




PROMOCIONS D’ETAPA – Elefants P5 Ed. Infantil 

COL·LEGI SANT JOSEP 2011-2012 

El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia considera que el final d’una etapa és un 

moment molt important i especial de la trajectòria educativa d’un alumne. Per aquest motiu, 

cada mes de Juny el Col·legi organitza uns actes molt emotius –la graduació de P5, el fi de 

curs de 6è de Primària, el comiat de 4t d’ESO, i les orles de 2n de Batxillerat–. Hi van haver 

actuacions, reculls audiovisuals plens de records, discursos emotius, fotos per immortalitzar 

el moment, un ambient festiu i alhora molta solemnitat, finalment a 2n de Batxillerat es fa el 

lliurament de les mencions i matrícules d’honor a la trajectòria acadèmica dels alumnes que 

han obtingut unes qualificacions excel·lents. 

 

GRADUACIÓ – P5 d’Educació Infantil 2011-2012 

El dia 15 de juny de 2012 va tenir al Col·legi Sant Josep, la festa de Graduació de P5 

d’Educació Infantil. Tots els nens i nenes estaven molt contents i alhora nerviosos pensant 

en la “Nova Aventura!” que els espera el proper curs. En iniciar l’acte, els alumnes i les 

famílies van gaudir d’un recull audiovisual “RECORDS 2008-2012”, dirigit i confeccionat per 

la mestra Gemma Martín. La tarda va estar plena de sorpreses tant pels nens com per les 

mestres, i uns pares molt actius. El fi de festa es va celebrar mentre els nens i nenes 

jugaven en el que serà el seu pati i els pares gaudien d’una copa de cava. 
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