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Els alumnes del segon cicle de la segona Etapa han assistit a
la seva primera Presentació de Càrrecs d’aquest curs. Vam
presentar el Consell General format pels alumnes d’ESO3. Els
alumnes del Consell, conduït en aquesta actuació pels alumnes
del Color Blanc, van nombrar i presentar els càrrecs de les
classes que formen cadascuna de les Conselleries: la
Conselleria de convivència i representació, la Conselleria de
comunicació, la de cultura i recerca, la Conselleria d’ordre i
higiene, la Conselleria de menjador i, per acabar, la de medi
ambient. Al mateix torn, les Caps Generals de Color també van
formar part de l’acte i varen presentar els Caps de Colors de
les classes.
Ben aviat els alumnes es reuniran amb els diferents càrrecs
del seu cicle per tal de començar a treballar conjuntament.
Com a grans de l’Etapa de ben segur que podran aportar moltes
idees i dur a terme accions que ajudaran a millorar el dia a
dia a l’Escola. Els felicitem i els desitgem sort en la seva
primera actuació.

Primeres
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de

La setmana passada van tenir lloc les primeres Presentacions
de Càrrecs d’enguany. Vam presentar el Consell General, format
per alumnes de 6èP amb moltes ganes d’iniciar la primera
actuació, i també el Consell Auxiliar, on els nens i nenes de
3rP van mostrar-se amb molt bona predisposició envers el
càrrec. L’acte va ser molt emocionant ja que vam poder
conèixer els primers Consells d’aquest curs. També vam donar
la benvinguda a l’etapa als més petits, els nens i nenes de
1rP, i tot seguit vam presentar els càrrecs de cada classe.
Finalment vam fer un recorregut de tots els cursos i vam poder
compartir algunes de les experiències que viurem a l’escola
aquest any. Vam acabar l’acte amb molta il·lusió per encetar
aquest nou curs.
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La setmana passada van tenir lloc les Quartes Presentacions de
Càrrecs d’enguany. 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 la seva il·lusió. Després de
conèixer tots els Consells de les classes de Primària, les
Caps i Sotscap de Color van explicar-nos el projecte “La
nostra Escola” per a la Televisió de Badalona, en el qual
presentarem la Vida Social i els Colors com a tret distintiu
del nostre Projecte.
En definitiva, comencem la Quarta Actuació plens d’energia i
de ben segur que tots els càrrecs contribuiran a la millora de
la Vida Social de l’Escola!
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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!

