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laboral, ja sigui a través del programa de pràctiques o
de la Formació Professional Dual els dóna el valor
afegit que han treballat en empreses en la seva curta
carrera professional i sumar experiència laboral en el
seu currículum.

Entrevista amb José Abascal,
director titular de Salesians Sarrià

«A l’escola apostem per l’aprenentatge
basat en projectes i la formació internacional»
A Salesians Sarrià hem entès que la formació
dels nostres alumnes ha de seguir les tendències dels temps que es viuen. La nostra
sensibilitat i la nostra dedicació ens han portat
a ser un centre referent en educació, especialment amb el projecte d’ensenyament basat
en la innovació i en la formació internacional. Treballem amb diferents programes
formatius per aconseguir que els nostres
estudiants finalitzin el currículum escolar amb
una formació tècnica i humana integral, que
vagi més enllà dels aprenentatges tècnics.
Com s’aplica la innovació en la formació
postobligatòria de l’escola?
A Salesians Sarrià intentem estar sempre al
dia sobre les metodologies que s’estan aplicant en l’àmbit nacional i internacional. En el
cas de la Formació Professional treballem amb
la metodologia ABP, en la que els alumnes
s’enfronten a un projecte real del qual han
d’investigar com resoldre’l, això els permet començar a iniciar-se al món empresarial, ja que
viuen situacions que es trobaran quan surtin
de l’escola. En el cas del Batxillerat i Batxillerat Internacional, fomentem la innovació a
través de l’aprenentatge cooperatiu.
Què aprenen els alumnes amb aquestes
metodologies de treball?
Els alumnes aprenen a treballar en equip,
cadascú agafa un rol que el fa créixer professionalment i personalment, ja que comencen a
tenir responsabilitats i aquestes afecten a tot
un grup. La metodologia, juntament amb el
fet de poder tenir la seva primera experiència

« Fomentem la innovació tant
en els estudis de Batxillerat
com en els de Formació
Professional amb diferents
metodologies d’ensenyament »

Com es potencia l’aprenentatge d’idiomes des
de l’escola?
Treballem amb diferents programes per fomentar
l’aprenentatge d’anglès. A l’escola oferim als alumnes
la possibilitat de fer classes extraescolars d’anglès, a
les aules també tenim un grup d’ajudants lingüístics i
titulats universitaris nadius que ensenyen als alumnes a expressar-se en situacions diàries o laborals,
ensenyant paraules i expressions que es trobaran en
l’àmbit empresarial. A l’escola també oferim alguns
dels Cicles Formatius amb un 40% de les classes
en anglès i en alguns itineraris del Batxillerat
un 33% de les assignatures en anglès. A més a
més, som escola certificada multilingüe per l’Escola
Cristiana de Catalunya.
Als estudis de Batxillerat i Batxillerat Internacional es fomenta l’aprenentatge cooperatiu. En què
consisteix aquesta metodologia?
Els professors saben en tot moment amb què estan
treballant els alumnes a les altres assignatures, això
permet que els estudiants no vagin sobrecarregats de
feina a la vegada que entre assignatures es reforcen
matèries que s’estan treballant amb altres professors.
L’èxit és gràcies al contacte directe entre professors,
que estan constantment informats del que estan fent
els estudiants. A les aules, els alumnes treballen en
grups assumint diferents rols al llarg del curs, aquesta
metodologia els hi proporciona un valor afegit
respecte a altres estudiants, ja que el dia que entrin a
una empresa no tindran cap problema d’adaptació en
treballar amb altres companys.
Els alumnes poden fer tot el cicle acadèmic dins la
formació Salesiana. Quins beneficis n’obtenen?
Els alumnes que inicien la seva formació acadèmica
dins la institució Salesiana reben una formació integral
amb uns valors i aptituds que aprenen des dels primers
anys de formació. Vam signar un conveni d’adscripció
amb l’escola Santa Dorotea, que ofereix les etapes
d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària. Un cop finalitzada aquesta etapa poden seguir
estudiant al nostre centre el Batxillerat o Cicles Forma-

tius i finalitzar la formació superior a l’EUSS, universitat
que ofereix estudis superiors en enginyeria.
Salesians Sarrià s’ha caracteritzat per fomentar
la solidaritat entre els seus alumnes, professors i
PAS. Actualment en quins projectes es treballa?
A l’escola apostem per una formació sense fronteres.
Per això tenim diferents projectes engegats tant a Barcelona com a Àfrica. ‘Repassem Junts’ és el programa que treballem conjuntament amb Serveis Socials
de l’Ajuntament de Barcelona. Cada tarda venen a
l’escola 60 infants i adolescents del barri de Sarrià
i els hi oferim classes de repàs, a més a més d’un
berenar saludable. ‘Share The Light’ és el projecte
que realitzem a Zàmbia amb estudiants de Formació
Professional de Grau Superior que realitzen tasques
de manteniment a un orfenat de les Filles de Maria
Auxiliadora. Aquests dos projectes cada vegada tenen
més acollida entre els nostres alumnes, i ens sentim
molt orgullosos de desenvolupar-los.

« A l’escola oferim
alguns Cicles Formatius
amb un 40% de les
classes en anglès »
Quin és el compromís social de l’escola?
Som un centre acollidor, integrador i de qualitat,
i pels nostres valors fundacionals tenim una clara
vocació de servei social. A més a més, això
ho podem integrar als estudis que oferim i s’ha
convertit en un element clau per a tots els nostres
estudis i per a l’escola.
A part dels estudis i del compromís social que
es treballa amb els alumnes, com es trasllada
a l’equip de professionals?
Un dels nostres valors és que els professors
i el personal d’Administració i Serveis puguin
conciliar la seva vida laboral i familiar. Un dels
projectes que treballem és el casal d’estiu que
tenim obert a tots els fills dels empleats de
l’escola. D’aquesta manera, quan els infants i
adolescents acaben les classes a l’estiu, els pares
no s’han de preocupar de buscar un casal o alguna
activitat mentre ells treballen.
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La nostra escola
La Fundació Escola Cristiana de Catalunya atorga a l’escola

SALESIANS SARRIÀ

(Barcelona)

el segell d’Escola Multilingüe

A Salesians Sarrià comptem amb més de 130 anys d’experiència en formació. Des del centre hem apostat per la qualitat en els ensenyaments postobligatòris: el Batxillerat i la Formació Professional.
Des dels nostres inicis hem treballat per adaptar-nos i donar resposta a
les necessitats formatives dels joves, apostant per un ambient familiar
i un tracte proper i directe. El nostre principal objectiu és formar professionals de referència, persones autònomes i responsables de la seva feina.

Aquesta certificació s’atorga a les Escoles Cristianes
que demostrin l'aplicació d'iniciatives multilingües diverses
amb creativitat i eficàcia en el marc
d'un projecte lingüístic estructurat i coherent,
i esdevé una garantia d'innovació, qualitat i seguiment
del projecte multilingüe.

Salesians Sarrià, un
centre de referència
•
•

•

•
•
•

Una de les línies que treballem en els darrers anys és la implementació de
la Formació Professional Dual i el treball per projectes (ABP). Al
Batxillerat, i per preparar als nostres alumnes per el dia de demà, fomentem
l’aplicació de l’aprenentatge cooperatiu.
Un dels pilars fonamentals de l’escola és l’aprenentatge d’idiomes.
A l’escola participem en diferents projectes internacionals, apostem per la
formació de llengües estrangeres dins les aules i també oferim la possibilitat
de realitzar intercanvis. Amb aquests programes volem complir el nostre
objectiu de ser una escola europea de qualitat.

Tenim un innovador model d’acció educativa basat
en la relació de l’alumne amb l’empresa.
Des del nostre departament de Relacions
Internacionals, coordinem les pràctiques i estades a
diferents països europeus.
Oferim itineraris professionals entre els cicles de
Grau Mitjà, el Batxillerat, els cicles de Grau Superior i
els graus d’enginyeria a l’EUSS.
Expedim certificacions professionals
complementàries a les titulacions oficials.
Els alumnes i famílies disposen del servei d’atenció
psicopedagògica i d’orientació.
La Borsa de Treball posa en contacte alumnes i
empreses per inserir-se al món laboral.

