Programa de PVTV: Fira de la
Ciència
Us oferim un petit tast del que va ser aquesta fira, on es van
realitzar en directe experiments científics, i al final del
reportatge entrevistem alguns dels familiars convidats, i
també
alguns dels alumnes protagonistes.

Recreant El Guernica
Els nois i noies de 2n de Batxillerat que cursen la modalitat
d’arts han estudiat l’obra de Pablo Picasso i han fet una
recreació de la seva pintura més famosa, el Guernica, que es
va exposar per primer cop a l’Exposició Universal de 1937 a
París. El nostre reportatge inclou també una entrevista a una
de les alumnes que han realitzat aquest taller.

Un viatge per la Prehistòria
En aquest reportatge us oferim un petit tast del que va ser el
treball i l’exposició que van realitzar, i també una
entrevista amb alguns dels alumnes que hi van participar, i

amb alguns dels pares que van assistir a l’exposició.
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Al nostre programa d’aquesta setmana us hem preparat un
reportatge sobre la visita que els alumnes de 4t d’ESO que
cursen la matèria de Geologia van fer a El Figaró.
En aquesta visita els nois i noies de 4t d’ESO van poden
estudiar i portar a la pràctica tot el que prèviament havien
treballat a l’aula, amb l’assessorament d’una monitora que els
va mostrar els millors llocs de la zona des del punt de vista
geològic.

PVTV primer programa del nou
curs
Ja tenim a punt el primer programa d’aquest nou curs
2017-2018. Presentem el nou equip –esperem estar a l’alçada
dels equips anteriors-, i us oferim un reportatge sobre les
exposicions dels treballs de recerca que van dur a terme els
nostres companys i companyes de 2n de Batxillerat. També
entrevistem quatre d’aquests alumnes per tal que ens expliquin
com els va anar la presentació i ens parlin dels seus
treballs.

PVTV 20 de Juny de 2017:
últim programa dels curs
El nostre programa de final de curs inclou un
reportatge
sobre la tasca de voluntariat que alumnes d’ESO i Batxillerat
van fer a la Institució Guttmann; també una entrevista al
mosso d’esquadra Artur Matamoros, que va venir a realitzar amb
nosaltres uns tallers; un reportatge sobre la Institució Santa
Clara; un altre sobre la representació de contes a càrrec del
nostres companys petits, i més coses que veureu si ens
acompanyeu en aquest programa de comiat.

I com a sorpresa final, us adjuntem un vídeo clip estiuenc,
realitzat amb alegria i bon humor per nois i noies de 3r i 4t
d’ESO.

De part de tot l’equip que hem fet PVTV, que passeu un bon
estiu i unes bones vacances!

PVTV 25 de Maig
festes i dimonis

de

2017:

Moltes escoles participen elaborant dimonis de cartró pedra, i
la nostra des de fa anys també ho fa, construint divertides
creacions que tenen com a referent el dimoni de la festa.
Aquest any, a més, hem tingut una agradable sorpresa… però no
us en volem dir res més: mireu el nostre telenotícies i sabreu
de què us estem parlant!

PVTV 17 de Maig de 2017:
reportatge sobre la Fira de
la Ciència
Els alumnes de 1r d’ESO van organitzar una Fira de la Ciència
a la qual van poder assistir tots els nois i noies de
l’Escola, però també les famílies, ja que l’activitat estava
oberta a tothom. Per saber més sobre el tema us hem preparat
un reportatge on també entrevistem alguns dels alumnes
organitzadors d’aquesta Fira.

PVTV 10 de Maig de 2017:
Reportatge sobre el simulacre
de Selectivitat
Els alumnes de 2n de Batxillerat de la nostra Escola van
realitzar, els dies previs a les vacances de Pasqua, un

simulacre dels exàmens que el mes de Juny hauran de fer com a
prova d’accés a la Universitat. Hem entrevistat alguns alumnes
per tal que ens parlin sobre el tema.

PVTV 3 de Maig de 2017:
reportatge la setmana de la
consciència
En aquest programa podeu veure diverses imatges i vídeos sobre
la Setmana de la Consciència, així com una entrevista al
professor Ramon Buira, que ens parla sobre els tallers i les
activitats que es van dur a terme.

