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FP DUAL I ERASMUS+
Les famílies de Grau Mitjà van assistir a una sessió informativa online sobre la Formació Professional Dual que
permet alternar la formació a l’escola amb activitats formatives i productives a l’empresa. A més de la Dual, van rebre
informació dels Projectes Erasmus+, en els que l’escola
porta més de 20 anys participant.

ESPAI COWORKING
Coneixes el nostre espai Coworking? Et presentem
un lloc on emprendre. Un espai disponible perquè els
alumnes i antics alumnes puguin gaudir d’un espai on
desenvolupar els seus projectes. Descobreix
TheBlueDots, que va néixer a l’espai coworking, al
programa ‘Valor Afegit’ de TV3.
Veure més

MONOGRAFIA IB
Los alumnos de Bachillerato Internacional inician
este mes la preparación de la Monografía, uno de los
componentes troncales del Programa del Diploma
obligatorio para todos los alumnos. Los estudiantes han asistido a diversos talleres explicativos por
grupos de asignaturas para resolver dudas sobre el
trabajo de investigación.

L’ESCOLA A SPAINSKILLS
Estudiants de Formació Professional GS d’Automatització
i robòtica industrial, premiats al Campionat de Catalunya d’FP Catskills participaran a l’edició estatal del concurs
Spainskills. Manuel Alcalá va quedar en primera posició
amb 99 punts de 100, i Sergio Franco, en tercer lloc, amb
molt poca diferència de la segona posició.

ACTIVITATS SOLIDÀRIES
Aquests dies s’han multiplicat les activitats solidàries:
Les parades de Comerç Just, artesania Bosco Global,
el projecte d’APD i el marxandatge Share que s’ha
instal·lat a l’hora del pati, i altres iniciatives com l’apadrinament d’alguna carta de Reis amb Salesians Sant Boi.
Veure vídeo

EXPOSICIÓ MANS UNIDES
L’escola ha acollit una exposició solidària de l’entitat
Mans Unides que consta de dotze roll-ups amb imatges
que parlen de solidaritat. El títol de l’exposició ‘Contagia
solidaridad’ ens mostra que només amb el compromís
de tots, podrem avançar en la lluita contra la fam i la
pobresa per construir un futur ple d’esperança.

RIFA SOLIDÀRIA
Cada curs engeguem una sèrie d’activitats i iniciatives
solidàries que ens ajudin a fer realitat el Projecte Share,
el voluntariat internacional a Zàmbia amb l’objectiu de
recaptar fons per continuar ajudant a les noies de la casa
d’acollida City of Joy i obtenir beques per a estudiants de
la ciutat de Mazabuka.
Veure més

PREMIATS A JOVEMPRÈN
Alumnes de 2n d’Atenció a la dependència han rebut
el primer premi al Concurs JovEmprèn pel seu projecte
‘Casal Popular Marina Ginestà’, espai de trobada per a
joves’. El segon premi per ‘Safety Home’, dissenys de
casa per a diferents discapacitats funcionals d’arts gràfiques i dos tercers premis per estudiants d’informàtica.

RETO XEROX GRÁFICAS
Los alumnos de Artes gráficas participan en el reto ‘11
colores, un millón de posibilidades’ que organiza la empresa Xerox a nivel nacional. Con la idea de fomentar el
trabajo colaborativo, los equipos han puesto en marcha su
imaginación para proponer productos gráficos preparados
para imprimirse con tecnología de vanguardia.

FORMACIÓ TUTORS
Aquest mes de desembre hem realitzat una altra formació de tutors d’empresa d’FP Dual perquè els tutors
responsables de les pràctiques dels nostres alumnes
coneguin el funcionament d’aquesta modalitat i resolguin
tots els possibles dubtes per portar a terme una bona
tutorització i assessorament en les pràctiques.

XERRADES AMPA
L’escola ha iniciat el cicle de xerrades formatives
adreçades a les famílies: ‘Mindfulness per cuidar les
relacions familiars’ per Andrés Martín, biòleg expert en
tècniques de reducció de l’estrès; i ‘Gestió de l’estrès
en la família amb adolescents’ de Sergi de Diego, antic
Director de Salut Mental Infantil i Juvenil de la FVB.

SEMINARI RELIGIÓ
Els alumnes de Batxillerat han participat en el tradicional Seminari de religió dedicat a la figura de Don Bosco i la seva obra a Sarrià i una aproximació a Jesús de
Natzaret mitjançant diferents perspectives com l’art, el
cinema, la música... Enguany els estudiants han visitat
la Torre Gironella a Salesianes Santa Dorotea.

EXPOSICIONS TR
Els estudiants de segon de Batxillerat han realitzat l’exposició oral dels seus Treballs de recerca. Les dinàmiques van ser diferents en funció del suport utilitzat
(presentació audiovisual, pòster o vídeo). Els pòsters
van ser exposats al pati a l’hora de l’esbarjo, on alumnes i professors van interactuar sobre els treballs.

TALLER DONACIÓ ÒRGANS
Col·laboradors de l’Associació Aire han realitzat un taller
sobre trasplantaments als estudiants de 1r Batxillerat
Internacional. Els ponents eren persones trasplantades
i voluntaris que han explicat les seves experiències
vitals. L’alumnat ha resolt dubtes a nivell mèdic, reflexionant sobre solidaritat i ajuda al proïsme.

MANUALITATS NADAL
Els alumnes de segon curs del Grau Mitjà Atenció a
persones en situació de dependència han celebrat
el Nadal amb els usuaris de AIS Ayuda que viuen al
centre residencial Estimia. Han realitzat unes manualitats nadalenques que s’han emportat de record
d’aquest dia tan especial. Gràcies a tots i totes per la
vostra participació!

ERASMUS+ PROJECT
Our college was at the first Erasmus+K2 European
e-Transport Network Project meeting in Palermo,
Italy. Thirteen schools have been collaborating on
the development and implementation of a European
network to improve Vehicle and Mechanics VET preparation for teachers and students.

CAMPIONAT DON BOSCO
Aquests dies hem gaudit d’uns horaris d’esbarjo més
amplis perquè es celebren els campionats de Don
Bosco. Els grups de Formació Professional i Batxillerats han compartit moments esportius i de companyerisme al pati de l’escola amb les competicions de corda,
futbol, bàsquet i vòlei. Escalfant motors per la festa de
Don Bosco!

BON NADAL I BON ANY

Veure més

Sharon Michelle Manrique de Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia ha dissenyat la nostra felicitació de Nadal. Alumnes d’arts gràfiques també
han creat i muntat l’arbre de Nadal.
La comunitat educativa de Salesians Sarrià us desitja un Bon Nadal i Feliç 2022!