“Un dels objectius
fonamentals de l’escola és
l’aprenentatge d’idiomes”
Comptem amb un equip il·lusionat d’educadors i educadores que posen els coneixements i la seva tècnica al servei del
creixement integral de cada alumne.
Des de la nostra voluntat per esdevenir una institució de
referència que aposta per la cultura, la pau, la internacionalització, la solidaritat i la salut, hem sol·licitat adherir-nos a la Xarxa
d’Escoles Associades de la UNESCO (RedPEA) i hem creat
l’Equip de Treball d’Escoles Associades de la UNESCO.

Programa Educatiu Pastoral Anual
A l’escola apostem per anar més enllà de la formació acadèmica dels alumnes per aconseguir una educació integral de
la persona: valors, actituds, sentit profund de la vida i de la
transcendència, competències, etc.
Amb el Programa Educatiu Pastoral Anual de Salesians
Sarrià volem seguir el model de persona que es va definir en
temps de Don Bosco pel Sistema Preventiu: el ciutadà honrat i el bon cristià. L’escola s’ha de convertir en un espai
constant d’innovació i recerca educativa i evangelitzadora al
servei dels joves i del conjunt de la societat.

Els grans somnis de la nostra vida estan fets d’anhels i
il·lusions, que es forgen amb el més genuí de cadascú de
nosaltres, són resposta a crides profundes que sentim. Viure
el propi somni és oposar fe i esperança a les petites
pors que ens volen paralitzar...
Els joves són els protagonistes del seu futur, i el mateix
Don Bosco els convidava a situar-se en el centre del seu procés
educatiu. Els reptes i les possibilitats estan presents en el nou
curs escolar que cal aprofitar per madurar com a persona.

“L’escola s’ha de convertir
en un espai d’innovació
i recerca educativa”
La formació tècnica i teòrica d’alta qualitat és el motor
principal per aconseguir que els alumnes es converteixin en
professionals competents i garantir-los una formació
humana sòlida, que els ajudi en el seu procés de maduració
integral. Treballem constantment per convertir la nostra escola
en un espai que permeti madurar la recerca del sentit de la
vida, a través de l’experiència de la fe.
Un any més, des de Salesians Sarrià hem establert un lema
que es converteix en el fil conductor del curs. LIVE YOUR
DREAM, convidem als nostres alumnes a somiar el seu futur
i a començar a construir-lo.

Ets jove, tot està per fer,
protagonitza el teu futur...
LIVE YOUR DREAM!

7

8

Salesians Sarrià | 2017 - 2018

Programa educatiu | La nostra escola

Escola més sostenible
Salesians Sarrià té l’acreditació d’Escola + Sostenible, que ens certifica
per promoure la participació i la implicació activa de la comunitat en la millora
de l’entorn amb la incorporació dels valors de l’educació per a la sostenibilitat. Això no seria possible sense la participació dels alumnes, mares i pares,
professors i personal no docent.
Vam establir un Pla de Sostenibilitat que busca fomentar el coneixement
de la naturalesa i els principals perills que l’amenacen, promoure el respecte
per la riquesa natural i l’interès per la seva preservació, i d’actuar de forma
respectuosa amb el medi ambient.

“Escola + Sostenible ens certifica
per promoure la participació activa de
la comunitat en la millora de l’entorn”
Per aconseguir-ho, a l’escola fomentem diferents iniciatives que afecten
directament al centre i al seu entorn:
• Realització de les accions que es derivin del nostre compromís com a
Escola + Sostenible.

Escola més solidària
Des de Salesians Sarrià treballem per apropar a la comunitat educativa el
valor de la solidaritat. Com escola cristiana entenem la solidaritat en clau de
justa distribució dels béns o de justícia social, i que s’ha de treballar constantment.
Uns dels elements transversals és la solidaritat. Al llarg del curs escolar, hem
fomentat la solidaritat i hem dut a terme un seguit d’iniciatives solidàries que
han promogut la implicació de tota la comunitat educativa:
• El projecte ‘Repassem Junts’, amb el qual oferim a 60 nens i nenes del barri
de Sarrià un espai d’estudi i lleure.
• Projecte ‘Share The Light’ a Zàmbia, en col·laboració amb Salesianes
Farnborogh (UK) i les Salesianes de Mazabuka (Zàmbia). Aquest curs viatjaran
sis alumnes i tres professors per realitzar tasques de manteniment a la casa
d’acollida City of Joy.
• The Bosco Run, cursa solidària oberta a tothom per a recaptar fons per al
projecte ‘Repassem Junts’.
• Exposició sensibilitzadora d’ACNUR sobre la situació dels refugiats que lluiten
per tornar a casa.
• Campanya de donació de sang dirigida a alumnes, PAS i
personal docent.

• Treball de la sostenibilitat a les classes de tots els estudis.
• Venta de productes de Comerç Just d’Intermon Oxfam.
• Fomentem els hàbits sostenibles i els comportaments responsables
com: impressió dels treballs a doble cara, reciclatge de residus, material
promocional, etc.
• Seguim el protocol de sostenibilitat i solidaritat a les diferents festes
de l’escola i a totes les activitats de la Moguda Juvenil Salesiana (MJS).

• Xocolatada solidària, els beneficis de la qual van dirigits
al projecte de l’escola ‘Share The Light’.
• Campanya de venta de productes artesans d’Àfrica i
Amèrica Llatina. Els beneficis van íntegrament a l’ONG
Inspectorial.

• Gestió sostenible dels residus domèstics i industrials.
• Implementació de productes de neteja ecològics.

• Esmorzar solidari, els beneficis del qual es dirigeixen al
projecte ‘Repassem Junts’.

• Assessorament expert sobre com estalviar energia (calefacció eficient,
aïllament tèrmic...)

• Play-backs solidaris amb els alumnes de Batxillerat i
cicles de Grau Mitjà.

REPASSEM JUNTS
El projecte ‘Repassem Junts’ ofereix als nens i nenes del
Districte de Sarrià un espai de convivència, educació i lleure.
Els infants que hi participen poden fer els deures i repassar
les matèries mentre gaudeixen d’un berenar saludable i una
estona d’esbarjo a les instal·lacions de l’escola.
‘Repassem Junts’ és un projecte nascut de la col·laboració
entre el Centre de Serveis Socials del Districte de Sarrià
i Salesians Sarrià, amb el suport de monitors voluntaris,
alumnes i antics alumnes de l’escola. Actualment, més de 70
voluntaris/es de Batxillerat estan implicats en el projecte i
atenem més de 60 nens i nenes diàriament.
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Relacions Internacionals

Escola més saludable

Un dels elements essencials del projecte formatiu de Salesians Sarrià és la internacionalització de la comunitat educativa. Per això, desenvolupem diferents iniciatives
que potencien l’aprenentatge d’idiomes a les aules i, també, a través de programes
internacionals.
Intercanvis amb escoles estrangeres
A l’escola fomentem i proporcionem als nostres alumnes l’oportunitat de realitzar
programes d’intercanvi amb altres centres europeus. Una experiència que
permet als nostres alumnes enriquir-se en l’àmbit personal i acadèmic. Aquests
intercanvis es realitzen en dos períodes: l’anada al país estranger i l’acollida a
casa per part dels nostres estudiants. L’experiència és doblement enriquidora
perquè tenen la oportunitat d’aprendre la cultura d’un nou país i, a la vegada,
explicar la nostra a un alumne estranger.
Els alumnes de Formació Professional poden cursar les pràctiques (FCT)
a empreses d’Europa a través del programa Erasmus+.
Un dels programes que participa l’escola a nivell internacional és el Programa
de Mobilitat Formativa i Cooperació Europea i Internacional en els
ensenyaments professionals, gestionat pel Departament d’Ensenyament.

L’escola ha adoptat un pla per promoure l’adopció de conductes saludables. Per això, formem part del programa FEM
SALUT de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
Des de Salesians Sarrià promovem la participació i el
compromís de la comunitat educativa, des del professorat
i el personal d’administració i serveis als alumnes i a les
seves famílies.
Volem que tots els nostres alumnes, i també, tota la comunitat
educativa de l’escola estigui implicada en aquesta matèria.
Per això, des del Servei d’Atenció Psicopedagògica (SAPP),
realitzem uns tallers d’Educació Emocional per aprofundir
en l’educació emocional dels nostres alumnes, dissenyats per
tractar el control de l’estrès davant dels exàmens, les relacions
de parella igualitàries, l’adquisició d’habilitats socials, etc.

