Els Colors de la tardor
Van poder gaudir d’un dia assolellat amb tots els colors de la
tardor en forma de catifa de fulles. L’experimentació va ser
la part central de la sortida, on a partir del Land-Art i de
la representació gràfica de les fulles de forma creativa amb
pintura, colors, fang… van poder fer les seves creacions
personals que els serviran per poder començar a investigar.
Sortida a la Fageda de Pere Vergés

L’última
trimestre

setmana

del

L’última setmana del 2n trimestre va ser de les més intenses i
emocionants ja que vam celebrar força activitats a l’etapa de
Primària.
Per començar, amb la festa de les Caramelles vam donar la
benvinguda a la Primavera amb diferents balls i cançons per
part dels alumnes de 3r i 4t de primària. Després de
l’actuació vam berenar a la Façana tots plegats les coques i
els ous de Pasqua i sucs que havien recollit els nens i nenes
amb els seus cistells ben guarnits.
En segon lloc, l’últim dia d’escola vam celebrar la 2a cursa
de Colors del curs. Va ser molt emocionant viure la dedicació
dels corredors i els ànims que els transmetia el gran públic,
que venia acompanyat d’unes pancartes ben vistoses tot animant
el seu Color. El resultat va ser força igualat, amb la
victòria al Color Blau, en segon lloc el Verd i, per últim, el
Blanc.

Per acabar la jornada, va tenir lloc el gran partit de futbol
de mestres contra alumnes de la classe Sant Jordi. Tots s’hi
van deixar la pell i van demostrar les seves dots esportives
en una jornada molt emocionant.
En definitiva, tota l’etapa de Primària vam gaudir d’un final
de trimestre ben intens i apassionant.

Els nens i nenes d’Infantil 4
trien el seu color
Les darreres setmanes l’escola ha estat vivint la campanya
electoral per escollir els Caps generals de Color. I dins
d’aquest context els nens i nenes d’INF4, Contes i L’Estel,
han decidit de quin Color volien ser.
Han estat uns dies de reflexió. Han parlat del sr. Pere
Vergés, de la història de l’Escola del Mar, dels colors del
mar i dels colors de la natura.
Han observat el seu entorn natural i social, i finalment, cada
nen i nena ha decidit de quin grup de Color volia formar part.
Ha estat una decisió molt important que fomentarà el sentiment
de pertinença i cohesió de grup, així com els valors que
promouen el treball en equip.

Reunió del CIB
Per començar, el Sr Jordi, que és qui portà la reunió, ens va
fer llegir l’ordre del dia.
Seguidament, representants d’altres escoles van parlar sobre
maneres de treballar per abordar el bullying. Nosaltres vam
explicar en què consisteix l’anomenada “Agència de Mediació” i
el treball de les cadires, per solucionar problemes. Més tard
en Jordi i dos voluntaris van portar un dimoni de cartró en el
qual vam posar uns cartells que havíem fet a les escoles amb
paraules que volíem fer fora de Badalona com per exemple:
robatoris, maltractament de gènere, bullying, …
Dues nenes i nosaltres dos vam portar en cercavila, el dimoni
del CIB, amb una banda musical que ens va acompanyar fins
arribar a la platja. Allà el vàrem deixar al costat del gran
dimoni de Badalona.
Va ser una reunió molt completa i entretinguda.
Representants del Consell dels Infants de Badalona: David
Bioque i Mariona Manzano.
Color Verd i Color Blau

INF4 Trien el seu Color
Han estat uns dies de reflexió. Han parlat del Sr. Pere
Vergés, de la història de l’Escola del Mar, dels colors del
mar i dels colors de la natura.
Han observat el seu entorn natural i social, i finalment, cada

nen i nena ha decidit de quin grup Color volia formar part.
Ha estat una decisió molt important que fomentarà el sentiment
de pertinença i cohesió de grup, així com els valors que
promouen el treball en equip.

A PVTV estrenem temporada i
equip!
Primer programa de Pere Vergés Televisió de la nova temporada
A PVTV estrenem temporada i estrenem equip!
En aquest primer telenotícies del curs 2015 – 2016 us informem
de les notícies escolars més destacades de la setmana, i us
oferim un reportatge sobre les eleccions a Caps de color que
es van dur a terme a la nostra escola la setmana passada.

Els petits de la casa trien
el seu Color
Després de que a l’Escola es celebressin les eleccions dels
Caps Generals de Color, els nens i nenes d’EI 4, Contes i
L’Estel, han decidit de quin Color volen ser.
Han estat uns dies de reflexió. Han parlat del Sr. Pere
Vergés, de la història de l’Escola del Mar, dels colors del

mar i dels colors de la natura.
Han observat el seu entorn natural i social, i finalment,
cada nen i nena ha decidit de quin grup Color volia formar
part.
Ha estat una decisió molt important que fomentarà
sentiment de pertinença i cohesió de grup, així com
valors que promouen el treball en equip.
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Escrutini de les eleccions a
Caps Generals de Color
Després de fer l’últim acte electoral, els mítings de tots els
candidats als jardins de l’Escola, els alumnes de Primària han
tingut un dia de reflexió, dimarts 13, per pensar quin serà
aquell representant més adequat per al seu Color.
I per fi ha arribat el dia tan esperat. A les 12
s’ha
constituït la mesa electoral i al llarg del matí tant els
professors com els alumnes han emès el seus vots.
Pel Verd es presentaven 3 candidats, pel Blanc 5 candidats
pel Blau 7 candidats.

i

L’escrutini ha estat molt emocionant i renyit. Finalment tenim
els resultats:
Cap General del Color
SotsCap General

Verd:

del Color Verd:

Carla Vila
Gabriela Camprodon

Cap General del Color Blanc:
SotsCap General del Color Blanc:

Cap General del Color Blau:
Farrarons
SotsCap

General del Color Blau:

Júlia López
Pablo Padilla

Clàudia

Daniel Bertran

Presentació dels candidats a
Caps Generals de Color
Amb aquest acte d’ avui s’ha donat el tret de sortida a la
campanya electoral que s’allargarà durant 10 dies fins el dia
de les eleccions, on els alumnes de l’Escola votaran el
candidat del seu Color, Verd, Blau o Blanc, que volen que els
representi al llarg d’aquest curs,
Els desitgem molta sort!

Eleccions per a Cap General
de Color
Ja s’ha iniciat la Campanya Electoral per a Cap General de
Color. Enguany s’ha plantejat com a projecte, on tots els
companys de la classe estan implicats d’alguna manera o altra
en acompanyar un candidat al llarg de tota la campanya.
Quinze són les

noies i nois que

han emprès la iniciativa de

presentar-se per treballar per al seu Color.
Els candidats, alumnes de les classes Canigó i Sant Jordi,
juntament amb els seus companys,
han estat treballant de
valent per engegar un dels actes més participatius i emotius
de la Vida Social. Amb molta empenta i il·lusió han preparat
la campanya que finalitzarà aquest divendres amb els darrers
mítings que realitzaran davant del seus companys de Color, als
jardins de l’Escola.
Aquesta està ben guarnida amb els seus pòsters i les classes
ja tenen els seus programes amb les iniciatives proposades. De
nou han fet palesa la creativitat d’idees per assolir uns
objectius que ajudaran de ben segur a desenvolupar un treball
cooperatiu i interdisciplinari amb tots els companys de
l’Escola.
Molts ànims i sort!

