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Dilluns dia 18 de gener, els alumnes de 4t, 5è i 6è han
presentat els càrrecs de les seves classes i el Consell de
Govern seguint el format audiovisual de l’anterior
presentació.
Cada classe ha utilitzat un espai diferent per gravar la
presentació.
Com a novetat, el nou Consell de Govern, mirarà els vídeos i
donarà dècimes a les classes que hagin seguit criteris com:
saber estar, formalitat, vestimenta i que s’escolti bé la
presentació.
Els nous consellers i conselleres estan molt motivats i
il·lusionats per engegar nous concursos el més aviat possible.
Segur que faran de l’Escola, el millor espai d’aprenentatge!
Els desitgem a tots una molt bona actuació durant el
desenvolupament de les seves funcions!
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Celebrem Santa Cecília!
Amb els alumnes de 4t, 5è i 6è de Primària hem celebrat la
Setmana de Santa Cecília, per continuar donant a la música el
seu lloc a l’Escola.
Tenim la sort que a cada classe hi ha molts bons músics, que

durant aquesta setmana, ens han ofert peces musicals que han
preparat fora de l’escola.
Així, hem pogut escoltar el so tan especial d’instruments tan
bonics com el trombó, la flauta travessera, la flauta dolça,
el violí, l’ukele, la guitarra, la bateria, la veu i el piano.
Hem gaudit molt de totes i cadascuna de les audicions dels
companys. Quin orgull poder comptar amb tots vosaltres!
Audicions Santa
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El
nou
format
de
les
presentacions de càrrecs!
Divendres dia 13 de novembre, els alumnes de 4t, 5è i 6è han
presentat els càrrecs de les seves classes i el Consell de
Govern d’una manera molt diferent. Han preparat les
presentacions en format audiovisual!
Per fer-ho, cada classe ha acordat l’espai i la manera de
presentar-se. Ha sigut sorprenent que tots han coincidit en
seguir el mateix format de la presentació de càrrecs
presencial. El cònsol ha presidit l’acte i els diferents
càrrecs han anat entrant a mesura que ell els presentava.
Tanmateix, cada presentació ha tingut un toc especial. Algunes
classes han utilitzat el micròfon, altres classes han
treballat la veu per tal de projectar-la amb mascareta i sense
micròfon i d’altres han destacat pel seu saber estar i la
formalitat en la vestimenta. Fins i tot han fet concursos al
més mudat de la classe!
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Amb els alumnes del Consell de Govern del Color Verd, color
guanyador d’aquesta vegada, hem fet el mateix, però amb
l’afegit de la creació d’un mosaic amb fotografies de cada
càrrec, per tal que els nens i nenes de les classes els puguin
recordar millor.
Ha estat una experiència que sempre recordarem , així i tot,
desitgem poder celebrar les properes presentacions tots junts
com fèiem abans!
Els desitgem una molt bona actuació durant el desenvolupament
de les seves funcions!
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Dimecres dia 30 de setembre, els alumnes de 4t, 5è i 6è van
presentar els càrrecs de les seves classes.
Com a novetat, enguany, i per la situació sanitària de la
COVID-19 vam haver de fer la presentació per torns. Primer van
presentar els càrrecs els nens i nenes de 6è, després els
alumnes de 5è i finalment, els nens i nenes de 4t d’EP.
Tots els alumnes estaven emocionats per poder celebrar un acte
tan important i perquè a partir d’ara, podran començar el seu
càrrec!! El cònsol de cada classe va ser el responsable de
presentar els càrrecs, per fer-ho, vam utilitzar sempre un
micròfon, però a diferència de la resta de cursos, aquesta
vegada vam fer servir un tovalló de paper per poder agafar el

micròfon amb seguretat. També, vam embolicar la bola del
micròfon cada vegada que el cònsol parlava.
Un altre canvi ha estat el lloc de la presentació. Aquest any,
vam anar a les grades de davant de l’Àgora per poder estar els
85 nens i nenes d’un curs, separats i amb distància de
seguretat. Sort tenim d’aquest espai obert que ens permet
seguir amb la Vida Social de l’Escola!
Tots, van demostrar saber estar en un dels actes més solemnes
de l’escola i els volem felicitar per la seva actuació!
Els desitgem molt bona actuació durant el desenvolupament de
les seves funcions!
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