




PROMOCIONS D’ETAPA – 6è d’Educació Primària 

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. 

 

FI DE CURS – 6è d’Educació Primària 2011-2012 

El dia 22 de juny de 2012 va tenir al Col·legi Sant Josep, la festa de Fi de curs de 6è 

d’Educació Primària. Tots els nens i nenes van celebrar amb molta alegria la fi de curs i 

d’etapa, on també van poder gaudir d’un recull audiovisual d’aquesta etapa “LA MEVA 

PRIMÀRIA”, dirigit per les tutores de cicle superior amb l’ajuda de les tutores dels altres 

cicles i confeccionat pel tècnic informàtic Josep González. Prèviament, el dia 14 de juny, les 

famílies del curs de 6è  també van poder gaudir d’una manera més institucional d’aquest 

mateix recull audiovisual, amb motiu de la xerrada de benvinguda a la nota etapa d’ESO per 

part del senyor director del Col·legi Joan Amat, tot acompanyat d’una copa de cava. 

 



FI DE CURS – 6è d’Educació Primària 2011-2012 

El dia 22 de juny de 2012 va tenir al Col·legi Sant Josep, la festa de Fi de curs de 6è 

d’Educació Primària. Tots els nens i nenes van celebrar amb molta alegria la fi de curs i 

d’etapa, on també van poder gaudir d’un recull audiovisual i vivències personals d’aquesta 

etapa. 

 


