Els nens d’EI4 escullen per
primer cop el seu Color.
Aquest procés s’inicia explicant de forma breu, la història de
l’Escola del Mar guiada pel mestre Pere Vergés. Se’ls explica
l’origen de la nostra Escola i del per què d’aquests colors,
els del mar que es veia des de l’antiga escola.
Podeu llegir més i veure uns vídeos relacionats al bloc
d’infantil.

Terceres

Presentacions

de

Càrrecs
Vam presentar el Consell General, format per alumnes de 6èP
amb moltes ganes de millorar el funcionament de l’Escola i
també el Consell Auxiliar, amb alumnes de 3rP, que van
mostrar-se amb molta il·lusió. Després de conèixer tots els
Consells de les classes de Primària la Cap i Sotscap de Color
Verd ens van presentar la proposta electoral que volen dur a
terme, un concurs fotogràfic entre les classes. Finalment, els
més petits de l’etapa van compartir els projectes que han
estat treballant a les aules. Els nens de 1r EP ens van
explicar el projecte On vivim, amb el qual van descobrir que
la majoria de companys de Primària de l’Escola viuen a Tiana.
D’altra banda, els nens de segon van explicar-nos el conte
encadenat que escriuen juntament amb l’escola d’Esplugues. Ens
van presentar Fades i follets i vam tenir moltes ganes de
poder llegir tota la història.
En definitiva, comencem la tercera actuació plens d’energia i
de ben segur que tots els càrrecs contribuiran a la millora de
la Vida Social de l’escola!

Les segones Presentacions de
Càrrecs a Primària
La setmana passada van tenir lloc les segones Presentacions de
Càrrecs d’enguany. Vam presentar el Consell General, format
per alumnes de 6èP amb moltes idees i ganes de començar el
càrrec i també el Consell Auxiliar, amb alumnes de 3rP. L’acte
va ser molt emocionant ja que vam presentar els Consells de
les classes i, tot seguit, els alumnes de Llevant i Migjorn

van compartir el primer Projecte que han realitzat sobre
meteorologia. Per acabar l’acte, la Cap i Sotscap de Color
Blau ens van anunciar la proposta electoral de fer un amic
invisible per Nadal i ens van explicar que ja han posat fil a
l’agulla per a complir-la abans d’acabar el trimestre. En
definitiva, desitgem molta sort a aquests nous Consells que de
ben segur que contribuiran a la Vida Social de l’Escola!

La
Campanya
Primària

Electoral

a

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!

Engeguem
la
Campanya
electoral 2017-2018
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!