L’escola organitza una sèrie de xerrades de formació per a
mares i pares que formen part del cicle de conferències
formatives sobre l’adolescència.

“Promovem l’adopció
de conductes saludables”
Aquesta etapa de canvi, no només afecta als joves, sinó a
tots els adults que conviuen amb ells. Per això, la nostra
intenció és ajudar a conèixer i comprendre els joves durant
aquesta etapa de la seva vida. Per aquest motiu, hem
organitzat, per tercer any consecutiu, un cicle de conferències sobre l’adolescència en positiu adreçat a tots els
pares i mares que tenen fills adolescents.

L’aprenentatge de llengües s’ha convertit en un dels principals objectius de la
nostra escola, per això des de Salesians Sarrià oferim als nostres alumnes una
oferta formativa de cursos de conversa en anglès, francès i alemany, a
més a més dels cursos de preparació a l’examen oficial First Certificate.
Som un centre preparador autoritzat de Cambridge. Totes les classes es
realitzen en grup reduïts, que permet facilitar la dinàmica, i tots els professors són
nadius, titulats i compten amb experiència docent.
Conscients de la necessitat actual de l’aprenentatge de la llengua anglesa, alguns
dels cicles formatius de l’escola es cursen en aquesta llengua en la metodologia
AICLE, en un percentatge que va augmentant curs rere curs.
Una de les iniciatives més valorades és la participació d’ajudants lingüístics a les
aules. Aquest curs hem comptat amb la participació de 6 estudiants d’universitats
europees que han ajudat als nostres alumnes a millorar el seu anglès.
Facilitem als professors i a tot el personal de l’escola classes en anglès perquè
millorin la llengua i, també, la possibilitat de participar en diferents programes
internacionals. L’escola participa en el programa d’innovació pedagògica
‘Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrengeres a
través de les matèries’.

INTERCANVIS CURS 2017-18
DÜRER GYMNASIUM, NUREMBERG, ALEMANYA
FRITZ-WINTER-GESAMTSCHULE, AHLEN,
ALEMANYA
ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE, ARENDAL,
NORUEGA
NYKØBING KATEDRALSKOLE, NYKØBING,
DINAMARCA
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Share the Light:
una experiència solidària a Zàmbia

Testimonis dels programes

Josep Cartañà
Cap d’estudis FP GS | Estada a Munich

Núria Gallinat
Professora FP | Estada a Bolonya

Victor Bretones
Alumne FP | Beca Erasmus+

“Vam anar a Munich un grup de
professors de Barcelona acompanyats
per la Fundació BCNFP, on vam poder
conèixer de primera mà la indústria 4.0.
Vam visitar a Munich l’empresa ITQ on
desenvolupen projectes mecatrònics i la
fira Laserworld Photonics. També vam
conèixer com es desenvolupa la Formació Professional Dual Alemanya.”

“Vam viatjar a Bolonya un grup de
7 professors de Formació Professional
de tot l’estat per realitzar una mobilitat
KA dins del programa ERASMUS+
per intercanviar experiències amb
les empreses que treballen amb el
Model Simulimpresa a Itàlia i SEFED
a Espanya. Durant l’estada vam visitar
dues empreses simulades i també la
central de simulació.”

“La meva estada d’Erasmus a
Anglaterra ha sigut molt enriquidora. Al
principi se’m feia una mica difícil pensar estar lluny durant 3 mesos del meu
entorn, però quan comences a conèixer
gent i treballes veus que l’adaptació
serà molt fàcil. Personalment recomano
a tothom que almenys un cop a la vida
realitzi una estada a l’estranger,
és una experiència fascinant.”

Recull dels nostres programes d’intercanvi

Per quart any consecutiu col·laborem amb la casa d’acollida City of Joy de Mazabuka a
Zàmbia. Un grup de professors i alumnes de Grau Superior del nostre centre van viatjar
l’estiu passat al país africà per cooperar amb la iniciativa que porten a terme les Filles
Salesianes de Maria Auxiliadora.
Els nostres alumnes es van proposar desenvolupar tasques de manteniment a City of Joy,
la casa d’acollida de noies en risc d’exclusió que les salesianes tenen a Zàmbia. Vuit alumnes i tres professors van estar-hi durant 15 dies.
En aquest projecte col·laborem amb el centre Salesian College Farnborough		
(Anglaterra), que ja treballa, a través de diferents iniciatives, amb les alumnes de City of Joy.
Tota la comunitat de Salesians Sarrià s’implica en el projecte, un grup d’alumnes i professors
es desplacen a realitzar les tasques de manteniment in situ, i des del centre es realitzen
diferents activitats per recaptar fons pel projecte (rifa solidària, venda de productes, etc).
El proper estiu, tres professors i sis alumnes de l’escola viatjaran a Mazabuka per
arreglar un petit hort amb una bomba d’aigua i també construiran diferents gàbies
per a les aus.

Per a més informació
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The Best Way to Practise English
Des de Salesians Sarrià fomentem l’aprenentatge d’idiomes i per això, tenim convenis de col·laboració amb diverses universitats
europees. Fa cinc cursos que a l’escola hi col·laboren els ajudants lingüístics amb formació universitària, que donen
suport a la formació de la llengua anglès dels nostres estudiants, i també, del professorat. Aquesta metodologia permet als
nostres estudiants millorar l’anglès amb professors nadius i, a la vegada, dóna un valor afegit als nostres estudis.
Els estudiants de Batxillerat, Batxillerat Internacional, Grau Mitjà i Grau Superior disposen d’un ajudant que imparteix classes
d’anglès i/o els mòduls tècnics amb la metodologia AICLE/CLIL. Aquesta formació dóna un valor afegit als nostres alumnes per
al seu futur amb un aprenentatge més profund de la llengua anglesa.
A l’escola apostem per aquest tipus d’ensenyament perquè permet al professorat centrar-se en l’alumne i fer un ensenyament
flexible, interactiu i autònom. La metodologia dels ajudants lingüístics beneficia als alumnes ja que les classes són més
reduïdes. A més a més, els ajudants tenen l’anglès com a llengua materna.

Sabahat Javed Khan
22 anys – Pakistan

“Als alumnes de Batxillerat Internacional els hi ensenyo l’anglès quotidià,
i als alumnes de Formació Professional l’anglès tècnic”

“Amb els meus alumnes parlo de diferents temes, i això també
m’enriqueix personalment”

“La meva tasca principal és ensenyar als alumnes l’anglès a les classes. Jo treballo amb els
alumnes de Batxillerat Internacional, als quals els ensenyo l’anglès quotidià, de conversa, i
també, amb els estudiants de Formació Professional, que els hi ensenyo un anglès més tècnic
adaptat als estudis que estan realitzant”

“A classe parlo amb els alumnes de diferents temes, com política, costums, història del país,
tecnologia, assetjament sexual, etc. Per a mi és molt interessant tenir aquestes converses amb
ells, ja que m’enriqueix personalment, i a més veig que hi ha gent molt jove que està informada
de temes d’actualitat i que a la vegada s’han format una opinió clara a sobre els temes”

Yasmin Ahmed
20 anys – Anglaterra

“La meva experiència és molt positiva, ja que he pogut reforçar el meu castellà i a
la vegada aprendre sobre la cultura catalana”

“Una de les coses que més valoro és l’oportunitat de millorar la meva
comunicació amb els altres”

Fatemeh Fartousi
20 anys – Anglaterra

Alex Moore
20 anys – Anglaterra

“ Amb el programa de Relacions Internacionals de Salesians Sarrià, a més d’ensenyar anglès als
alumnes, m’ha servit personalment per millorar la meva comunicació. A les classes he detectat
que per als alumnes és complicat entendre el nostre anglès quotidià, i intento reforçar aquest
aspecte i facilitar l’aprenentatge”

Yulia Ovchinnikova
21 anys – Anglaterra

“Estar en contacte amb els alumnes m’ha permès conèixer i aprendre sobre la ciutat de
Barcelona i un coneixement general sobre la cultura i les tradicions. La meva estada aquí
també m’ha permès millorar el meu vocabulari, i aprendre frases i expressions que es fan servir
quotidianament a Catalunya”

“Per als alumnes és beneficiós aprendre amb una persona nadiua ja que milloren
la manera d’expressar-se”

