
 

         

 

 

  

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

 Vas a fer la vaga convocada pel SEPC contra la reestructuració dels graus universitaris en un format de 3+2? 

 SI   NO  

 Si la teua resposta es SÍ, per què? 

 

 

THE RIU TURIA 
TIMES 

ENQUESTA 

 

El departament de Biologia organitzà l’eixida a la fàbrica 

Danone el dimarts 20 de gener.  

Els alumnes van rebre la notícia el darrer divendres 16. Es 

trobaven a classe el dilluns 19, últim dia d’entrega dels 

diners, i, per ordre de llista, passaven per la taula de la 

professora a donar-los. De sobte sorgí un imprevist: eren 

més alumnes els que volien anar, que places hi havia a 

l’autobús. En concret n’eren tres de més. Com calia decidir 

qui no aniria?  

Segons el departament, es prengué la decisió d’excloure les 

tres últimes persones que van pagar. Si bé és així, per què 

aquests tres alumnes no coincideixen amb els tres últims 

noms de la llista de grup? La veritat és que el departament 

va fer un sorteig amb el nom de tots els alumnes, del qual 

els tres primers noms que isqueren se’ls privaria d’anar-hi. 

Aquests alumnes, van rebre la informació el dimarts 19 a la 

vesprada. 

L’AMPA cridà a primera hora del matí següent per 

comunicar-se amb els responsables, però no hi hagué sort. 

Fou a la vesprada quan aconseguiren parlar amb el director 

del centre, qui ignorava que aquest mateix matí els alumnes 

de 3r havien estat d’excursió. Com era d’esperar, l’AMPA 

s’oposà radicalment a aquesta decisió, inclús donava la 

possibilitat de cridar a un taxi. Eren tres les professores les 

que acompanyarien el grup tan nombrós a l’eixida. Se sap 

que una mare es queixà i el seu fill acabà pujant a l’autobús. 

Però, les places no estaven limitades? Pot ser que una 

professora acabara no anant i deixant un seient lliure per al 

xic? Aleshores, és correcte, és legal, sols dos professores 

acompanyant a tants alumnes? Per què el departament 

decidí que els alumnes de 3r de P.D.C. no hi anirien? Com 

és possible que una activitat que es porta organitzant 

durant tant de temps tinga aquests imprevistos? Per què els 

organitzadors no es posaren en contacte amb l’AMPA 

informant d’aquest problema?  

Són nombroses les preguntes sense resposta i molta la 

decepció que u s’emporta. Des de l’Associació d’Alumnes 

demanem que no torne a ocórrer un incident com aquest. 

 

 

 

 

On és l'excursió? A Moragete (Requena), una 

zona oberta i arborada 

Per què penses que és una bona oportunitat? 

Quan jo estudiava no hi havien opcions com 

aquestes, i, per aquest preu, és una bona oferta 

Creus que la gent està conscienciada de la 

importància de l’anglès? No, per aquesta raó 

aquesta oportunitat no es pot perdre 

Què pot aportar el campament que no puga 

aportar una classe normal? Aporta la fonètica 

que escolten dels anglesos natius, perden la 

vergonya de parlar anglès i, a més a més, hi han 

activitats a l'aire lliure 

UN ERROR MAL AMAGAT  

 

Neix THE RIU TURIA TIMES, la nova revista 

creada per l’Associació d’Alumnes del 

nostre institut juntament amb la casa de 

joventut Barranquet. 

Té com objectius fer sentir la nostra veu 

com estudiants, servir de nexe de 

comunicació entre alumnes i professors, 

fomentar l’opinió crítica i defendre 

l’educació pública, de qualitat, 

antipatriarcal i en valencià. 

PRESENTACIÓ 
O TOTS monges 

O TOTS CANONGES 

  

MORAGETE: JÚLIA ALMODOVAR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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           

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

SUGGERÈNCIES 

Els ordenadors estan molt vells 

@AART_Quart  | @CJBarranquet 

 AART     |     Casa Joventut Barranquet 

cjbarranquet.wordpress.com 

C/ Roger de Flor, 7 

Tenim uns tallers de tecnologia exemplars 

El mural de la cafeteria és molt bonic 

L’horari d’exàmens de 2º de Batxillerat deuria ser en més dies 

Vaga d’estudiants el 26 de Febrer 

Lluita pels teus drets  

Ix al carrer i manifesta’t 

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 

manualitats, taller de Ball i taller de conversa en anglès

Inici FALLA a l'institut (aula de plàstica) dilluns i 

dijous 16-17h


