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VISITA AIS AYUDA
Durant la setmana d’acollida, els alumnes del cicle de 
Grau Mitjà d’Atenció a les persones en situació de 
dependència van rebre la visita de dos professionals 
de la Fundación Ais Ayuda- Ayuda a la infancia sin 
recursos per conèixer un dels col·lectius que s’estu-
dien i es tracten a l’aula, parlem de les persones amb 
diversitat funcional. 

ACTIVITATS D’ACOLLIDA
Les activitats d’acollida són fonamentals per crear lligams 
entre el grup classe i els seus tutors i són molt importants 
en aquests primers dies per facilitar la integració de l’alumne 
en un clima de confiança. Consulta el material audiovi-
sual que hem preparat amb les activitats d’acollida.

ESPAI VIU A FONS
L’espai Viu a Fons, organitzat per pastoral, és una activi-
tat de treball i reflexió adreçada als estudiants. El primer 
espai del curs ha girat al voltant del nostre lema ‘Ens 
mou l’esperança’. Alumnes de Batxillerat i Grau Mitjà 
han participat en les activitats proposades.  

Veure més...Veure més

Veure més

https://www.salesianssarria.com/ca/noticies-escola/espai-viu-a-fons
https://www.salesianssarria.com/ca/noticies-escola/setmana-acollida-2021
https://www.salesianssarria.com/ca/


TARGETA EUROPEA D’ESTUDIANT
L’escola ofereix als alumnes una Targeta Europea 
d’Estudiant que els identifica com alumnes d’estudis 
oficials i és vàlida en tota la UE. Els joves poden accedir 
a descomptes i beneficis que entitats i empreses ofe-
reixen als estudiants en general, i altres descomptes amb 
empreses amb les que tenim conveni.

PREMIATS A PRO CARTON
Quatre estudiants de 2n GS Disseny i edició de publi-
cacions impreses i multimèdia han estat guardonats 
al concurs europeu Pro Carton Young Designers 
Award 2021 en la categoria Creative Cartonboard 
Packaging pel seu ‘Argán Oil Pack’. El projecte ha estat 
seleccionat entre els 640 treballs presentats.

REUNIÓ AMB AMEC
Hem establert les bases d’una futura col·laboració amb 
l’associació Amec per promoure la FP Dual i la captació de 
talent jove. Des de l’escola considerem necessari el contac-
te directe amb el món laboral i les empreses de primer nivell 
per respondre a les necessitats del mercat de treball.

SORTIDA A JOVEMPRÈN 
Alumnes del GM d’Arts Gràfiques, Atenció a la depen-
dència i Informàtica van assistir a l’acte inaugural de la 
8a edició del concurs Jovemprèn Sarrià. Un concurs 
d’idees emprenedores, sobretot de caire social. L’objec-
tiu és veure com els joves proposen idees i solucions a 
situacions quotidianes.

Veure més

Veure més

Veure més

https://www.salesianssarria.com/ca/noticies-escola/escola-reuneix-amec
https://www.salesianssarria.com/ca/noticies-escola/premiats-pro-carton-young-designers-award
https://www.salesianssarria.com/ca/noticies-escola/targeta-europea-estudiant


PLATAFORMA LAUDATO SI 
Participem a la plataforma d’Acció Laudato Si per 
donar resposta a la crida que va fer el Papa Francesc 
amb aquesta encíclica que convida, de manera urgent, 
a tenir cura de la nostra casa comuna, la Terra. Una de 
les accions és la signatura “Planeta sano, gente sana”.

PREMIATS A ARCA PACK
Dos projectes de packaging han estat premiats al 
concurs Arca Pack 2021 de packaging i PLV Espan-
ya i Portugal. Els premiats a Pro Carton han repetit 
guardó, i sumem un altre premi dels alumnes que van 
acabar el GS d’arts gràfiques el curs passat. Con-
sulta el material audiovisual que hem preparat.

L’ESCOLA A LA VANGUARDIA
Les telecomunicacions formen part de la nostra vida 
diària i han revolucionat la manera com ens relacionem, 
treballem o gaudim. Junior Report de La Vanguardia 
explica els avantatges de la professió de tècnics digitals, 
els professionals de les telecomunicacions que desta-
quen per la seva demanda laboral.

COMPARTINT EXPERIÈNCIES IB 
Els estudiants de 2n Batxillerat Internacional han 
explicat als companys de primer les seves experiències 
en la matèria de CAS (Creativitat, Activitat i Servei). 
Una estona molt enriquidora per als alumnes que co-
mencen il·lusionats aquesta matèria i han de dissenyar 
les activitats que volen fer.  

Veure més

Veure més

Veure més

https://www.salesianssarria.com/ca/noticies-escola/adhesio-plataforma-laudato-si
https://www.salesianssarria.com/ca/noticies-escola/premiats-arca-pack
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20211007/7773932/tecnicos-digitales-profesion-futuro-brl.html


SORTIDES TUTORIALS BATXILLERATS  
Els alumnes de Batxillerat realitzen diverses sortides tu-
torials per afavorir les relacions entre els companys 
del curs i el professorat. Els estudiants de primer han 
participat a una cursa d’orientació i estratègia a Coll-
serola. Els estudiants de segon han realitzat una ruta i 
activitats lúdiques per diferents parcs de Barcelona.

PREMIATS A EUSTORY 
Tres alumnes de Batxillerat han estat premiades 
a la XIV convocatòria Concurso de Historia para 
Jóvenes Eustory amb un accèssit pel treball titulat  
‘Nuestro personal sanitario, con dos crisis sobre los 
hombros’. Les estudiants van realitzar un estudi dels 
efectes de la pandèmia. Consulta l’entrevista. 

SORTIDES TUTORIALS GRAU MITJÀ 
Els estudiants de Grau Mitjà han realitzat diverses 
sortides tutorials amb els seus companys de classe 
per enfortir els lligams entre el grup fora de l’am-
bient de l’escola més enllà de les aules i els tallers. 
Des de sortides a l’aire lliure, visites tècniques... Una 
jornada per gaudir i compartir. 

ACTIVITATS DE L’MJS 
S’inicien les activitats dels divendres a la tarda que realitza 
la Moguda Juvenil Salesiana (MJS), una àmplia oferta 
d’oci, esport i interioritat per compartir i créixer amb els com-
panys de l’escola. Des de guitarra, batukada, teatre, MUF, 
grups de fe, grups de voluntariat... Anima’t a participar!

Veure més

Veure més

Veure més

Veure més

https://youtu.be/ptkTdGsbElo
https://photos.app.goo.gl/KAUsVhRpWwtsbNCW6
https://youtu.be/xj9gWiOVRBE
https://photos.app.goo.gl/h8tkft7vGRCxf5io8


48h Open House BCN
La nostra escola participa al Festival d’arquitectura 
48h Open House BCN 2021 i es podrà visitar el 
proper dia 23 d’octubre. Salesians Sarrià és edifici 
d’arquitectura singular i té molta història, ja que durant 
la Guerra Civil es va utilitzar com a fàbrica d’armes i 
alberga un refugi antiaeri.

Veure més
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