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Ahir, va haver l’escrutini de les candidates a Caps Generals
de Color. Es va celebrar al Pavelló Olímpia de l’Escola, on
van assistir els alumnes de 3r de ESO, els Caps de Color de
totes les classes de Primària i Secundària i nosaltres, nois i
noies de les classes Canigó i Sant Jordi com a reporters de la
Campanya Electoral.
En començar l’acte, la Sra. Anna Pou va dir unes paraules de
com aniria el recompte de vots.
La Paula Ribas, la Gabriela Hugas i la Lucía Lobato, del Color
Blanc van ser les primeres en saber el resultat; Cap: Paula
Ribas amb 57 vots i Sotscap: Lucía Lobato amb 43.
A continuació, va ser el torn del Color Blau, aquesta vegada
l’emoció intensa regnava entre el públic. No va ser fins el
darrer vot quan guanyà com a Cap: Adriana Alexander amb 49
vots i Sotscap: Mariona Nolis amb 48. La Tanja Moret va quedar
descavalcada del càrrec per dos vots.
I per finalitzar l’acte, l’escrutini del Color Verd va quedar
de la següent manera: Cap: Laia Miquel amb 72 vots i la Laura
Cugueró com a Sotscap amb 20 vots per darrere.
El seguiment de l’esdeveniment per part de les classes que no
van assistir al pavelló es va fer gràcies a l’aplicació
“Ustream”.
Redacció del text: Alumnes de 6èEP
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Mítings de les candidates per
a Caps Generals de Color
Van poder presentar els seus programes electorals amb
propostes engrescadores i interessants per a tots els alumnes
del seu Color.
La jornada es va viure de manera intensa i emocionant. Vàrem
aconseguir, una vegada més, que alumnes i candidates poguessin
compartir una estona plegats i intercanviar inquietuds en
relació amb les propostes que han treballat durant aquests
darrers dies. Ara només queda el dia més esperat, el dia de
les votacions i de l’escrutini. Molta sort a totes!
Mítings electorals from comunicaciogpv

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.
Tret de sortida Campanya Electoral from comunicaciogpv
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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!

La Castanyada a l’Escola
El dilluns 30 d’octubre els nens i nenes d’Educació Infantil i
de 1r i 2n d’Educació Primària van elaborar els panellets. Van
portar diferents ingredients a l’escola amb la finalitat de
preparar uns panellets ben deliciosos de xocolata, coco,
ametlla ratllada i pinyons. Van estar tot el matí treballant

de valent i gaudint d’una estona ben divertida mentre els
preparaven.
A l’endemà vam celebrar la Castanyada a l’escola i tots els
nens i nenes, des de I3 fins a 6è de Primària, van sortir als
jardins per gaudir d’un berenar molt especial. Els més petits,
fins a 2n EP, es van trobar a la Façana i van menjar els
panellets elaborats el dia anterior a les seves classes.
També vam poder gaudir d’autèntiques meravelles culinàries per
part dels nens i nenes a partir de 3r que van portar els
panellets cuinats per ells mateixos a casa.
Els Caps i Sots-caps Generals de Color van ser els encarregats
de conduir l’acte i van portar les castanyes torrades per
oferir-les als assistents. I els alumnes de 2n de Primària,
vestits de catalans i catalanes, van obsequiar tot el públic
amb el ball de la Castanya acompanyats per instruments de
percussió que van fer sonar els nens i nenes de 1r.
Com cada any, vam gaudir d’aquesta celebració tan entranyable
que ens apropa a les nostres tradicions.

