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Aquesta vegada, les hem pogut fer per cursos i de manera
presencial a l’aire lliure. Tot i que aquest any estan sent
uns actes diferents, estem contents perquè hem pogut compartir
les valoracions de cada classe i presentar els nous càrrecs
als companys dels altres grups.
El alumnes del Consell de Govern, aquesta vegada format pel
color Blanc, també han pogut escollir els seus càrrecs. De
totes maneres, un dels grups està confinat i no hem pogut
gravar el vídeo en que l’antiga Cònsol fa la valoració i en el
que també es presenten els nous càrrecs del Consell a tots els
nens i nenes del cicle. Tot i això, ja sabem que aquest curs
és excepcional i que hem d’aprendre a conviure amb aquestes
situacions. Així doncs, quan tornin a ser tots a l’escola ho
farem!
Els desitgem a tots una molt bona actuació durant el
desenvolupament de les seves funcions!
3a Presentació de càrrecs i Consell de govern Etapa 1 Cicle 2
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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!

3a Presentació de càrrecs i Consell de Govern- Etapa 1 Cicle 2
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A l’Etapa 3 ja tenim Caps
Generals de Color!
Aquests alumnes, escollits democràticament pels seus companys
de curs, junt amb els caps de promoció de 1r i de 2n de
batxillerat, formaran el Consell de Caps Generals de Color de
l’Etapa 3.
Tots ells seran els encarregats de fer arribar a la direcció
de l’escola les seves propostes per a contribuir a un bon
funcionament de la Vida Social del centre. I de fet, el dia 16
de novembre ja van mantenir la seva primera reunió, virtual,
amb la Sra. Mireia Arquimbau, directora de l’etapa 3.
L’esmorzar de batxillerat, la connexió wifi al Cub, les dates
de les proves trimestrals, …van ser temes tractats en aquesta
reunió i a partir d’ara, periòdicament, mantindrem aquestes
trobades per tal de donar veu als alumnes més grans de

l’escola.
Els Consells de Caps Generals de color són òrgans
imprescindibles per al bon funcionament de la nostra escola.
Els desitgem molta sort en la seva nova tasca!

Presentació de Càrrecs
Consell de Govern a E1_C2

i

La setmana passada els alumnes de 3r de Primària del color
Verd van fer reunions amb la Sra. Ana Alcalde per tal que els
alumnes poguessin escollir en quina conselleria i quin càrrec
volien tenir per tal de formar el Consell de Govern de 3r de
Primària. Les reunions es van fer a la biblioteca de l’escola
per classes. Un cop formalitzat el Consell de Govern, es va
fer una gravació en la que els alumnes van presentar els seus
càrrecs per conselleries. El vídeo el veuran totes les classes
de 1r , 2n i 3r de Primària, per tal que coneguin els companys
que els representaran en el Consell de Govern.
Per altra banda, es van dur a terme les segones presentacions

de càrrecs, aquesta vegada es va fer per classes i als
exteriors de l’escola. Els cònsols de les classes de 1r i 2n
de Primària van valorar l’actuació dels càrrecs explicant els
punts forts i les oportunitats de millora de cada classe, i en
el cas de les classes de 3r de Primària, les valoracions es
van fer per colors.
Tot i ser un format diferent, els nens i nenes van gaudir i es
van mudar per tal d’assistir a la presentació de càrrecs i van
tenir una molt bona actitud i formalitat durant l’acte.
Presentació de Càrrecs i Consell de Govern_Etapa 1_Cicle 2 de
comunicaciogpv

UT2- EI4: La tria de color
És una de les primeres decisions importants, de caràcter
individual que prenen els alumnes i que tindrà continuïtat
durant tota la seva vida escolar.
Aquest procés comença situant els alumnes dins de l’Escola.
Les mestres els expliquen qui va construir l’escola, com era
l’Escola del Mar, el paper del mar que és d’on van sortir els
tres colors: Blanc, Blau i Verd… Tot el que representa ser
d’un Color, ja que els nens del mateix Color treballen en
equip, s’ajuden, col·laboren… perquè a l’escola tot funcioni
bé.
Tot coincidint amb la campanya electoral dels candidats a Caps
generals de Color de l’Escola, vam estar animant els nens i
nenes a escollir de quin Color volien ser: el blau del cel i
el mar, el blanc de la neu i el mar, el verd dels prats i el
mar. Hem estat reflexionant sobre molts altres aspectes, si hi
ha algun germà gran, pare/mare… que ha estat d’algun Color…

Hem demanat a alguns dels candidats a Caps Generals de Color
que expliquin als alumnes d’EI4 com ells van decidir el seu
Color, com se senten…
Després de tot aquest procés, cada alumne triarà el seu Color
i explicarà el perquè. La mestra els ajudarà a decidir-se, a
explicar-ho i tot acabarà amb una gran celebració, ja que per
fi hauran decidit a quin Color pertanyen.
A partir d’aquest moment, només quedarà comunicar-ho als
companys, als mestres i als Caps Generals de Color.
Per a veure més imatges poden consultar el bloc d’Educació
Infantil.

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!

