
Festa acadèmica d'Amalgama-7

Festa de Fi de Curs 2015-2016

Teatre Municipal (Berga)

Dissabte, 9 de juliol  de 2016

Programa

10.30 h

Benvinguda:

Sra. Montse Venturós i Villalba, alcaldessa de Berga

Sr. Martí Orriols i Soler, alcalde d'Olvan

Sr. Jordi Labòria i Martorell, president de la Fundació Portal

Sra. Montserrat Magrané i Delfin, directora general d'Amalgama-7

11 h

Curs 2015-2016:

Balanç del projecte educatiu,

a càrrec de Marc Guilló i Vila,

cap d'estudis de l'Escola d'Amalgama-7

Lliurament de notes i acreditacions als alumnes,

a càrrec de l'equip de professors/ores

dels CTE Valldaura, Julià Romea i Vallcarca

13 h
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7amal amag
Atenció terapèutica i educativa per a joves i adolescents 7amal amag

Atenció terapèutica i educativa per a joves i adolescents



Els alumnes del curs 2015-16 de les aules d'Amalgama-7,

Atenció terapèutica i educativa per a adolescents, joves i les

seves famílies, estan a punt de tancar una nova pàgina de la

seva vida acadèmica. I d'obrir-ne d'altres...

Volem compartir amb tots vosaltres aquest fi de curs per

reconèixer el gran esforç que l'equip acadèmic i, sobretot, els

nois i noies residents d'Amalgama-7 han fet per arribar aquí.

I, especialment, a tots els familiars dels nostres alumnes, per

la complicitat i la solidaritat que han mostrat amb tots ells.

Sense tots vosaltres, aquesta festa estaria buida de sentit.

En aquest acte, tindrem l'orgull de premiar l'esforç, la superació,

la solidaritat i les múltiples i diverses maneres que han mostrat

tots els nostres alumnes d'acostar-se a aquesta meravella que

anomenem l'aprenentatge.

Sincerament, volem felicitar d'avançada alumnes, familiars i

equip, i agrair la presència de totes aquelles persones que

vulguin participar, compartir i encoratjar-vos en aquesta festa

del saber.

"Mai no consideris l'estudi com una obligació,

sinó com una oportunitat per endinsar-te

en el bell i meravellós món del saber."

Albert Einstein
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