
NOTICIA EN LA VANGUARDIA  
El titular X. Brines y el responsable de escuela-em-
presa, R. López, destacaron en el evento de Nechi 
Group las ventajas de la FP y la colaboración con las 
empresas. En el acto se recogieron 1.500€ donados a 
la investigación contra el cáncer. Junior Report de LV 
recoge nuestras claves de la relación con las empresas.
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PRÀCTIQUES A L’ESTRANGER  
20 estudiants de Formació Professional de Grau Mitjà han 
estat seleccionats en el programa de Beques Erasmus+ 
per realitzar les pràctiques d’empresa a l’estranger. 
L’escola ha organitzat la seva estada i fa el seguiment 
dels alumnes a les empreses europees per tal que aprofi-
tin al màxim aquesta enriquidora experiència. 

COMIATS DE FP
Els estudiants de Formació Professional que acaben la 
seva etapa educativa han realitzat els actes de comiat tot 
compartint moments molt emotius amb els companys 
i el professorat. Disposeu aquí del material audiovisual: 
Fotografies comiat GM, fotos comiat GS i vídeo comiat GM 
i GS. 

Veure més

Veure més

https://t.co/lQUgH00TRm
https://t.co/OiQmD7SUhS
https://www.youtube.com/watch?v=EOXj3wp31Qk
https://www.youtube.com/watch?v=EOXj3wp31Qk
https://www.salesianssarria.com/noticias-escuela/practicas-erasmus
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20220526/8296055/colaboracion-empresas-factor-clave-formacion-profesional.html


CONGRESSOS D’FP     
Aquestes últimes setmanes de curs hem estat 
presents a diferents esdeveniments institucionals. 
Al 10è aniversari de l’FP Dual vam assistir com un 
dels centres educatius compromesos amb l’FP Dual 
fins al 2022. Vam estar presents també al II Congrés 
Internacional de la Formació Professional organit-
zat per l’entitat PIMEC.  

COMIAT DE BATXILLERATS 
Continuem amb els moments emotius per compartir i 
recordar. Els estudiants de Batxillerat i Batxillerat Inter-
nacional han celebrat el seu acte de comiat. Aquí podeu 
veure totes les FOTOGRAFIES. Aprofitem aquest espai 
per desitjar molta sort a tots els nostres alumnes. Recor-
deu que aquesta escola sempre serà casa vostra! 

VIATGE A ROMA    
Els alumnes de segon de Batxillerat i Batxillerat 
Internacional han viatjat a Roma per celebrar el final 
d’aquesta etapa educativa. Els estudiants, juntament 
amb alguns professors, han visitat una ciutat amb molta 
història i tradició. Els joves destaquen l’experiència vis-
cuda i la convivència amb els companys de classe.  

PROJECTES DE FP 
Els alumnes de Grau Mitjà i Superior han presentat els 
projectes de final de curs davant els companys d’altres 
cicles. Han exposat idees innovadores, des d’un sistema 
de control domòtic amb alexa, una botiga online d’informà-
tica fins a una compactadora de llaunes, realitzades amb 
metodologia ABP. Veure vídeo GM i vídeo GS

Veure vídeo

https://t.co/IzWFtB1hAP
https://www.youtube.com/watch?v=Zpsj5nbQrmU
https://www.youtube.com/watch?v=FhF-M304qF8
https://www.youtube.com/watch?v=bnGy0rejYZw


METROPÒLIS FPLAB 
Oriol Casas i Andrés Hernández, alumnes de segon 
de Mecanització, han participat a Metròpolis FPLab 
amb el repte proposat per l’Institut Català d’Oncologia 
(ICO) ‘Com podem millorar el pal de sèrum actual per 
promoure la mobilitat autònoma dels pacients?’ El con-
curs vol potenciar l’emprenedoria i el treball en equip. 

E-TRANSPORT NETWORK 
Vocational Training automotive teachers have 
participated in an Erasmus+ KA2 project in Porto, 
Portugal. It was the first networking event on e-mo-
bility and studying best practices (teaching material 
and methodology). The second meeting will be in our 
college next school-year. 

PROJECTE UNIM CAMINS  
Alumnes del PFI d’electricitat i estudiants de primer 
de Batxillerat Internacional que cursen la matèria 
de CAS comparteixen coneixement i experiències 
gràcies al projecte ‘Unim camins’. Els estudiants de 
IB voluntaris fan classes de llengua i matemàtiques als 
joves que cursen PFI. 

