
VALENTINE’S TRADING WEEK 
Administrative Management Vocational Training 
students have participated in the 2nd PEN Valentine’s 
Trading Week. The theme for this online event was 
‘Celebrating Diversity’ and it included many 
commercial trading activities and an Elevator Pitch 
Competition #InternationalCollege  

Veure vídeo
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OLIMPÍADA DE BIOLOGIA
Les alumnes de segon Batxillerat, Marta González, 
Natalia Martin i Adriana Nialet, van participar a la 
XII Olimpíada de Biologia de Catalunya. L’ob-
jectiu d’aquesta competició és premiar l’interès i l’esforç 
de l’alumnat en aprendre Biologia. Adriana va passar a la 
fase final, amb només 20 participants. Moltes felicitats!

EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT   
Alumnes de Batxillerat Internacional han participat 
en la sessió regional del EYP, European Youth Par-
liament Spain. Els joves van treballar en comissions 
amb l’objectiu de preparar diferents propostes sobre 
problemes d’àmbit global com l’economia, la cultura o 
el canvi climàtic. 

Veure més

https://www.youtube.com/watch?v=Q0Wbg31xjpU&ab_channel=PENWorldwide
https://www.salesianssarria.com/ca/noticies-escola/european-youth-parliament


ATURADA PER LA PAU   
L’escola ha celebrat una aturada de cinc minuts sota el 
lema ‘Pau, democràcia i solidaritat’ per la pau dels po-
bles i en solidaritat amb Ucraïna, reclamant la fi del con-
flicte bèl·lic. Alumnes i personal han reflexionat sobre la 
guerra amb paraules i música #EnsMouLesperança

Veure vídeo

ESTADA ALUMNES ITALIANS
Tres estudiants d’arts gràfiques de l’escola italiana 
Leonardo Da Vinci-Diapamonti han realitzat una estada 
de dues setmanes a la nostra escola amb els alumnes de 
Grau Mitjà. Durant el mes de maig, alumnes i professors 
de Salesians Sarrià visitaran el centre i acollirem una de 
les seves professores en format Job Shadowing. 

CONCURSO HP CODEWARS   
Alumnos de Bachillerato Internacional que cursan 
Computer Science han participado en la segunda 
edición del concurso nacional de programación 
HPCodewars 2022. La competición reúne más de 
350 jóvenes que demuestran sus conocimientos en 
lenguajes de programación resolviendo alrededor de 
30 problemas matemáticos.

NOU PROJECTE COWORKING
Rubén Pérez, antic alumne FP d’informàtica, està desenvo-
lupant un projecte de caire social al nostre espai coworking. 
Contradicciones vol orientar i donar suport a persones que 
creguin estar patint algun tipus d’addicció. Enhorabona pel 
projecte i molta sort en aquesta aventura! 

https://youtu.be/l3oOJOh7V1Q


DEPENDENCY ASSISTANCE SYSTEM
Participamos en el Premio Don Bosco con Dependen-
cy Assistance System DAS, un proyecto multidisci-
plinar de GM Atención la dependencia e Instalaciones 
de telecomunicaciones, con el objetivo de aumentar la 
independencia, privacidad y autoestima de las personas 
con diversidad funcional. 

PLAQUES FOTOVOLTAIQUES WURTH
Ens ha visitat l’empresa Wurth España per explicar-nos els 
diferents sistemes que comercialitzen per a la instal·lació 
d’estructures i ancoratges de panells fotovoltaics. Els estu-
diants de Grau Superior d’Energies Renovables han pogut 
conèixer de primera mà els elements que faran servir en un 
futur professional.  

DONACIÓ DE SANG   
Els alumnes i personal de l’escola han participat en la 
Campanya de donació de sang que organitza el Banc de 
Sang i Teixits. 105 persones han format part d’aquest 
acte altruista que augmenta les reserves de sang i pot 
salvar vides. El 40% dels joves han estat nous donants, 
una xifra molt positiva. Molts gràcies donants! 