“Als alumnes els hi transmetem costums del Regne Unit perquè tinguin una visió
més àmplia de la nostra cultura”

“La nostra participació en les classes és molt beneficiosa per als alumnes perquè tenen una
persona que té com a llengua materna l’anglès i els hi és més fàcil aprendre’l. Per a nosaltres
també és una oportunitat, ja que estar aquí Barcelona ens permet millorar el nostre castellà i
aprendre el català”

“La nostra participació en el programa de l’escola és positiu pels alumnes tant en l’àmbit
acadèmic com personal. Amb una persona nadiua a les aules aprenen col·loquialismes, accents,
paraules informals, cultura i costums del Regne Unit”

Charlotte Ellwood
21 anys – Anglaterra
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Una completa oferta formativa
El sistema educatiu de Catalunya s’organitza en quatre etapes: Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària
Obligatòria i els estudis postobligatoris. A Salesians Sarrià
ens hem especialitzat en l’última etapa, oferint als nostres
alumnes una àmplia oferta de programes de Formació Professional, Batxillerats i Batxillerat Internacional.
Als 16 anys, i finalitzada l’etapa obligatòria, els estudiants
poden decantar-se per accedir als cicles formatius de Grau
Mitjà o el Batxillerat.
En la primera opció, els alumnes cursen una formació molt
tècnica i es formen com operaris. Un cop finalitzats els estudis
tenen la oportunitat de continuar amb la modalitat de Grau
Superior, que busca qualificar els estudiants per les feines
pròpies d’un professió.
Una de les ofertes d’estudis que oferim al centre, i que posa
en relleu la voluntat dels estudiants d’accedir
al món laboral és la FP Dual.

La nostra oferta formativa

Aquests estudis permeten compaginar la formació escolar
amb l’activitat laboral.
Com a escola que aposta per les llengües, alguns
dels cicles formatius es realitzen en anglès: Sistemes
microinformàtics i xarxes (40%), Administració i finances
(30%), Programació de la producció i Disseny en fabricació mecànica (30%), i Gestió administrativa (25%). Al
Batxillerat Social i Humanístic es fan un 33% de les hores
lectives anuals en anglès.
El Batxillerat és l’altra sortida que poden optar
els alumnes per a preparar-se tant per l’accés a la universitat com per accedir a un Grau Superior.

BATXILLERAT

CICLES DE GRAU SUPERIOR

Els estudis de Batxillerat tenen com a objectiu proporcionar
una formació integral i polivalent que prepari adequadament
per als estudis superiors (Universitat / Cicles formatius).
Oferim 6 itineraris diferents:

Els cicles de formació professional de Grau Superior proporcionen el
títol de tècnic o tècnica superior. Formació pràctica, FP Dual:

•
•
•
•
•
•

Tecnològic
Científic
Ciències de la Salut
Ciències Socials
Humanístic
Artístic

BATXILLERAT INTERNACIONAL
L’objectiu és formar als alumnes amb uns coneixements
amplis i profunds, que valorin la investigació, la creativitat
i el servei i l’accés a les millors universitats. Sense la
prova de selectivitat.

CICLES DE GRAU MITJÀ

PFI

Administració i gestió
Informàtica i comunicacions
Electricitat i electrònica
Fabricació mecànica
Arts gràfiques
Energia i aigua
Instal·lació i manteniment

CURSOS D’ACCÉS A GS

A l’escola oferim les modalitats de Ciències i Tecnologia,
Humanitats i Ciències Socials i Artística, i també la possibilitat de realitzar el Batxillerat Internacional. En els
dos estudis, fomentem l’aprenentatge cooperatiu per
preparar als estudiants de cara al futur professional.

MÓN DEL TREBALL

PROVA D’ACCÉS

•
•
•
•
•
•
•

CICLES FORMATIUS
DE GRAU SUPERIOR

UNIVERSITAT

CURS D’ACCÉS

SELECTIVITAT

CICLES FORMATIUS DE
GRAU MITJÀ

BATXILLERAT

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Els cicles de formació professional de Grau Mitjà proporcionen
el títol de tècnic o tècnica. Formació pràctica, FP Dual:
•
•
•
•
•
•
•

Administració i gestió
Informàtica i comunicacions
Electricitat i electrònica
Fabricació mecànica
Transport i manteniment de vehicles
Arts gràfiques
Serveis socioculturals i a la comunitat

Una de les vies per arribar a un cicle de grau Superior
és la realització d’un curs oficial d’Accés a grau Superior
(CAS) que garanteix l’accés directe sense necessitat de
realització d’una prova.
PFI
Aquest programes van dirigits als alumnes de més de 16
anys que no han obtingut el títol de graduat en ESO.
• Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers
• Auxiliar en operacions de muntatge d’instal·lacions electrotècniques en edificis
FORMACIÓ CONTÍNUA
Potenciem la formació al llarg de tota la vida i el desenvolupament professional
• Certificats de professionalitat nivell 1 2 i 3
• Formació a mida
• Formació de catàleg
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Batxillerat Internacional

Batxillerat

Indagadors: Cultiven la seva curiositat i
desenvolupen habilitats per a la investigació.

Informadors i instruïts: Fan servir
la comprensió mitjançant l’exploració
del coneixement en diverses disciplines.

Pensadors: Utilitzen el pensament
crític i creatiu per analitzar i
procedir de forma responsable.

Bons comunicadors: S’expressen en
confiança i creativitat en diverses llengües.

Aprenentatge cooperatiu

El Batxillerat és la principal porta d’entrada per a la incorporació dels alumnes a estudis posteriors com la Formació Professional de Grau Superior o la Universitat. Des de Salesians
Sarrià treballem contínuament per proporcionar als alumnes
les eines necessàries per seguir cursant estudis superiors.
Des de l’escola oferim tres modalitats: Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials i des d’aquest curs
també impartim la modalitat Artística. El Batxillerat té una
duració de dos cursos acadèmics i s’estructuren al voltant de
dos blocs diferenciats: un que conté matèries comunes a totes
les modalitats, i un altre amb matèries específiques pròpies
de cada especialitat. D’aquesta manera, es garanteix una formació bàsica de l’alumnat , mentre que la part diversificada
permet als alumnes especialitzar-se en el seu camp.
L’horari de Batxillerat és als matins de dilluns a divendres
de 8:00h a 14:30h, i alguna tarda mentre realitzen
el Treball de Recerca.

Al Batxillerat fomentem el treball cooperatiu
per preparar als nostres alumnes pels estudis
superiors i pel món laboral perquè puguin coordinarse amb d’altres persones. Per aquesta raó fomentem
l’autonomia i el treball cooperatiu entre els nostres
estudiants, a la vegada de motivar-los per fer créixer
els seus èxits i els dels altres.

Per accedir-hi cal disposar del títol de graduat en Educació
Secundària Obligatòria (ESO) o haver superat un cicle
formatiu de Grau Mitjà.

MODALITAT
Ciències i Tecnologia

Humanitats i Ciències Socials
Arts

ITINERARI
1. Tecnològic
2. Científic
3. Ciències de la Salut
4. Ciències Socials
5. Humanístic
6. Arts plàstiques, imatge
i disseny

El Batxillerat Internacional (IB) és un programa
d’educació amb una gran dimensió internacional que prepara als estudiants per un accés universitari exitós en
qualsevol part del món.
Els alumnes de Batxillerat Internacional aprenen en un
entorn cooperatiu, que fomenta l’autonomia dels alumnes, ja que els professors se situen com un guia-acompanyant durant els dos cursos. Així es fomenta l’autonomia dels
alumnes i els permet aconseguir un grau de responsabilitat
tant en l’àmbit personal com social.
Una de les principals diferències amb el Batxillerat tradicional, és que els alumnes no han de realitzar la prova
de selectivitat. A l’IB, es fan unes proves de coneixements transversals al finalitzar el segon curs. Amb la
superació d’aquestes proves i la nota dels dos cursos s’obté
la mitjana que permetrà als estudiants seleccionar la universitat a la que volen accedir.
El Programa del Diploma (PD) es realitza en 2 anys i es
convalida amb el Batxillerat nacional espanyol (LOMCE) +
Selectivitat (puntuació sobre 14 punts).

Íntegres: Actuen amb integritat i
honradesa, amb un sentit de l’equitat,
justícia i respecte per la dignitat.

