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Notícia
Festa de Graduació del 20è
aniversari de l'Institut Lliçà.

tasca educativa i la petjada positiva que hem
deixat a les seves vides. Va ser molt emotiu per a
tothom.

Un dels moments més il·lusionants de curs és el
sopar-festa organitzat per l'Associació de Mares I
Pares d'Alumnes (AMPA) cada any, dedicada a
l'alumnat que es graduen en l'ESO, el Batxillerat i el
Cicle Formatiu.
En aquest esdeveniment es reuneixen tots els
actors de la comunitat educativa: alumnes,
professorat i famílies.

Un dels moments especials va ser el del lliurament
de les orles, quan els alumnes van pujar a l'escenari
i van rebre l'orla dels seus tutors i tutores, i es van
fer les fotos individuals i de grup.

Aspecte general del Sopar Festa de Graduació

És una celebració emotiva i gratificant, ja que,
expressa el final d'un procés de creixement
intel·lectual i social de l'alumnat i l'inici d'una nova
etapa, que en el cas de Batxillerat i Cicles implica
un canvi d'entorn educatiu.

També els alumnes de Batxillerat van fer una
projecció
evocant
alguns
dels
moments
emblemàtics que han viscut a l'Institut, i, finalment
una sorpresa molt agradable pel professorat.
Cal dir que l'alumnat
per aquesta festa
estètics: vestits i
harmonia cromàtica i

es prepara molt acuradament
cuidant molt els aspectes
pentinats molt sofisticats,
elegància.

L'acte es va celebrar el dia 17 de juny, a partir de
les 21:00 hores, dins del pavelló de l'Institut,
condicionat i guarnit per l'ocasió. La vetllada, molt
animada, va consistir en un sopar, el lliurament de
les orles, la projecció d'imatges per part de
l'alumnat, la lectura d'un text de reflexió i
agraïments, i, finalment una sorpresa pels
professors, preparada pels alumnes de 2n de
Batxillerat.
Es van graduar uns 150 alumnes, que van mostrar la
seva alegria en haver assolit els objectius, i també
ho van manifestar les seves famílies. Una mostra
d'això va ser la lectura que tres alumnes
representants de 2n de Batxillerat van fer des de
l'escenari, amb un escrit reflexionant sobre el que
ha suposat la seva estada a l'Institut aquests 6
anys, valorada de manera molt positiva en tots els
aspectes, tant a nivell formatiu com de relació.
Van agrair especialment al professorat la seva

Imatge de grup de l'alumnat de 2n de Batxillerat

Finalment, des de l'equip redactor de la revista ELI,
format per l'Antònia Guijosa, l'Helena Argemí i la
Carme Villanueva volem agrair a l'AMPA l'esforç
organitzatiu i la motivació que dediquen a aquest
esdeveniment tant gratificant per a la comunitat
educativa.

