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!

Jocs d’aigua
Plàtans

al

jardí

del

Han fet bombolles de sabó, curses d’omplir galledes amb aigua,
han portat plats amb gots plens d’aigua com si fossin cambrers
o cambreres, s’han mullat amb les pistoles d’aigua,…
També han pogut participar en el joc de les cadires i en les
curses de Colors.
Tots, tant alumnes com Mestres, han quedat ben xops, i s’ho
han passat d’allò més bé!
Bon inici de l’estiu!

EI4, Contes i L’Estel
representat un conte

han

Han estat treballat amb molta il•lusió: han anunciat la
representació de l’obra amb rètols informatius, repartint les
entrades i convidant els seus companys i mestres d’etapa.
Han après molt del món dels insectes i del seu medi.
I com a cloenda, han representat el conte davant dels seus
companys.
Ha estat fantàstic! Els felicitem!

EI3, Cucut i Joguines també
han representat un conte
Han elaborat unes disfresses molt boniques i representatives
d’allò que projectaven a l’escenari.
També han après el guió, cada un d’ells han dit la frase del
seu personatge. Han estat molt valents i han superat la por
escènica que es pot donar en una moment com aquest.
Els felicitem!

Tercera Lectura de Cròniques
Els escrits dels diferents participants van anar relatant tots
els esdeveniments d’aquest últim trimestre; la Segona Cursa de
Colors, partit de futbol de Sant Jordi d’alumnes contra
professors, Cinquenes Presentacions de Càrrecs, sortides
d’allò més interessants com, per exemple, al riu Besòs, les
colònies a Capafonts, un joc que fan a la classe Montseny per
a la convivència, una crònica ben reflexiva que ens oferia
consells sobre com prendre’s la vida…
Els nens i nenes de 1r de Primària hi van assistir com a
públic i van quedar bocabadats dels escrits dels seus
companys. D’altra banda, els nens i nenes de 2n es van
estrenar en la lectura de les seves cròniques, per tal d’anar
entrenant-se de cara a l’any que ve. En definitiva, va ser un
acte ben emocionant que ens va permetre compartir els moments
especials d’aquest darrer trimestre.

Promocionem
l’ús
dels
embolcalls sostenibles: El
Rap del Boc’n Roll !
El procés ha permès fer els passos que es duen a terme en el
procés de disseny i realització, començant pel briefing, el
guió tècnic, seguint amb l’story board i, per acabar, l’edició
del resultat.
Us deixem com a mostra un dels resultats que esperem que us
agradi.
https://youtu.be/6P_DJtiGhxo

Gràcies, Representants!
Al Saló de Plens, en primer lloc, van fer un seguiment del Pla
d’acció, tot valorant la resposta del Govern municipal a
l’informe del CIB sobre la diversitat funcional de les
persones, quines activitats relacionades amb el bullying s’han
dut a terme des dels vint-i-sis centres participants i, per
últim, van encetar la Campanya pels Drets dels Infants que
tindrà lloc a la tardor del 2017.
En segon lloc, els Representants valoraren les activitats
fetes durant aquest curs i en proposaren de noves per al curs
2017-18.
En tercer lloc varen elegir el nom de la futura nova Escola

Bressol Municipal.
Per últim, de manera molt emotiva, varen acomiadar els nois i
noies que enguany cedeixen el càrrec a altres nens per tal de
poder gaudir d’aquesta enriquidora experiència.
Des de l’Escola volem agrair sincerament la participació
activa, responsable i constant dels nostres Representants al
Consell dels Infants de Badalona: David Bioque (durant dos
anys) de la Classe Sant Jordi, i Mariona Manzano, Classe
Canigó.
Desitgem l’experiència els hagi fet créixer com a ciutadans i
dones i homes del demà.
Gràcies Mariona, gràcies David!

EI3 Han anat al Parc del fum
El Sr. Rafel, el maquinista, ja els esperava. Han recorregut
el parc passant per dins dels túnels i per sobre dels ponts
que travessen el riu.
També han fet activitats de psicomotricitat en un entorn
diferent, al mig de la natura.
Aquesta experiència que han compartit amb els companys i les
mestres els ha ajudat a adquirir més autonomia, i també ha
contribuït a la seva socialització.
Han tornat a l’Escola molt contents i amb moltes ganes
d’explicar tot el que havien vist i fet.

EI5 Han assistit a un concert
de jazz
Aquest espectacle vol mostrar com la música negra va anar
evolucionant fins arribar al jazz del segle XXI. El fil
conductor de la història té com a protagonista
la
Nora.
Ella
s’interessa pels seus orígens i amb l’ajuda de les
històries del seu avi porta els infants fins a l’Àfrica.
És un espectacle per a big band on es mostra aquesta formació
instrumental de manera didàctica, entretinguda i
participativa. També hi apareix una ballarina que interpreta
un fragment de claqué.
El suport gràfic animat de Maria Vidal apropa els infants als

contes, als animals de la sabana, vestits de colors, i als
tambors d’aquest màgic continent.
Els nens i nenes n’han gaudit molt i han tornat a l’Escola
cantant a ritme de jazz.

Bestiari al MNAC
El principal objectiu de les sortides proposades des del
Departament d’Expressió Artística-Plàstica està relacionat amb
una de les finalitats educatives de l’Escola. Anar al museu
afavoreix poder entendre l’art com a mitjà de comunicació
universal i que l’alumne construeixi el seu propi criteri de
bellesa. I en aquesta ocasió l’objectiu específic de la
sortida ha estat el d’acostar-se al món de les bèsties en
el context de la iconografia i la simbologia de l’art romànic.
En la nostra cultura mediterrània les bèsties són presents en
mites, llegendes i festes populars. Amb la visita i el taller
posterior on hem pogut construir les nostres bèsties, hem
descobert com són els animals representats i què vol dir real,
fantàstic, imaginari i híbrid.
Ha estat una jornada molt interessant que ens ha permès
apropar-nos a l’art del Romànic des de l’emoció. Us en deixem
una mostra fotogràfica.