De mentalitat oberta:
Desenvolupen una apreciació crítica
de les cultures i històries personals.

Solidaris: Mostren empatia,
sensibilitat i respecte als altres.

Audaços: Treballen de manera autònoma
i col·laborativa.

Equilibrats: Entenen la importància de
l’equilibri físic, mental i emocional per
aconseguir el benestar propi i dels altres.

Reflexius: Avaluen detingudament el món
i les pròpies idees i experiències.
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Els Cicles Formatius

Oferta Educativa
Treball per projectes amb metodologia ABP

Família Professional

Cicles formatius Grau Mitjà

Cicles formatius
Grau Superior

Treball per competències professionals
Administració i gestió

Gestió administrativa

Administració i finances

Arts gràfiques

Preimpressió digital

Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia

Instal·lacions elèctriques
i automàtiques*1

Automatització i robòtica industrial

Electricitat - Electrònica

---

Sistemes de telecomunicació i informàtics

Realització de classes tècniques en anglès
FP Dual, alternança de la formació a
l’escola i l’empresa

• S’hi accedeix a través del títol de Graduat en Educació
Secundària (ESO) o estudis equivalents. També és possible
cursar un Grau Mitjà si se supera la prova d’accés.
• Un cop aprovat el programa formatiu, s’obté un títol de
tècnic o tècnica.
• A Salesians Sarrià impartim aquests estudis de dilluns a
divendres, de 8:00h a 13:30h.
• Sortides acadèmiques:

---

Instal·lacions de telecomunicacions*
Energia i aigua

Energies renovables
Programació de la producció en fabricació mecànica*

Fabricació i mecànica

Mecanització

---

Disseny en fabricació mecànica*

A Salesians Sarrià impartim els cicles formatius de Grau
Mitjà i de Grau Superior amb l’objectiu que els nostres
alumnes es formin en una professió en un àmbit totalment
pràctic. D’aquesta manera adquireixen els coneixements
necessaris per introduir-se en el món laboral.
La Formació Professional s’estructura en cicles formatius
de dos nivells:
Els cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM). L’objectiu
principal d’aquests estudis és que els alumnes adquireixin
coneixements i destreses necessàries per incorporar-se al món
laboral. Els estudiants es formen com operari/a qualificat/da
per a l’exercici d’una activitat professional determinada.

La Formació Professional Dual permet
als alumnes aprendre la part teòrica
a les empreses i posar en pràctica els
coneixements adquirits a l’escola

1. Un Grau Superior amb accés directe
o a través d’una prova d’accés
2. Qualsevol altre cicle formatiu de Grau Mitjà
o el Batxillerat.

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma*
---

Informàtica i
comunicacions

Els cicles Formatius de Grau Superior (CFGS). Aquests
estudis estan dirigits a estudiants que busquin uns estudis
superiors pràctics, que els qualifiquin per incorporar-se al
món laboral. En concret, ajuden a formar comandaments
intermedis d’empreses per a desenvolupar un treball tècnic.

---

Administració de sistemes informàtics
en xarxa*

Instal.lació
i manteniment

• S’hi accedeix amb el títol de Batxillerat o amb un cicle de
grau Mitjà o una prova d’accés.
• Amb la superació d’un CFGS, s’obté un títol de tècnic o
tècnica superior.
• Salesians Sarrià ofereix aquests estudis en horari de tarda
de dilluns a divendres de 15:30h A 21:00h.
• Sortides acadèmiques:
1. Accés directe a estudis universitaris i amb reconeixement
oficial de crèdit, segons el cicle de procedència.
2. A qualsevol altre cicle de Grau Superior.

Sistemes microinformàtics i xarxes

Desenvolupament d’aplicacions web 2

Mecatrònica industrial 2

Manteniment
de vehicles

Electromecànica de vehicles
automòbils

Serveis socioculturals
i a la comunitat

Atenció a les persones en
situació de dependència

Reconeixement per efectuar les tasques equivalents al carnet individual en Baixa Tensió, categoria bàsica.
Possibilitat de doble titulació en tres anys d’ensenyament.
2
Fórmula Dual Plus (més informació a la pàgina 22)
Dades provisionals (poden estar subjectes a modificacions del Departament d’Ensenyament).
1
*
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Formació Professional Dual

“Oferim més del 90%
dels cicles formatius
en modalitat d’FP Dual”
A Salesians Sarrià treballem per aconseguir que el pas
dels nostres estudiants al món laboral sigui fàcil. Per això,
hem aconseguit que més del 90% dels cicles de l’escola
s’imparteixin en FP Dual, que alterna la formació escolar
i la formació a l’empresa.
Fruit d’aquest treball per potenciar la Formació Professional
Dual, l’escola forma part de la Alianza para la FP Dual,
entitat integrada per empreses, institucions i centres educatius que té com a objectiu millorar l’ocupabilitat dels joves
mitjançant una Formació Professional Dual de qualitat.

Aquesta modalitat és una oportunitat per millorar les
competències dels nostres alumnes, a la vegada que
les relacions amb les empreses. D’aquesta manera, oferim als
alumnes un valor afegit i atendre al mateix temps les necessitats de les empreses que col·laboren amb nosaltres.
La participació dels alumnes en aquesta modalitat dóna la
possibilitat d’alternar el temps de formació a l’escola amb
activitats formatives i producives a l’empresa.
Aquest curs han col·laborat amb l’escola més de 300
empreses de diferents sectors que han ofert als estudiants la
possibilitat de fer el seu cicle formatiu amb aquesta modalitat.
L’escola disposa d’un coordinador d’FP Dual, que és l’encarregat
de gestionar aquesta modalitat d’estudis i arribar a acords
estratègics amb empreses i institucions, participar en
formacions i trobades del sector, formar a tutors d’empresa, etc.

Avantatges de la Formació Professional Dual

Estudiants

Empreses

Centres educatius

Tenir més opcions d’aconseguir
treball respecte l’FP tradicional.

Contribuir a crear una cantera de futurs
empleats i facilitar el reemplaçament
generacional de la plantilla.

Proporcionar als estudiants majors
possibilitats d’inserció laboral.
Augmentar la demanda per part dels
estudiants en els cicles que s’ofereixen
en modalitat dual.

Desenvolupar l’estada a l’empresa amb
alta a la Seguretat Social i retribució
econòmica.

Disminuir els processos de selecció de
personal extern.

Aprendre treballant i augmentar la
motivació per la formació.

Formar a futurs treballadors amb la cultura i els hàbits de treball de l’empresa.

Estudiar en una modalitat formativa
cada vegada més valorada per les
empreses.

Aconseguir una bonificació en les quotes de la seguretat social dels aprenents.

Conèixer les novetats i tendències de
les empreses, per a transmetre-les a
l’aula als estudiants-aprenents i aconseguir més interrelació amb el teixit
productiu del territori de referència.

Encertar en les decisions de selecció de
personal. Es coneix millor a un aprenent
que a un candidat extern.

Ampliar l’oferta educativa i el seu
prestigi i innovació a l’iniciar programes
de Formació Professional Dual.

Entrar en contacte amb el món real de
l’empresa.

Formació professional
Dual Plus

A Salesians Sarrià hem incorporat a l’oferta formativa dos
cicles formatius de Grau Superior de caràcter privat en
format Dual Plus: Mecatrònica Industrial i Desenvolupament d’Aplicacions Web.
Els alumnes cursaran el cicle en format 100% Dual amb un
contracte de treball retribuït i prestació d’atur. A més, tindran
una reducció de càrrega lectiva.
Es imprescindible que els estudiants que vulguin accedir a la
Formació Professional Dual Plus tinguin una titulació anterior
en un Grau Mitjà o Grau Superior de famílies afins. Amb la
realització d’aquests estudis s’obte un perfil professional molt
demandat per les empreses.
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Programa cofinançat per:

Cursos d’accés a Grau Superior

Innovació a l’FP:
nous reptes per a una educació més integral

Preinscripció
· Batxillerat Humanitats, Ciències Socials i Artístic,
Batxillerat Internacional i Curs de Preparació
a Grau Superior (CPPA)
- A partir del mes de febrer de 2018
· Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, Batxillerat
Ciències i Tecnologia i Programes de Formació i Inserció (PFI)
- Mes de Maig 2018
Per a més informació secretaria.sarria@salesians.cat

Les persones que han cursat un cicle formatiu de Grau Mitjà
poden accedir directament a un Grau Superior. Tot i així, es
donarà prioritat d’accés a tots els alumnes que han
superat el CAS o la prova d’accés.
Curs de preparació per a la incorporació
als cicles de Grau Superior (CAS)
Una de les vies per a estudiar un cicle de Grau Superior és la
superació del curs oficial d’Accés a Grau Superior (CAS), que
garanteix l’accés directe, sense prova externa. Per inscriure’s
s’ha de tenir 18 anys i haver superat un cicle de Grau Mitjà.
Curs de preparació a la prova d’accés (CPPA)
A Salesians Sarrià oferim un curs per preparar adequadament la Prova d’Accés a un cicle formatiu de Grau Superior,
pensat per a tots aquells que no reuneixen els requisits per
accedir al CAS (Curs Oficial).

