
 



PROMOCIONS D’ETAPA – 15 Promoció de 2n BATXILLERAT 

COL·LEGI SANT JOSEP 2013-2014 

 

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, la festa 

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. 

 

 



 

 

ESTADÍSTICA – 2n de BATXILLERAT 2013-2014 

Alumnes matriculats a 2n de Batxillerat:   77 

Alumnes aprovats de 2n de Batxillerat:   77 

Alumnes presentats a les PAU:    70  

Alumnes que aproven les PAU:    69 (98.5 %) 

Alumnes matriculats a la Universitat en 1a opció: 51 (86 %) 

NOTA MITJANA PAU (Fase General):   6,90 

NOTA MITJANA EXPEDIENT BATXILLERAT:  7,93 

NOTA MITJANA D’ACCÈS (Fase General):  7,52 

NOTA MITJANA D’ADMISSIÓ (Fase Específica): 9,90 

 

 



MATRÍCULES D’HONOR – 2n de BATXILLERAT 2013-2014 

Els alumnes PAU HURTADO NIUBÒ (10), HELENA ANDREU GRACIA (9.89), CARLA 

BUSQUETS HERNÁNDEZ (9.74) i ROGER ORTOLL MASCARÓ (9.74),  han obtingut 

Matrícula d’Honor. 

MENCIONS D’HONOR – 2n de BATXILLERAT 2013-2014 

Els alumnes ORIOL QUINTANA CARBÓ (9.72), PERE CANALS CANALS (9.71), ARNAU 

ROSELL CANET (9.67), ENRIC LUJAN PALLARÈS (9.53), MARTA MÉNDEZ JUSTO 

(9.43), NIL SOLER MAS (9.43), ANNA VIÑALS ALBIOL (9.38), CLÀUDIA UBERNI JULIÀ 

(9.34), XAVIER SÁNCHEZ URPÍ (9.34), ORIOL NAVARRO GUIMERÀ (9.29), JÚLIA 

SOLER PORCÀ (9.29), IRENE MARTÍN HERNÁNDEZ (9.09), PERE OLIVÉ PALAU (9.05), 

ALEJANDRO RUBIANO CASTRO (9.05) i MIREIA OLIVELLA MONTSERRAT (9.05) han 

obtingut Menció d’Honor.  

 



 

 

 



FESTA DE LES ORLES – 2n de BATXILLERAT 2013-2014 

El dia 14 de juny de 2014 va tenir lloc al Col·legi Sant Josep, la festa de les Orles de 

2n de Batxillerat, un acte solemne però alhora emotiu i molt entranyable, on, en 

presència del claustre de Batxillerat i representats de totes les etapes del Col·legi, 

així com del Patronat de la Fundació, es van lliurar les orles i les insígnies al 77 

alumnes que finalitzaven l’etapa. També es va fer entrega de les matrícules i les 

mencions d’Honor. En iniciar l’acte, els alumnes van entrar a la pista de manera 

solemne mentre sonava de fons el “Gaudeamos Igitur”, i tot seguit es va gaudir d’un 

recull audiovisual de la 15a Promoció “PUNTALS DE FUTUR”, dirigit i confeccionat 

pel professor Jordi Font. 

 

 

 

 



FESTA DE LES ORLES – 2n de BATXILLERAT 2013-2014 

El dia 14 de juny de 2014 va tenir lloc al Col·legi Sant Josep, la festa de les Orles de 2n de 

Batxillerat, un acte solemne però alhora emotiu i molt entranyable. 

 

 



PROMOCIONS D’ETAPA – 16a Promoció de 4t dESO 

COL·LEGI SANT JOSEP 2013-2014 

 

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, la festa 

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. 

 



FESTA DE COMIAT – 4t d’ESO 2013-2014 

El dia 13 de juny de 2014 va tenir lloc al Col·legi Sant Josep, la festa de Comiat de 4t 

d’ESO, un acte festiu però alhora emotiu i molt entranyable, on, es va lliurar una foto 

de grup de record i els diplomes als alumnes que finalitzaven l’etapa. En iniciar 

l’acte, els alumnes i les famílies van gaudir d’un recull audiovisual de la 16a 

Promoció “EN MOVIMENT”, dirigit per les tutores de 4t d’ESO i confeccionat pel 

professor Jordi Font I en finalitzar l’acte, es va poder gaudir d’uns grups de dansa 

formats per noies de 4t d’ESO, i unes peces musicals. I com a cloenda, tots els 

alumnes de la promoció van cantar “Wonderwall” d’Oasis. 

 

 



FESTA DE COMIAT – 4t d’ESO 2013-2014 

El dia 13 de juny de 2014 va tenir lloc al Col·legi Sant Josep, la festa de Comiat de 4t 

d’ESO, un acte festiu però alhora emotiu i molt entranyable. Finalment tots els 

alumnes de la promoció van cantar “Wonderwall” d’Oasis. 

 

 



 



 

 



PROMOCIONS D’ETAPA – 6è d’Educació Primària 

COL·LEGI SANT JOSEP 2013-2014 

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, la festa 

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 2013-2014 

El dia 19 de juny de 2014 va tenir al Col·legi Sant Josep, la festa de Fi de curs de 6è 

d’Educació Primària. Tots els nens i nenes amb les seves families van celebrar amb molta 

alegria la fi de curs i d’etapa, 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 per Jordi Font. Simultàniament, els alumnes del curs van 

compartir amb tots els assistents unes reflexions del seu pas per aquesta etapa evocant els 

millors records i sentiments. Tot seguit es va poder gaudir d’unes peces musicals 

interpretades per alguns alumnes. Finalment tots els alumnes de la promoció van sortir a 

l’escenari per tal d’acomiadar-se tot cantant.  

 



 

 



PROMOCIONS D’ETAPA – Elefants P5 Ed. Infantil 

COL·LEGI SANT JOSEP 2013-2014 

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, la festa 

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 2013-2014 

El dia 13 de juny de 2014 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 “MOMENTS 2010-2014”, 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. 

 

 



GRADUACIÓ – P5 d’Educació Infantil 2013-2014 

El dia 13 de juny de 2014 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. 

 

 



GRADUACIÓ – P5 d’Educació Infantil 2013-2014 

 

 



GRADUACIÓ – P5 d’Educació Infantil 2013-2014 

 

 


