
PROGRAMA
 Aniversari col·legi Sant Ermengol

Setembre i octubre 2022



El col·legi Sant Ermengol va obrir les seves portes al 1966 per oferir un
servei educatiu als infants i joves del país. Durant el mes de setembre i
octubre, celebrarem la cloenda de l'any del 55è aniversari de l'escola,
amb un programa d'activitats pensat per a tota la comunitat educativa i
obert a tota la societat andorrana. 

Vull agrair a les diferents institucions públiques que han volgut unir-se a
aquesta celebració, col·laborant i donant suport a l'escola en
l'organització d'aquest esdeveniment. 

 
Desitjo que en gaudiu tots i totes!

 
Maria Josep Pascual

Directora

Per molts anys!





14
SET

11.00h
Ha arribat el moment! Preparats per la festa? Gresca i molt

moviment per celebrar l'inici de l'aniversari.

"Que peti l'escola!" Espectacle
infantil amb el grup Xip Xap



21
SET

19.30h
És el moment idoni per donar gràcies per tots aquests anys

dedicats a l'educació. Acompanya'ns i participa de la celebració!

Eucaristia d'acció de gràcies a
l'església parroquial de Sant Esteve



27
SET

9.30h
Els agents de circulació de la capital, el cos de policia i els

bombers d'Andorra es sumen a la celebració de l'aniversari! Per
felicitar als alumnes i al personal de l'escola, visitaran el col·legi

amb els seus vehicles. 

Visita a l'escola dels cossos de
seguretat d'Andorra



3
OCT

18.00h
Coincidint amb la data d'inici de curs per primera vegada,

commemoració dels 55 anys de l'escola.

Acte institucional



14
OCT

9.00h
Obrim l'escola a la ràdio i televisió pública del país per emetre en

directe des del col·legi el programa "Els matins de la Nacional"
de RNA. No t'ho perdis!

Els matins de la Nacional, 
en directe!



17
OCT

20.30h
Focs que ballen per il·luminar el cel i celebrar el nostre

aniversari!

Castell de focs 55è aniversari



28
OCT

 
Acomiadem els actes de l'aniversari amb la festa de Sant

Ermengol. Una acolorida i divertida celebració que sorprendrà a
grans i a petits!

Festa Sant Ermengol



Col·laboren:

Patrocina:





ERMENGOL.AD
 #SantErmengol55

 