Programa de Formació
i Inserció (PFI)
Adreçat a joves majors de 16 anys que han finalitzat l’etapa de
l’ensenyament obligatori sense haver obtingut el graduat en ESO.

El PFI té una durada d’un any acadèmic i ofereix:
• Formació Professional específica de caràcter pràctic.
Inclou la realització de pràctiques en centres de treball.
• Formació de caràcter general, referida a les competències
bàsiques necessàries per a la vida quotidiana i el món laboral.
• Formació en els continguts de la preparació a la Prova d’Accés a Grau Mitjà, com a possibilitat de continuïtat d’estudis.
• Salesians Sarrià està autoritzat per impartir els programes
d’Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles
lleugers i d’Auxiliar de muntatge d’instal·lacions
electrotècniques en edificis.

A Salesians Sarrià sabem que la innovació i la creativitat són conceptes transversals
en els programes educatius i, a la vegada, són essencials per millorar l’atenció de l’alumne.
Des de l’escola treballem per implantar la metodologia de
treball per projectes en tots els nostres estudis. L’objectiu
principal és que els alumnes aprenguin a pensar per ells mateixos i es converteixin en els protagonistes del seu aprenentatge.
La metodologia ABP (Aprenentatge Basat en Projectes) ha
sigut el nostre repte principal en els darrers anys i que ja hem
implementat a l’escola.
El professor es converteix en un facilitador: acompanya, extreu
el coneixement i guia als alumnes perquè puguin dirigir el seu
propi aprenentatge i desenvolupament. Abans d’iniciar el
projecte els estudiants reben una base teòrica per tenir un punt
de partida. La idea és motivar-los al màxim perquè arribin a un
compromís més personal.
Disseny d’una APP mòbil
Alumnes dels cicles formatius de Grau Superior de
Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia,
Administració i finances i Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma estan dissenyanant una APP
per a dispositius mòbils. Els alumnes treballen amb la
metodologia ABP per desenvolupar un producte real.

Plataforma Dron500
Estudiants de mecànica de Grau Superior han
desenvolupat un dron per localitzar mines antipersones
o restes de material balístic. El projecte ha obtingut el
Premi Especial del Ministeri de Defensa a l’edició dels
Premis Don Bosco 2017.
Música i il·luminació d’un local d’oci
Estudiants del cicle formatiu de Grau Mitjà d’Instal·lacions
de telecomunicacions van realitzar un projecte per
equipar un local d’oci. Els alumnes van convertir
un bar musical i van muntar el sistema de sonorització
musical i il·luminació. Van dissenyar tota la instal·lació
per a la celebració d’espectacles i concerts que es pot
controlar des del mòbil.
Modificació de motos de 1eres marques
Els estudiants del cicle formatiu de Grau Mitjà
d’Electromecànica de vehicles automòbils van participar
a la Junior Biker Build-OFF (BAUM festival) amb l’objectiu
de desmuntar, transformar i personalitzar en directe dues
de les millors motocicletes del mercat.
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La nostra relació amb
l’empresa
Departament
Escola – Empresa

L’intercanvi de coneixement i la inserció laboral dels nostres alumnes és un
dels objectius principals de Salesians Sarrià. Per això, treballem perquè
organitzacions i institucions col·laborin amb nosaltres per ajudar als nostres
alumnes en el procés d’aprenentatge pràctic.
El departament Escola-Empresa manté un contacte directe amb les empreses per conèixer les necessitats, els perfils més buscats i saber la realitat
del mercat laboral. D’aquesta manera, poden ser assessores i orientadores en
l’aplicació de diferents currículums de l’ensenyament reglat, fent èmfasis en
els cicles de Formació Professional.

“El vincle Escola – Empresa
és fonamental per ajudar
a la inserció laboral”
Convenis amb empreses col·laboradores
El primer contacte laboral dels alumnes es realitza a través dels convenis amb
les empreses que col·laboren amb l’escola, una relació que proporciona als estudiants l’experiència professional necessària per incorporar-se al món laboral.

Núria García
Alumna de Grau Superior en Disseny en fabricació mecànica
“Estic molt contenta amb la Formació Professional Dual. He guanyat en experiència i, a la vegada, m’ha ajudat a seguir estudiant i conèixer a persones del
sector. Aquesta oportunitat m’ha permès familiaritzar-me amb el meu àmbit i
aprendre dins d’una empresa.”

Gustavo López
Responsable de logística de PROFIMÀTICA
“A la nostra empresa estàvem buscant a dues persones en els dos camps que
representem, i la Formació Professional Dual ens ha donat l’oportunitat de formar-les en el nostre sector. Sempre hem apostat per gent que està aprenent,
ja que més del 50% dels treballadors de Profimàtica provenim de l’aprenentatge. La nostra idea, i el principal objectiu, és que els estudiants es quedin a
treballar amb nosaltres.”

Una de les eines que facilitem des de l’escola és la Borsa de Treball. Des
d’aquest departament es gestionen totes les ofertes laborals que arriben al
centre i es converteix en el nexe d’unió entre alumnes i empreses.
A més a més, s’ofereixen diferents programes de formació ocupacional i
continuada, que permeten als alumnes completar la Formació Professional a
través de cursos subvencionats perquè tinguin una completa formació. Un cop
acabada la seva estada a Salesians Sarrià, els antics alumnes també poden
participar en les diferents conferències que organitzem al llarg del curs.

Roger Freire
Alumne de Grau Superior en Administració i Finances
“La meva experiència l’FP Dual és molt positiva. Jo vinc del Batxillerat i mai
havia treballat, el canvi va ser molt gran i molt bo. He après moltes coses que
abans no sabia i que les he adquirit gràcies a l’FP Dual. Amb aquesta modalitat t’esforces més per treballar, i aprens coses que no serien possibles sense
formar part d’una empresa.”
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Ofertes d’empreses tramitades segons especialitat

Borsa de treball

Administratiu
APD

51
1

Arts Gràfiques

21

Automoció

11

Electricitat
Electrònica

73

Informàtica

63

Mecànica

92

Certificats de professionalitat (ocupacionals)

A Salesians Sarrià treballem perquè els nostres alumnes
tinguin una fàcil inserció laboral un cop finalitzin els seus
estudis. Per això, treballem i fomenten la borsa de treball.
Qualsevol empresa ens pot fer arribar les ofertes laborals que
necessita cobrir. Des de Salesians Sarrià fem una selecció dels
perfils que més s’ajusten als requisits demanats i enviem els
currículums a l’empresa o institució.
Els alumnes o antics alumnes poden donar-se d’alta com a
sol·licitants de feina a través d’una plataforma digital. Poden
incorporar el seu currículum actualitzat, especificar les aptituds i capacitats.

“Treballem per facilitar la
inserció laboral dels
nostres alumnes”
El servei ofereix una sèrie d’avantatges i beneficis, tant per a
les empreses col·laboradores com per als usuaris
Les empreses poden accedir de forma preferent a una borsa
de professionals altament qualificats, que compten amb l’aval
de l’escola. Els alumnes, també tenen avantatges de formar
part de la plataforma, ja que reben el suport i orientació en la
recerca de feina.

