Les campanades amb GTV
GTV us convida a celebrar les Campanades de Cap d’Any amb la
col·laboració especial dels antics alumnes en Pau i la Clara.
Posteriorment podré veure l’agenda d’activitats de Gener 2019.
Us desitgem un feliç 2019!

GTV finalista del premi La
Llanterna Digital
La Carla i la Marina de la classe Canigó van rebre ahir, en
representació de tot l’equip de GTV de Secundària, el diploma
com a finalista del concurs Llanterna Digital.
Són uns
guardons de curtmetratges en català i occità es van posar en
marxa l’any 2007 de la mà de la Coordinadora de Serveis
Lingüístics de Lleida, constituïda per representants de la
Direcció General de Política Lingüística; del Consorci per a
la Normalització Lingüística (CNL) de Lleida; dels serveis
territorials d’Educació, de Salut i de Justícia de la
Generalitat de Catalunya; de l’Institut de Llengües de la
Universitat de Lleida; de l’Escola Oficial d’Idiomes de
Lleida, i del Servei Lingüístic de Comissions Obreres.
El vídeo presentat: “La Diada de Sant Jordi”

Noticiari GTV juny
Noticiari GTV de les activitats que es duran a terme a
l’Escola durant el mes de juny

Noticiari GTV de juny

GTV
a
“Illuminating
curiosity” i “Re-Imagina’t”
Aquest semestre GTV ha participat en els concursos de
vídeo: Illuminating curiosity i [Re]-Imagina’t .
Esperem que us agradin.
Illuminating curiosity
L’equip de 1r de BATX. de GTV, format per l’Álvaro, en
Pau, en Marc A. i en Marc. V. han presentat el vídeo
“Dualitat ona partícula” al concurs Illuminating curiosity.
Aquest concurs té com a objectiu potenciar la curiositat
que tenim pel món que ens envolta. Són preguntes i
respostes. Preguntes al voltant de la llum, els colors, la
visió, etc.
Preguntes que molts ens fem i que ara ens arriben de
persones conegudes de diferents àmbits.

La proposta que hem triat:
En quines situacions la llum actua com una ona i en
quines com una partícula? Els Catarres (músics)
Les altres propostes:
Es pot menjar la llum? Ferran Adrià (cuiner).
Per què una idea la representem com una bombeta
encesa al cim del cap? Pilarín Bayés (il·lustradora).
Per què veiem el cel més lluminós per sota de l’Arc
de Sant Martí que per sobre? Tomàs Molina (home del
temps).
Per què esternudem amb la llum del Sol? Paula Vélez i
Miki Esparbé (actors).
Per
què
les
postes
de
Sol
són
vermelloses? Bonaventura Clotet (metge)
Podeu trobar més informació en la web del concurs,
encara esteu a temps, participeu!
http://illuminatingcuriosity.icfo.eu/catarres.php
Conscurs [Re]-imagina’t
L’equip de 3r d’ESO de GTV, format per l’Àlex, l’Eduard i
en Bastian,
ha presentat l’espot publicitari “Alebda
Power” al concurs Re-Imagina’t. Podeu veure també el guió
i l’storyboard en el que van col·laborar en Pau i la Laura.
També hi van donar un cop de mà la Maria i la Ariadna de 4t
d’ESO.
Aquest concurs s’adreça a grups de nois i noies d’entre 14
i 18 anys. És una iniciativa de l’Observatori de les Dones
en els mitjans de comunicació i compta amb la col·laboració
de Televisió de Catalunya i de la Facultat de Comunicació i
Relacions Internacionals Blanquerna.
El seu objectiu és contribuir a desenvolupar l’esperit
crític dels i les joves en relació amb els rols

estereotipats de gènere presents en la publicitat, tot
incentivant la seva creativitat i la seva implicació en la
construcció de noves pràctiques comunicatives que treballin
positivament la diferència sexual.
A través d’aquesta convocatòria es pretén igualment
impulsar el treball en grup i la creació participativa,
així com incrementar la sensibilització ciutadana pel que
fa a la pervivència de l’androcentrisme i el sexisme en els
mitjans de comunicació.
Més informació en aquest
enllaç: http://www.observatoridelesdones.org/reimaginat/
Storyboard i guió
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El Noticiari GTV del mes d’octubre és un recull d’activitats
que tindran lloc a l’Escola.

