L’ESCOLA I L’AMPA NOSTRA SENYORA DEL MAR
Tenen l’honor de comunicar-los la celebració de
L’ACTE DE GRADUACIÓ I LLIURAMENT DE DIPLOMES
a la Promoció 2016-2017 de P5, 6è de Primària i 4t d’ESO
Presidit per la directora d’Educació Infantil i Primària, senyora Encarna Sánchez,
i el director d’Educació Secundària Obligatòria, senyor Jordi Cuadrado
CERIMONIAL
Entrada dels familiars
Interpretació musical I’m believer
Entrada de la directora d’Educació Infantil i Primària i el director de Secundària, cap d’estudi de Secundària,
secretària de l’AMPA i tutors/es de P5, 6è de Primària i 4t d’ESO
(El públic assistent roman dret mentre entra la Comitiva)
Interpretació musical Get LucKy de Daft PunK
Entrada de l’alumnat de P5
(El públic assistent roman dret mentre entren tots els alumnes que es graduen)
Interpretació musical Can’t Stop The Feeling de Justin Timberlake
Entrada de l’alumnat de 6è de primària
Interpretació musical Alan Walker-Alone
Entrada de l’alumnat de 4t d’ESO
Interpretació musical de Shape of you Ed Sheeran
Obertura de l’acte de graduació amb el poema Records.
(Poden llegir el poema en el full descarregat )
Presentació dels membres de la taula
Al·locució de la directora d’Educació Infantil i Primària i del director de secundària
Al·locució de la secretària de l’AMPA, senyora Doris Vilches
Presentació del vídeo (ppt)

Actes de P5
Interpretació de la cançó Ja m´he fet gran
(Poden llegir la lletra de la cançó en el full descarregat )
Lliurament de diplomes
Fotografia del grup
Interpretació musical Can’t Stop The Feeling de Justin Timberlake
Actes de 6è de primària
Discurs de graduació
Interpretació de la cançó Escuela
(Poden llegir la lletra de la cançó en el full descarregat )
Lliurament de diplomes
Fotografia de Grup
Interpretació musical Alan Walker-Alone
Actes de 4t d’ESO
Discurs de graduació
Interpretació de Vivir la vida Marc Anthony
(Poden seguir la lletra de la cançó en el full descarregat)
Lliurament de diplomes
Fotografia de Grup
Interpretació musical de Shape of you Ed Sheeran
Lliurament d’un premi al millor projecte de 4t d’ESO
--------------Projecció de Lip dub P5, 6è i 4t d’ESO
Cloenda de l’acte Interpretació musical Fleur East Sax
Desfilada dels alumnes
Dijous, 15 de juny del 2017
15 hores TEATRE MODERN
Plaça de la Vila – El Prat de Llobregat
*Per tal de fer un bon seguiment de l’acte caldria portar aquests fulls el dia de la graduació