Caps i Sots Caps Generals de
Color d’ESO3
Els Caps de Color són els representants dels alumnes del seu
Color. Surten escollits després d’un procés democràtic en què
els seus companys de Color voten les propostes dels programes
electorals. La seves funcions són: representar els alumnes,
reunir-se amb l’Equip Directiu, presentar propostes de millora
i, també, fan el seguiment dels Caps de color de les classes.
Aquesta setmana, el dimarts 3 de novembre al matí, es van dur
a terme les votacions. Tots els alumnes des d’EP1 a ESO3 van
votar al llarg del dia. Els alumnes d’EP1, 2 i 3 van fer un
vot per Color i classe. D’EP4 a ESO3 el vot era individual i
cada alumne votava al seu Color. Les votacions es van fer al
menjador i també a l’Àgora. Les meses les van presidir Caps de
Color de les classes d’EP6 i més tard Caps de Color de les
classes d’ESO1. A la tarda, es va dur a terme l’escrutini a
l’Àgora a porta tancada, els encarregats de fer-ho van ser els
Caps de Color d’EP6 i d’ESO1 juntament amb els
coordinadors/es.
El dimecres 4 de novembre al matí, la Sra. Mercè Olivé,
directora de l’Etapa 2 i el Sr. Àlex López, coordinador del
cicle 2.2, van anunciar als guanyadors els 9 candidats a Caps
Generals de Color. Es va fer reflexió al voltant de la
importància a presentar-se a aquest càrrec, que tots podrien
haver sortit guanyadors, que seguissin presentant-se a càrrecs
de representació com aquest, també es va remarcar la
importància de representar als companys i es va animar als que
no van sortir guanyadors a presentar-se el curs vinent, als
Caps Generals de Color d’ESO4. El mateix dia, en els diferents
torns de menjador, els directors de les etapes i els

coordinadors dels diferents cicles, van proclamar els Caps
Generals de Color a tots els companys de l’escola.
A partir d’ara, els Caps Generals de Color, es reuniran amb
Caps de Color de les classes des d’EP1 a ESO3 per recollir
propostes de millora, canvis… i es reuniran cada 15 dies amb
l’Equip Directiu.
Els hi desitgem que els hi vagi molt bé i exerceixin el seu
càrrec amb il·lusió, entusiasme i responsabilitat.
CAPS GENERALS DE COLOR
CURS 2020-21
COLOR BLAU
Cap de Color: Cèlia P.
Sots cap de Color: Martina F.
COLOR BLANC
Cap de Color: Àxel D.
Sots cap de Color: Inés M.
COLOR VERD
Cap de Color: Pol M.
Sots cap de Color: Berta V.
Campanya Electoral Caps Generals Color ESO3 de comunicaciogpv

El Menjador
El dinar forma part del nostre Projecte Pedagògic i és un dels
aspectes clau de la Vida Social. La rellevància del menjador
ja comença a la classe. Es dedica un temps a la seva
preparació, treballant els hàbits d’higiene i les normes
necessàries per al seu bon funcionament. Els caps de taula i
els representants del menjador paren les taules cuidant els
detalls: posició dels coberts, tovallons, gots,… Seran també,
més tard, els que serviran els plats a tots els companys de la
seva taula.
Dinar a l’escola no representa el simple acte de menjar, sinó
que és un acte social que segueix unes normes establertes que
li donen una solemnitat especial; és per això que cal tenir
cura de les formes i les maneres. Els alumnes aprenen a
comportar-se amb ordre i pulcritud, a menjar de tot i a
adquirir les bones maneres al voltant de la taula.
Aquest curs la dinàmica habitual del funcionament del Menjador
s’ha adaptat a la situació actual. S’ha delimitat l’espai pels
diferents grups estables per garantir la distància de
seguretat. A diferència d’altres cursos, els caps de taula i
representants del menjador, que actualment poden dur a terme
el seu càrrec, han de dur guants per manipular els estris a
l’hora de parar taula. Enguany, s’utilitzen tovallons i
estovalles individuals de paper per qüestions d’higiene i
prevenció.
Un cop la classe està asseguda, els caps de taula ajuden a les
Sres. Cambreres a servir els primers plats. En acabar, es
treuen els guants, es renten les mans i comencen a dinar. Quan
acaben les postres, cada cap de taula ajuda a retirar els
plats, gots, estovalles i tovallons de paper que queden a la
seva taula.
En finalitzar, desinfecten la seva taula i les cadires dels

companys amb gel hidroalcohòlic i acaben de posar bé les
cadires. Abans de retornar a la classe es tornen a rentar les
mans. D’altra banda, els representants de menjador, son els
responsables d’escombrar la seva parcel·la.
En el cas dels més petits, son les cambreres i les mestres les
que s’encarreguen de preparar i servir les taules aplicant les
mesures que estableix el protocol COVID. En aquest cas, la
funció dels càrrecs del Menjador està centrada en ajudar als
companys a mantenir una bona actitud a l’hora de dinar.
Així doncs, el menjador com a eix transversal de l’Escola;
apropa a l’alumne el coneixement i pràctica del sentit de la
responsabilitat, la convivència i la cooperació per a la
millora individual i col·lectiva.
El Menjador Curs 20-21 de comunicaciogpv
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Ens ha fet molta il·lusió conèixer els diferents càrrecs de
les classes. Tot i que ha estat un acte diferent al que estem
acostumats a veure a l’escola, hem pogut gaudir d’aquesta
activitat tan especial per nosaltres.
Aquesta vegada, hem dividit l’acte en tres parts, una
Presentació de Càrrecs per cada nivell, i l’hem fet a l’aire
lliure.
A 3r de Primària, han estat els Cònsols de cada classe, els
que ens han presentat els càrrecs dels seus companys.
A 2n i a 1r, les tutores ens han ajudat i ens han presentat

els diferents càrrecs de cada classe per colors.
Pels alumnes de 1r ha estat la primera Presentació de Càrrecs
i s’han mostrat molt il·lusionats davant dels companys de les
altres classes.
Ens ha agradat molt veure a tots els nens i nenes amb els seus
nous càrrecs i… hem conegut els Caps de Color i els Sotscaps
de cada color!
Els hem felicitat a tots per la seva bona actitud!
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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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