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Opinió

Sopar de promoció a l’IES Lliçà
El passat divendres dia 22 de juny es va celebrar el 
sopar  commemoratiu,  que,  com  cada  any  en 
aquestes  dates,  organitza  l’Associació  de Mares  i 
Pares d’Alumnes (AMPA) de l’IES Lliçà.

En aquest sopar festa,  l’AMPA convida a  tots  els 
alumnes i  famílies  que han acabat  quart  d’ESO i 
segon  de  Batxillerat.  També  hi  són  convidats  la 
Direcció del centre, els tutors de 4t d'ESO i 2n de 
Batxillerat, i les autoritats municipals.

Aquest  any,  amb  rècord  d’assistència,  unes  290 
persones, van celebrar la culminació d’aquests dos 
moments  educatius  tan  transcendents  en  la  vida 
dels  nostres  alumnes:  l’acabament  de  l’Educació 
Secundària Obligatòria i del Batxillerat.

El sopar festa va ser molt emotiu, i és, realment, 
tancar  amb  un  “fermall  d’or”  aquesta  part  del 
procés educatiu.

Una de les parts més emotives de la celebració és 
el  lliurament  de  les  orles  als  alumnes,  amb  les 
fotografies  de  tots  els  companys  de  promoció. 
Segurament  serà  un  record  inoblidable  d’aquesta 
etapa de les seves vides, tant important en la seva 
formació. 

Per als alumnes és molt especial, ja que , després 
de passar uns anys junts a l’ IES, a partir d’aquest 
moment  s’inicien  nous  camins  a  les  seves  vides, 
que  impliquen  canvis  importants.  Molt  aviat 
començaran el Batxillerat, alguns Cicles Formatius, 
d’ altres la Universitat...

Pel  que  fa  referència  als  tutors/es,  aquesta 
celebració és també quelcom molt especial, ja que, 
és  molt  gratificant  compartir  amb  tota  la 
comunitat  educativa  aquest  moment  tant  emotiu 
en  la  vida  dels  nostres  alumnes,  i  també  molt 
motivador  i  estimulant  per   la  nostra  tasca 
educativa. 

 

Per totes aquestes raons, és molt lloable la feina i 
l’  entusiasme  que  l’Associació  de  Mares  i  Pares 
d’Alumnes  posa  en  la  realització  d’aquest 
esdeveniment.

Agafant  la  sensibilitat  dels  diferents  sectors  que 
van gaudir d’aquesta nit màgica, donem les gràcies 
a l’AMPA per fer-la possible.

I als alumnes, els veritables protagonistes, desitjar-
los un futur gratificant ple de realitzacions.

 


