho va justificar així: “L’associació d’alumnes és una entitat independent de l’institut”. 

Així doncs, si els alumnes són independents de l’institut, què és un institut? A més a més, ens obliguen a mostrar-los 

tots els exemplars abans de la seua publicació com si en l’època franquista ens trobarem, però no pensen vostès que 

es va produir la mínima modificació dels escrits. En cas de que ens eradicaren la llibertat d’expressió, aconseguiríem 

nous mètodes per fer arribar la informació a tot el món. 

Per a saber quin tipus de ressò està tenint la revista entre el professorat, els hem fet una sèrie de preguntes. Sols ens 

han volgut contestar cinc professors. Això sí, hem fet cas a totes les crítiques i hem millorat. Per als que ni s’han molestat 

en respondre’ns: és molt còmode crear un clima de crispació contra nosaltres i després no dir-nos la vostra opinió a la 

cara.  

Com tot el món sap, darrere de tot açò s’hi troba l’actitud dogmàtica d’aquells que no volen reconèixer els errors que 

han comés i la por a que aquests surten a la llum. 

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

 

 

SUGGERÈNCIES 

La Segona República va ser 

el règim polític 

absolutament democràtic 

que va existir a Espanya 

entre el 14 d'abril de 1931, 

data de la proclamació de la 

República, i l’1 d’abril de 

1939, en substitució de la 

monarquia d'Alfons XIII. 

 INTENT DE DESTRUCCIÓ DE L’OPINIÓ CRÍTICA 



 

 

 

 

 

 

  

 

Porte sis anys assistint diàriament a les meues classes,           

han passat moltes cosses a l’institut però una de les coses que no       

han variat es l'odi irracional d'una part del docents d'aquest      

centre cap als mòbils. 

És cert que es pot fer un mal ús dels telèfons però... no penseu        

que els telèfons mòbils poden ser una gran ferramenta didàctica?         

Es a dir, en matemàtiques podem tenir una calculadora gràfica en        

els smartphones, en llengua podem tenir un diccionari i una font      

d'informació infinita... i així amb cadascuna de les assignatures. 

Si es continua amb la política de prohibició i persecució pels passadissos de la gent que utilitza el 

telèfon, el resultat serà un major nombre de pares que han de vindre a recollir el mòbil. Res més. 

Els alumnes no pensem deixar d'utilitzar el telèfon per unes normes que nosaltres pensem que no 

tenen trellat, i no cal fer una enquesta per saber-ho, tan sols basta amb parlar amb els alumnes. 

Per acabar, m'agradaria que la direcció pense. Que pense en que si prohibir és la solució. Que pensen 

en si han funcionat les seues accions contra la seua utilització. Definitivament, que pensen per ells 

mateixos i que no miren tant en els instituts del voltant. 

«Prohibir es despertar el deseo» - Michel de Montaigne - 

 

Quin hivern acabem de passar per culpa de la maldita calefacció, 

però tant de bo haguera sigut a soles cosa d’aquest curs, les 

previsions anuncien que es repetirà al curs vinent. 

Al parèixer, hi ha una fuga al sistema de calefacció i és aquesta la 

causant de que no funcione amb correcta normalitat. Des de el 

meu punt de vista, i crec que també és el de tots, caldria haver 

solucionat el problema amb la major brevetat possible. Doncs la 

direcció no opina el mateix. Justifiquen la seua decisió amb 

l’expressió “Habría que levantar toda la instalación y es muy 

costoso”. Menuda resposta més passota. Xé, que estem passant 

fred a les aules.  

Diuen que una factura de la llum a l’hivern costa aproximadament 2.000€. De on ixen? Pareix 

mentida, ja que a soles han sigut tres o quatre dies en els quals s’estava bé a classe. 

Així doncs, tot i que tenim calefacció, no fem ús d’aquesta. Estàvem farts de passar calor a l’estiu i 

ara ens toca passar fred a l’hivern. Solució que ens proposa la elit dirigent: quatre capes de roba 

grossa i au. Reflexioneu un poquet, per favor. 

SECCIÓ D’OPINIÓ 

PER QUÈ NO ESTAN PERMESOS ELS TELÈFONS MÒBILS A L’INSTITUT? 

JUAN ZARZUELA 
2 batxiller H 

CALORET, PER FAVOR 

Joan pau nácher 
2 batxiller ct 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÒXIMES ACTIVITATS  

DE CJ BARRANQUET 

LA VEU DELS ALUMNES 

Volem més eixides extraescolars 

@AART_Quart  | @CJBarranquet 

 

AART     |     Casa Joventut Barranquet 

cjbarranquet.wordpress.com 

C/ Roger de Flor, 7 

Vull anar gratis a les excursions 

 

 

TALLERS SEMANALS: DILLUNS: Body Pump DIMARTS: 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.

CONCURS DE MICRORELATS (info a CJ 

Barranquet o a la web)

PLENARI, ASSEMBLEA JOVE, Dijous 23 a les 

17:00h a CJ Barranquet

CJ Barranquet 

 

 

Que no canvien tant a sovint les editorials dels llibres 

La cafeteria m’encanta 

Fora el cartell de religió del tauler d’anuncis! 

Educació laica! 

Ara s’està bé a l’institut, ni fred ni calor 