XERRADES SOLIDÀRIES  
Els alumnes de Grau Superior van gaudir de dues 
xerrades sobre justícia social a càrrec d’ASSÍS, centre 
d’acollida per a sense llar, i Open Arms, ONG de res-
cat als refugiats.  L’objectiu era conèixer les diferents 
problemàtiques dels col·lectius més desfavorits. Es 
van organitzar dinàmiques a l’aula amb els tutors/res. 

https://www.wurth.es/
https://www.assis.cat/
https://www.openarms.es/


XERRADES DEPENDÈNCIA 
Els alumnes d’Atenció a la dependència han realitzat 
diverses activitats i xerrades online per conèixer les ca-
racterístiques de les persones amb diversitat funcional. 
A més, van oferir a alumnes i personal poder obtenir 
una ITV personal (mesurar la pressió arterial, freqüèn-
cia cardíaca...) i consells per millorar la salut.

TALLER RELACIONS SALUDABLES 
L’escola i la Fundación Corachán han organitzat 4 
sessions d’un taller de ‘relacions de parella saludables’ 
adreçat als alumnes dels diferents cicles de Grau Mitjà. 
Aquest taller forma part de les dinàmiques de tutoria 
i pretén oferir als nois i noies eines i estratègies per 
establir relacions positives amb els altres. 

PROVES CANGUR   
Estudiants de Batxillerat han participat a les proves 
Cangur, una activitat matemàtica en format concurs 
promoguda per l’associació internacional Le Kangourou 
sans Frontières, que es marca com a objectiu la promo-
ció de les matemàtiques entre la gent jove mitjançant 
una participació massiva en una activitat científica. 

FIRA EMPRESES SIMULADES   
Els alumnes de Gestió Administrativa han participat 
a la IV fira virtual d’Empreses simulades, organitzada 
per la Fundació Inform Sefed, amb l’empresa simulada 
Llibres i revistes EDB. Aquesta és la quarta fira virtual 
en la que hem participat, dues organitzades per Sefed 
i les altres per entitats de Bèlgica i Lituània. 

https://www.corachan.com/es/fundacion-corachan_17399
https://www.cangur.org/
https://www.cangur.org/
https://inform.es/es/


SALÓ DE L’ENSENYAMENT    
Amb l’objectiu d’oferir informació personalitzada sobre 
els aspectes diferenciadors de les escoles salesianes, 
Salesians Sarrià va disposar d’un ampli estand al Saló 
amb un espai d’atenció per donar resposta als dubtes 
que els joves plantegen sobre el seu futur professional.

Veure vídeo

LA DONA EN LA FP 
Alumnes de Formació Professional de Grau Mitjà han 
realitzat una taula rodona ‘La dona en la FP’ per expli-
car la seva experiència en els estudis tècnics, trencant 
mites sobre els rols de gènere en el món industrial. Les 
estudiants, de diferents especialitats, volen augmentar 
la presència de dones a les professions tècniques.

CONFERÈNCIA DISSENY   
Els alumnes de gràfiques de GS van assistir a una con-
ferència sobre Disseny de Revistes a càrrec de Juan 
Maldonado, antic alumne i professional del periodisme 
i disseny amb reconeguda experiència. Va explicar el 
desenvolupament històric del disseny i la importància de 
l’estructura gràfica i de continguts de les revistes.

MEDALLA D’OR A SPAINSKILLS 
Manuel Alcalá, antic alumne d’Automatització i robòtica 
industrial, ha aconseguit la medalla d’or en el campionat 
estatal Spainskills, competició que promou l’alta qualitat 
de la FP. Alcalá participarà a Worldskills a Shangai i 
també a les Euroskills de Polònia. Moltes felicitats!

https://youtu.be/5ioeXJyUc-E
https://www.salesianssarria.com/ca/noticies-escola/medalla-or-spainskills
https://www.salesianssarria.com/ca/noticies-escola/medalla-or-spainskills


VISITA DE NOVA COLLEGE   
L’escola holandesa Nova College ha estat dos dies 
a Salesians Sarrià per conèixer el funcionament de 
la FP, la oferta formativa i els serveis que oferim a 
empreses, institucions i alumnes. Aquesta visita ha 
permès compartir sinèrgies i s’han acordat noves vies 
de col·laboració.

