Tret de sortida a la Campanya
Electoral!
Enguany els alumnes de les classes Canigó i Sant Jordi seran
els reporters de la campanya i aniran anunciant quines
activitats duen a terme les candidates. Aquest matí ja s’han
format els grups de treball i han començat a fer propostes
pensades per a Primària, les quals quedaran recollides en els
programes electorals que les candidates faran arribar a les
classes la propera setmana. Demà es penjaran les pancartes a
diferents punts estratègics de l’escola perquè tots els
votants vagin familiaritzant-se amb els lemes electorals i
puguin conèixer les seves opcions de tria. S’inicia així una
de les èpoques més especials a l’escola. Desitgem molta sort a
totes set participants! De ben segur que amb les ganes que han
demostrat avui faran una campanya molt reeixida.
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Amb els equips dels Colors de l’escola les noies i nois estan
descobrint com identificar la probabilitat d’un fet expressat
per mitjà de fraccions, nombres decimals i percentatges, i
adonant-se de l’existència d’esdeveniments segurs, possibles i
impossibles. Les eleccions per a Cap General de Color ens han
proporcionat també la possibilitat de treballar l’estadística
a partir dels resultats obtinguts en l’escrutini.

Estem preparant les eleccions
a Cap General de Color:
Blanc, Blau, Verd
Una vegada formats els equips de treball, constituïts per un
candidat i els seus ajudants, els alumnes de sisè han
realitzat una pancarta, han elaborat un Programa Electoral amb
les seves propostes, i han preparat un anunci publicitari i
els mítings, que hauran de ser molt convincents perquè els
companys de Primària els votin.
I tot això amb l’objectiu de sortir-ne escollits per tal de
portar a terme el més important de la seva tasca, convertir-se
en els garants del seu Color, fent un bon seguiment de les
dècimes i ajudant els seus companys a ser cada dia millors.
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El passat dilluns els candidats a Caps Generals de Color van
donar el tret de sortida a la Campanya Electoral d’enguany. A
primera hora del matí van penjar les seves pancartes
electorals i van guarnir l’escola dels tres Colors: Blau,
Blanc i Verd.

Tot seguit van lliurar els seus programes electorals a totes
les classes de Primària per fer conèixer les propostes que
plantejaran en cas de ser escollits. Dijous que ve començaran
els mítings i els desitgem a tots molt bona sort!
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Vam penjar els cartells per l’escola amb els corresponents
lemes que animaven els companys a votar-los i vam celebrar els
mítings, en els quals tots els candidats van poder presentar
els seus programes amb propostes engrescadores i interessants
a tots els nens i nenes del seu Color i vam gaudir tots de la
il·lusió dels candidats.
Finalment, dimecres es va celebrar la votació al matí. Totes
les classes de Primària hi van participar i va caldre molta
feina des de les aules per poder votar amb criteri i fent
valer la importància de les propostes. A la tarda totes les
classes ens vam trobar al Pavelló a les 14:45h i, per fi, va
començar un dels actes més importants del procés electoral:
l’Escrutini.
El públic estava expectant, cares de sorpresa i molts nervis
omplien un ambient absolutament pendent dels candidats, que
veien pujar les seves gràfiques cada vegada que els membres
del Consell deien el seu nom. Després d’una estona ja vam
poder anunciar els Caps i Sotscaps definitius. Pel Color
Blanc, Cap de Color Isabella Brander i Sotscap Keira Ponsa;
pel Color Blau, Cap de Color Angèlica Manasanch i Sotscap
Paula Amado; i pel Color verd, Cap de Color Georgina Baena i
Sotscap Ariadna Vázquez. Moltes felicitats a tots! Han estat
uns dies plens d’emocions i de ben segur que tindreu una
actuació excel·lent!
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Ja tenim els candidats a Caps de Color Blau, Verd i Blanc
d’enguany. Després d’una setmana de molts nervis, els
candidats ja han estat presentats i podran iniciar la Campanya
Electoral el proper divendres dia 6. Fins aleshores estaran
treballant en el seu lema, les seves pancartes i el programa
electoral. De ben segur que serà difícil fer una elecció
perquè tots tenen molta il·lusió i empenta. Molta sort per a
tots!