PRESENTACIÓ APP’S  
Els alumnes de Grau Superior d’informàtica, arts grà-
fiques i administració i finances han presentat els seus 
projectes del mòdul d’aplicacions per a mòbils. Es tracta 
d’un treball cooperatiu entre diferents departaments 
amb l’objectiu de fomentar l’emprenedoria i el treball en 
equip a la Formació Professional. 

Veure vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=acgbQd-F1fo


VIAJE SILICON VALLEY 
Las estudiantes de Bachillerato Internacional Blan-
ca, Gemma, Adriana y Tanya, junto con su tutora 
Montse, han disfrutado de un viaje formativo inolvi-
dable. Las finalistas de Educaixa Challenge han visi-
tado diversas empresas tecnológicas para avanzar el 
proyecto Menthal Health. 

VISITA DELEGACIÓ FRANCESA
Un grup format per 20 alumnes i 2 professors de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la 
Loire han visitat els nostres tallers de Formació Profes-
sional per conèixer la metodologia pràctica de Salesians 
Sarrià. La delegació francesa també va visitar una de 
les nostres empreses col·laboradores V.I Serveis  

PREMIATS A MAKATHON  
Hem participat a Makathon 2022 organitzat per 
l’escola holandesa Nova College. Marcos, Arnau, 
Martí i Gerard, alumnes d’FP de telecomunicacions i 
informàtica, tenien el repte d’oferir solucions tècniques 
per donar resposta a les necessitats de les empreses. 
Martí i Marcos van quedar finalistes en segona posició. 

CONCURSO EUSKELEC  
Los estudiantes del Grado Superior de Automoción 
están trabajando en el diseño y construcción de diver-
sos vehículos eléctricos sobre una base motriz común. 
Los alumnos participarán en la competición Euskelec 
que fomenta el trabajo en equipo y la actividad experi-
mental y creativa. 

https://educaixa.org/es/-/educaixa-challenge-2022
https://www.artisanatpaysdelaloire.fr/
https://www.artisanatpaysdelaloire.fr/
https://www.viserveis.cat/
https://www.novacollege.nl/
https://euskelec.eus/es/competicion/


SORTIDA D’ESTIU MJS   
Alumnes i antics alumnes de la Moguda Juvenil Sale-
siana de Sarrià (MJS) i l’equip de pastoral de l’escola 
han celebrat la seva sortida d’estiu a una casa de colò-
nies per acomiadar plegats el curs. Els joves han viscut 
aquesta trobada amb molta il·lusió després de dos anys 
de pandèmia i destaquen l’experiència viscuda. 

ESCOLA SOSTENIBLE
A Salesians Sarrià fomentem hàbits més sostenibles en el 
dia a dia. La gestió sostenible dels residus, per exem-
ple, és un d’aquests hàbits. Podeu trobar les campanyes 
de recollida de piles (Apilo), la recollida d’aparells 
electrònics (Tragamòbil) i els nous contenidors de 
reciclatge de material d’escriptura (Terracycle).

PROYECTOS DEL MINISTERIO     
Estamos desarrollando tres proyectos colaborativos, 
junto con otros centros de FP y diversas empresas y en-
tidades, que han sido seleccionados en la convocatoria 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
Los proyectos abarcan diversos perfiles profesionales y 
potencian la innovación y el trabajo en equipo. 

CURS D’ASCENSORS 
Aquests dies hem celebrat la cloenda del curs oficial de 
tècnic en ascensors que organitza l’escola en col·la-
boració amb el Gremi Empresarial d’Ascensors de 
Catalunya i el Grup CIEF. El certificat que obtenen 
els alumnes els acredita per treballar com a tècnics en 
projectes d’instal·lació, manutenció, elevació i transport. 

Veure més

https://www.salesianssarria.com/noticias-escuela/proyectos-del-ministerio


PREMIATS A FPEMPRÈN    
Els alumnes Nerea, David, Ignacio i Sebastian del 
Grau Superior d’Administració i finances han guan-
yat els Premis FPEmprèn Educació, cultura i lleure 
que organitza la Fundació BCNFP amb el projecte IEC 
Asesores. Enhorabona per aquest reconeixement a la 
iniciativa emprenedora.

CLAUSTRE FI DE CURS        
Setmanes de tancament d’un curs ple de reptes i ex-
periències i de preparació del curs vinent amb la il·lusió 
del primer dia. El personal ha participat en el claustre 
de final de curs, seguit de la celebració religiosa i el 
dinar de germanor amb els parlaments del companys 
que celebraven els 25 anys i la jubilació.  

LA COMUNITAT EDUCATIVA 
DE SALESIANS SARRIÀ 

US DESITJA MOLT BON ESTIU!

https://www.fundaciobcnfp.cat/