MODALITAT
CURSOS
ARGG0110
Disseny de productes gràfics
ARGN0110
Productes editorials multimèdia
COMT0210
Comerç Internacional
ADGG0508
Gestió administrativa-Ofimàtica
IMSV0209
Productes audiovisuals interactius
ELEQ0111
Manteniment elèctric i electrònic
FMEE0108
Auxiliar de Fabricació Mecànica
TMVG0109
Electromecànica de vehicles
TMVG0209
Electricitat i electrònica de vehicles
ARGN0110
Disseny de productes
TMVG0109
Mecanitzat bàsic
Altres accions formatives (20 accions)

HORES
620 h
590 h
680 h
460 h
560 h
400 h
450 h
330 h
530 h
110 h
90 h
259 h

PARTICIPANTS
19
19
17
16
18
17
16
18
17
16
15
91

NIVELL
3
3
3
1
3
1
1
1
2
3
1

ESPECIALITAT
Arts gràfiques
Arts gràfiques
Comerç i màrqueting
Administració
Imatge i so
Electricitat i Electrònica
Fabricació mecànica
Transport i manteniment
Transport i manteniment
Arts gràfiques
Transport i manteniment
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Formació a mida
Oferim programes formatius que s’adapten a les necessitats individuals i de les empreses que
permeten als treballadors reciclar-se dins del seu àmbit i garantir la seva qualificació.

Innovació i emprenedoria
Posem al servei de les empreses el talent dels alumnes per resoldre els reptes que plantegen els
nous entorns, permetent incrementar la productivitat de l’organització. Ajudem a evolucionar les
idees perquè esdevinguin projectes reals a través dels nostres programes d’emprenedoria.

FP Dual i FCT
Fomentem l’àmbit laboral dels nostres alumnes a través de l’estada en empreses al llarg del
curs escolar. A través de la Formació Professional Dual que permet l’estada llarga dels alumnes
en empreses i la FCT.
La trajectòria de l’escola es caracteritza per posar en pràctica un model innovador d’acció educativa que basa la formació en
la relació de l’alumne amb l’empresa. Per conseguir-ho, treballem per dissenyar un model de centre capaç d’adaptar l’oferta
formatvia a les necessitats del mercat laboral.

Serveis a empreses
Oferim diferents tipus de col·laboració amb les empreses i institucions com l’esponsorització
d’instal·lacions, networking entre empreses, lloguer d’espais i equips, el test de productes,
entre d’altres.

Acreditació experiència laboral
Destinat a persones que no tenen una titulació reglada i necessiten obtenir un certificat
professional o un títol de Formació Professional, mitjançant l’acreditació i certificació
dels coneixements adquirits al llarg de la seva trajectòria laboral.

Relacions Internacionals
Oferim a empreses internacionals i alumnes del nostre centre que volen desenvolupar-se en
un àmbit internacional, posar-se en contacte a través de programes de pràctiques, programes
d’intercanvi, etc.

Formació ocupacional i contínua
Oferim un ampli catàleg de cursos que s’adapten a les necessitats actuals del mercat i que
faciliten als treballadors estar al dia en la seva matèria.
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Empreses col·laboradores FP Dual

MARCO FORNIELES MACIAS

PRESENCE TECHNOLOGY, SL

TALLERS ATZERÀ, SL

MARI OXITALL I J-P, SL

PROFIMATICA, SL

TALLERS BALDOMA, SL

MATRIPREN, SA

PRUFTECHNIK, SL

TALLERS SOTERAS, SL

MB MOTORS SA
MEC 2010, SCCL

PRUMSA CUADROS, SL

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES

TECNOCOM TELECOMUNICACIONES
Y ENERGÍA, SA

INSTITUT CATALÀ DE LA RETINA, SL

MECALUX. SA

ISVANIA TALLERES, SL

MECÀNICA PRISMA, SL

IT NOW, SA

MECYPLASTEC, SL

ITEQUIA, SL

MELEGHY AUTOMOTIVE BARCELONA, SAU

JBC SOLDERING, SL

MIMAR METALL, SL

JMB ASSESSORS 2030, SL

MIRA TELECOMUNICACIONS, SL

JOAN BONASTRE, SA

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV

JOAQUIN RENOM PLANA

MITVA, SL

JORDAN MARTORELL, SL

MOL MATRIC, SCCL

JOSE LUIS RODRIGUEZ DIEGUEZ

MOLDES ITM, SL

JOSE SANCHEZ FARRES SOFTWARE, SL

MOTORSOL IMPORT, SL

JOSEP TALLADA VILA

MQ1 YEEDAY, SL

KARVE ORGANIZACION Y
INFORMATICA, SA

MURRELEKTRONIK SPAIN, SL

INDUSTRIAS REYMAT, SA
INDUSTRIES RAVENTOS, SA
INGENIERIA Y DISEÑOS
ELECTRICOS JORDI MAS, SL
INGENS NETWORKS, SL

A Salesians Sarrià treballem per fomentar la relació alumne-empresa des de la seva etapa educativa per aconseguir que la
inserció laboral dels nostres estudiants de Formació Professional sigui fàcil. Fruit del nostre treball hem establert un contacte
amb més de 200 empreses que ofereixen als estudiants la possibilitat de realitzar pràctiques i estades en empreses
del sector. Els nostres estudiants de Formació Professional Dual accedeixen al món laboral durant el curs a través dels
acords establerts amb les empreses.

3D VISUAL, SL
ADASA SISTEMAS, SAU
ADASE TOT FINQUES, SLP
AEGIS SECURITY, SL
AGENCIA PER A LA QUALITAT DEL
SISTEMA UNIVERSITARI DE CAT

BDR INFORMATICA Y
COMUNICACIONES, SL
BETWEEN TECHNOLOGY, SL

COSTAISA, SA
CRAWFORD&COMPANY ESPAÑA, SA
CT INGENIEROS DE CATALUNYA AAI, SL

BOSCH SERVICE SOLUTIONS
BOYFRE, SL

DEISOLTEC, SL

BURKERT CONTROMATIC, SA

DESARROLLO TÉCNICO DEL MOLDE SAL
DICOMOL, SL

BUZZ MARKETING NETWORKS, SL
AJUNTAMENT DE BARCELONA

DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE
BEBIDAS Y ALIMENTOS, SA

CARS BARCELONA, SA
ALEACIONES DE METALES
SINTERIZADOS, SA
ALLOTJAMENTS TURISTICS 2000, SL
ALMACENAJES Y MUDANZAS PABLO
E HIJOS, SL
ALUCAN ENTEC, SA
AMES CMA, SA
ASEA BROWN BOVERI, SA
ASESORAMIENTO INTEGRAL VIGESCO, SL

ASLAK, SL
ATLANTIS IT, SL

FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ

GARSOPLAST, SL

CASTELLBLANCH, SA

GASSO EQUIPMENTS, SA

CATALONIAN TECHNOLOGIE WERKE, SL

ED SERVICIOS TECNICOS DE
INGENIERIA & CONSULTORIA, SL

CLARIANA MECANICS, SL

EDITORIAL TRAFICO VIAL, SAU

GEDESCO, SA
GESTAMP ABRERA, SA

KAUTEX TEXTRON IBÉRICA

PUPGAM STUDIOS, SL
REFERUP, SL
RODI METRO, SL
ROOM GLOBAL, SL
RUFFINI, SA
SAMPI LAMPI, SLU
SANJO DE ESTAMPACIONES
SANJO FINEBLANKING BARCELONA, SAU

