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CELEBRACIÓ DE LA CASTANYADA 
Hem rebut la visita de persones amb diversitat funcional 
de la residència Estimia per celebrar la Castanyada 
i Halloween. Els alumnes de Grau Mitjà d’Atenció a 
persones en situació de dependència han estat pre-
parant diferents manualitats i una petita obra de teatre 
per compartir un matí amb ells. 

XERRADA BATXILLERAT INTERNACIONAL
Alumnes de 2n de Batxillerat Internacional van assistir a una 
xerrada sobre ‘Integridad y ética en la investigación’ a càrrec 
de Joana Porcel, research Manager IS Global. Una de les 
línies que defensa l’IB és la integritat acadèmica com a 
base de la conducta en la creació de treballs acadèmics 
legítims i d’auditoria original.

7è CONGRÈS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 
Hemos asistido al 7º Congreso de Formación Profe-
sional “FP, desafíos para un mundo en transición” 
organizado por FP Empresa y CaixaBank Dualiza. 
Celebrado en Toledo, el congreso ha tratado temas 
tan interesantes como innovación metodológica en au-
las y talleres, emprendimiento, perspectivas de futuro 
y la nueva ley de FP. 

Veure vídeo

https://fundacioestimia.org/residencia
https://www.isglobal.org/our-team/-/profiles/18526
https://www.youtube.com/watch?v=Ow_GF_6ZarA


TALLER DE DOBLATGE 
Els alumnes de Batxillerat artístic que cursen l’assig-
natura de Cultura audiovisual han realitzat un taller 
de doblatge cinematogràfic per conèixer les diferents 
tècniques emprades. Una altra activitat destacada dels 
estudiants d’audiovisual és una visita virtual pels estudis 
de Televisió de Catalunya (TV3).  

XERRADA EDUCADORA SOCIAL 
Els alumnes de Grau Mitjà d’Atenció a persones en 
situació de dependència han rebut una xerrada d’una 
educadora social de carrer amb dones en situació de 
vulnerabilitat per prostitució. Han pogut conèixer les se-
ves funcions com a educadora, la seva feina i les caracte-
rístiques i necessitats del col·lectiu de dones.

INTERNATIONAL VET Congress 
We have attended the International VET Congress 
‘Vocational Education and Training in the era of Hu-
manity, Technology and Intelligence’ by FP Euskadi 
learning about new VET perspectives in the fourth in-
dustrial revolution period. It was an interesting Congress 
for discovering new trends in Vocational Training.  

GESTIÓ DE L’ESTRÈS
El Servei d’Assessorament Psicopedagògic ha dissenyat 
una formació adreçada al personal de l’escola que incorpora 
eines i estratègies per afavorir una bona gestió emocional de 
l’estrès a càrrec de Sergi de Diego, director de Serveis de 
Salut Mental Infantil i Juvenil en Fundació Vidal i Barraquer. 

Veure més

https://www.ccma.cat/tv3/
https://www.salesianssarria.com/ca/noticies-escola/formacio-gestio-estres


TALLERS REANIMACIÓ CARDIOPULMoNAR 
Els alumnes de Grau Mitjà d’automoció, telecomuni-
cacions i electricitat han assistit a un taller de Reani-
mació CardioPulmonar (RCP). La sessió la ha realitzat 
Marc Guitars, enginyer biomèdic i instructor de RCP 
sobre les tècniques de reanimació cardiopulmonar en 
adults de la Fundació Corachan.

SORTIDA FERROCARRILS  
Els estudiants de Grau Mitjà d’Instal.lacions elèctriques 
i automàtiques han visitat els tallers de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC) a Rubí. Durant la visita, 
els estudiants han pogut conèixer el funcionament del  
ferrocarril, el manteniment que se’n fa i, també han  
celebrat un debat sobre el civisme al transport públic. 

PRÀCTIQUES A LA UNIVERSITAT  
Els alumnes de Batxillerat tecnològic han participat en 
el taller de resistència de materials organitzat per l’Es-
cola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) dins 
del programa LaborEuss. Aquest programa permet 
apropar als estudiants al món de l’enginyeria i a la seva 
realitat diària en unes instal·lacions universitàries.

VISITA MARCELO FARFÁN
Recibimos la visita del salesiano Marcelo Farfán como 
parte del programa de la visita a la Inspectoría a Sale-
siana Maria Auxiliadora en nombre del Rector Mayor 
con un mensaje de amor y esperanza a los jóvenes: 
‘Don Bosco nos llamaría a dos cosas: Amar y ser 
amados para poder servir y transformar el mundo’. 

Veure més

Veure més

https://www.corachan.com/es/fundacion-corachan_17399
https://www.fgc.cat/es/
https://www.fgc.cat/es/
https://www.euss.cat/es
https://www.euss.cat/es
https://www.salesianssarria.com/ca/noticies-escola/visita-don-marcelo-farfan
https://www.salesianssarria.com/ca/noticies-escola/tallers-reanimacio-cardiopulmonar


FIRA D’EMPRESES SIMULADES  
Els estudiants de Gestió administrativa han participat 
a la Fira Virtual d’empreses simulades que organitza 
SEFED Fundació Inform amb més de 80 empreses, 
13 d’elles d’escoles europees. Més de 2900 videocon-
ferències per gestionar operacions de compra i venda i 
comptabilització de tots els processos.

TALLER D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Els alumnes de Grau Mitjà d’Atenció a les perso-
nes en situació de dependència han realitzat un 
taller d’atenció domiciliària amb l’empresa Sen-
niors. Les professionals han preparat un cas real 
per dur a terme la pràctica a l’aula amb els estu-
diants i donar a conèixer l’atenció en el domicili per 
a persones amb dependència.

PROYECTOS INTERNACIONALES 
La escuela ha participado en el XI Encuentro de 
Proyectos Salesianos Europeos celebrado en Ma-
drid. Jornadas de trabajo y reflexión con el objetivo 
de compartir experiencias y proyectos internaciona-
les. El encuentro organizado por Tech Don Bosco 
tuvo la cifra record de 91 participantes provenientes 
de 9 países europeos. 

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR   
Aquests dies hem celebrat les eleccions al Consell 
Escolar per a la renovació dels seus membres amb 
la participació de la comunitat educativa de Salesians 
Sarrià.  Les decisions que es prenen al consell esco-
lar són clau per al funcionament i la millora del centre 
i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tot l’alumnat.

Veure més

https://www.inform.es/es/que-somos/fundacion-inform
https://senniors.com/
https://senniors.com/
https://www.techdonbosco.es/
https://www.salesianssarria.com/ca/noticies-escola/fira-virtual-empreses-simulades


PENNY PRESS  
A group of Mechanics students with teachers of 
Middle-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 different technical companies. It was a 
great experience!  

DONACIÓ DE SANG   
Els alumnes de Grau Superior han participat en 
la Campanya de donació de sang a l’escola que 
organitza el Banc de Sang i Teixits. Gairebé cent 
alumnes han format part d’aquest acte altruista que 
pot salvar vides. Més del 70% dels joves han estat 
nous donants, una xifra molt positiva. Molts gràcies a 
tots els nostres alumnes donants!  

AUTOMOTIVE TALENT SHOW  
El departament de Mecànica i Automoció ha participat a 
l’Automotive Talent Show celebrat al Circuit de Barce-
lona-Catalunya. L’esdeveniment, organitzat pel Clúster 
de la Industria de la Automoció de Catalunya (CIAC), 
va ser un punt de trobada entre el talent jove de les 
escoles i la indústria d’automoció al país.  

http://Banc de Sang i Teixits