Veure més

PATRÓ ELECTRICITAT     
El departament d’Electricitat i Electrònica va celebrar la 
seva diada. Professors i alumnes de Formació Profes-
sional van compartir moments de convivència amb un 
debat i reflexió inicial sobre l’obsolescència programa-
da, una xocolatada, activitats i jocs diversos al pati de 
l’escola per fomentar la cohesió de grup.  

SETMANA DE LA SALUT  
En el marc de la nostra participació en el programa FEM 
SALUT de l’Agència de Salut Pública, hem organitzat 
una sèrie a relacionades amb els hàbits saludables com 
diversos tallers i un concurs de receptes per promoure 
aquest estil de vida saludable entre els joves. 

PENNY PRESS MACHINE  
A group of Mechanics students with teachers of Midd-
le-Level VET have visited Norway as part of the Penny 
Press Machine project by EU Erasmus+. They were 
working cooperatively with other European schools on 
the design of a coin pressing machine, and visiting diffe-
rent technical companies. It was a great experience! 

Veure més

https://www.novacollege.nl/
https://www.salesianssarria.com/ca/noticies-escola/visita-de-nova-college
https://mandrillapp.com/track/click/30551127/www.salesianssarria.com?p=eyJzIjoieHJOcy03Q3ZxSWxPQVdELVdaNHdlZ2g3UGVRIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDU1MTEyNyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5zYWxlc2lhbnNzYXJyaWEuY29tXFxcL2NhXFxcL25vdGljaWVzLWVzY29sYVxcXC9zZXRtYW5hLWRlLWxhLXNhbHV0XCIsXCJpZFwiOlwiNjJiYzFkYjI1MDQ0NDYxMmE4OWU0NDFjNjczNmVkNGNcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI5YzBlOGRmNjMwM2UwNzhhOGZkMzZmODVhYzRhYTY1OTdjYzZiODNlXCJdfSJ9


EDIFICIS FERITS  
Alumnes de segon de Batxillerat i Batxillerat Inter-
nacional han realitzat una visita per Ciutat Vella per 
treballar la memòria de la Guerra Civil a partir de les 
cicatrius que deixaren les bombes sobre els edificis. 
Una iniciativa que ens apropa als rastres de la Guerra 
Civil encara presents als edificis de la ciutat. 

VISITES INTERNACIONALS    
Com a escola internacional promovem l’intercanvi de 
coneixement amb altres escoles i institucions europees. 
Durant el mes de març vam acollir a 21 alumnes i 3 
professors de l’escola Colomaplus de Bèlgica per tre-
ballar a l’empresa simulada, i a 12 professors de l’escola 
holandesa de Zwolle de l’especialitat del metall.

XERRADES SOLIDARITAT  
Més que un valor, la solidaritat forma part de la nostra 
escola. Per aquest motiu, la solidaritat està integrada a 
la vida del centre, sobretot a les tutories que es realitzen 
als diferents estudis. Diverses entitats i organitzacions 
no governamentals ens van acompanyar per tractar 
sobre els col·lectius més desfavorits. 

ESTRENA DEL MUSICAL  
L’MJS de Sarrià torna amb una reedició d’un conegut 
musical de Broadway amb molt de ball. Cinquanta joves 
entre alumnes i antics alumnes de la Moguda Juvenil 
Salesiana, els monitors de l’MJS i l’equip de pastoral 
han treballat amb tota la il·lusió, l’esforç i les ganes per 
aconseguir una representació inoblidable.