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA
SEAT ,SA
SEGURIDAD EN LA GESTION, SL
SERUNION, SA

MUTUA UNIVERSAL

SERVICIOS INTEGRALES PARA MOLDES
DE INYECCION, SL

NEW WORLD SOLUTIONS, SL

SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC, SL

CLUB NATACIÓ SANT ANDREU

EDUARDO PEREZ GORGUES

GESTAMP PALAU, SA

KENNAMETAL MANUFACTURING
BARCELONA, SL

CODORNIU, SA

ELECNOR, SA

GOMPLAST, SA

KING ECLIENT, SL

NH HOTELES ESPAÑA, SAU

COLAS RIBA ASSESSORS, SL

EMPOWERING KNOWLEDGE SERVICES, SL

GRABADOS ANDRES, SL

LAND MOTORS, SA

COM 2002, SL

ENGLISH WORLDWIDE, SL

GUPIPU, SL

LERRASA HIDRAULICA, SA

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE
LAMINACIÓN, SL

ERIC MANUEL JIMÉNEZ CORBACHO

IDESA ACCESORIOS, SA

LIBERTIS SOLUTIONS, SL

EUROFRED, SA

IMAGINA DIGITAL SOLUTIONS, SL

LISOT, SL

OSCAR GALL SEGARRA

EVERIS SPAIN, SLU

IMENSION CONSULTORIA DIGITAL, SL

LYNX CONSULTORS ECONÒMICS I
JURÍDICS DEL VALLES, SL

OVAL SOUND, SL

FESTO AUTOMATION, SAU

INCRETEC AUTOMATION, SL

FICO MIRRORS, SA

INDRA SOFTWARE LABS, SL

FLEXXIBLE INFORMATION
TECHNOLOGY, SL

INDUSTRIAL GRADHERMETIC SAE

FLIS FLAS MOTOS ARIBAU, SL

INDUSTRIAL VILASSARENCA, SA

COMPUTRONIC 5000, SL

BCN QUALITES, SL

FUNDACIO CENTRE D’INNOVACIO I
TECNOLOGIA DE LA UPC

EBRO FOODS,SA

AUREN CONSULTORS, SP SLP

AXIOMATIC TEAM, SL

FRUTAS Y HORTALIZAS FLORES, SL

FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE CIM

CASALS ONLINE, SL

COMPUTER SET, SA

AUTOMOBILS AR MOTORS, SL

FRIGICOLL, SA

DITEC COMUNICACIONES, SL

AUREN CONSULTORS BARCELONA, SL

AUTOLICA, SA

FRANCISCO ALBERO, SAU
FRAPONT, SA

PUKKAS WEBS DESIGN, SL

CONIC SYSTEM, SL
CONTROL PARKING, SL
CORREDURIA DE SEGUROS
SEGUROSOL, SA.

LYNX ESTRATÈGIES EMPRESARIALS, SL
MANTENIMIENTOS E
INSTALACIONES LOGISTICAS 24, SL
MANUTENCIÓN, TÉCNICAS
E INGENIERIA, SA

TECNOLOGIES DE CONTROL DE
L’ELECTRICITAT I AUTOMATITZACIÓ, SL
TELESPAZIO IBERICA, SL
TELEVIDA SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, SL
TELEVIDA SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, SLU
TELSTAR TECHNOLOGIES, SL
TIDA ASESORES, SL
TKN SOLUTIONS, SL
TORMAT BUSINESS MANAGEMENT, SL
TOTAL PLANNING, SL
TRANSFORMACIONES Y ESTUDIOS
METALURGICOS, SA
TRES I+D ENGINYERIA, SL
TUNKERS IBÉRICA, SL
UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE
CATALUNYA

SIMON TECH, SL

UTC FIRE & SECURITY ESPAÑA, SL

SOLMOBIL, SA

UTILLAJES, SA

SOLUCIONES TECNICAS
ELECTRONICAS, SL

VERSA DESIGN, SL

NOVARTIS FARMACEUTICA, SA
NTT COM MANAGED SERVICES, SAU

SPROM, SA

OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEMES, SL

SUBCONTRATACIONES INDUSTRIALES SA

NEXPERT, SL

PASIONA CONSULTING, SL

VL 30 BARCELONA, SLU

SUMEPLAST, SL

VO MOTOS, SL

SUMINISTROS BIN, SA

WEDA TRANSMISIONES, SL

TALLERES AUTOLICA, SA

PLAIN CONCEPTS, SL

TALLERES AUXILIARES DE
ESTAMPACIONES, SL

PNEUMATICS I ACCESSORIS
LARROTCHA, SL

TALLERES CIDAL, SA

PORTA AUTOMOCIO, SL

VIRTUAL-LAUTRIV, SL

TALLERES PENA, SL

Empreses col·laboradores FCT
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La millora constant com a eix de qualitat

Innovació i emprenedoria

Per a més informació

Oferim als alumnes que han finalitzat
els estudis de Grau Superior un espai de
coworking per poder fer realitat el seu
projecte empresarial.
L’esperit emprenedor és reconegut com un actiu important,
no només en el sentit tradicional de creació d’empreses,
sinó també dins d’una organització. L’emprenedoria és un
concepte que es pot aplicar a diversos projectes iniciatives i
programes concrets.
A Salesians Sarrià sempre hem apostat per aquest esperit
innovador i hem donat molta importància a fomentar les
habilitats i qualitats innovadores dels nostres alumnes.

Per això realitzem programes d’orientació en la creació de
noves empreses, fomentem l’esperit creatiu dels nostres
alumnes amb el suport que els hi donem per al desenvolupament de projectes, i a la vegada oferim assignatures que
fomenten aquest valor.
A l’escola formem part de la Xarxa d’Emprenedoria del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, amb l’objectiu de promoure la cultura
emprenedora i incorporar bones pràctiques de treball.

L’eix vertebrador de la nostra política de qualitat es basa en
la recerca de l’excel·lència i en ser capaços de donar resposta a les necessitats i expectatives dels alumnes, famílies
i empreses.
Els nostres objectius s’articulen sobre tres pilars bàsics:
• El compliment dels requisits legals i reglamentaris
aplicables a l’activitat educativa realitzada pel centre.
• La satisfacció de les demandes dels destinataris de
l’escola.
• La millora contínua de l’eficàcia del sistema de gestió
de qualitat.

Qualitat acreditada
Des del curs 2003-04, es consolida el sistema de qualitat
amb l’obtenció del certificat ISO 9001.
L’any 2009, el conjunt d’Escoles Salesianes de la Inspectoria
de Barcelona va aconseguir ser el primer grup escolar de
Catalunya a obtenir la certificació de Qualitat Multisite amb
la norma ISO 9001:2008.
Actualment, estem treballant en l’actualització de la normativa ISO 9001:2015 que ens ofereix noves oportunitats de
millora dels nostres processos.
Les renovacions de la certificació són garantia per a seguir
treballant en la recerca de l’excel·lència dins el grup d’escoles de la Inspectoria Maria Auxiliadora-Zona Nord.
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Pujada a peu a Montserrat

Alumnes, antics alumnes, professors, personal de suport
i monitors de la Moguda Juvenil Salesiana de Sarrià
(MJS) van participar en la tradicional pujada a peu a
Montserrat organitzada per l’escola.

Entrena’t per la teva seguretat
SETEMBRE 2016

Inici de curs

Començament del curs escolar amb el lema ‘Tu ets la
clau’. Acollida dels nous estudiants, primeres reunions de
mares i pares, presentació de les activitats de l’AMPA i
la Moguda Juvenil Salesiana (MJS).

Ajudants lingüístics

Aquest curs va comptar amb sis ajudants lingüístics que
van donar suport a la formació de l’anglès als nostres
alumnes i professors. Els ajudants imparteixen les
classes amb metodologia AICLE/CLIL en grups reduïts.

Fomentant l’emprenedoria

Per tercer any participem en les activitats de la Xarxa
d’Emprenedoria de la Generalitat, que vol posar en
comú les experiències de totes les escoles de Catalunya.
La primera sessió va ser a càrrec de Pablo Peñalver que
va fer una proposta del desenvolupament de la filosofia
Lean Startup al món educatiu.

OCTUBRE 2016

Automoció al Baum Festival

Els alumnes d’automoció de l’escola van estar convidats
a la Junior Biker Build-OFF amb l’objectiu de desmuntar,
transformar i personalitzar en directe dues motocicletes
de les marques Ducati i Harley Davidson. L’equip de
quatre estudiants va comptar amb l’ajuda dels millors
professionals juntament amb els professors.

Alumnes de segon de Batxillerat i dels Cursos d’accés a
Grau Superior van participar en un taller de conducció
segura en motocicleta que organitza el Servei Català de
Trànsit. L’objectiu va ser millorar la seguretat viària dels
conductors amb una activitat pràctica.

Jornades del II Foro FP Dual

L’escola va assistir al II Foro Alianza para la FP Dual
amb l’objectiu d’analitzar i treure profit sobre aquesta
metodologia de Formació Professional. A la conferència
es va destacar el paper de la FP Dual com a eina que
fomenta la competitivitat de les empreses.

Conferència Internacional de Disseny

La IV edició de la CIDAG es va fer per primer cop a
Barcelona, concretament a l’auditori de l’escola. Durant
la jornada es van fer diferents conferències en les quals
van participar especialistes de renom com Jonathan
Barnbrook, conegut pels seus dissenys per a David
Bowie, Richard Hollis, Posy Simmonds, Javier Peña,
Aurelio Mendigucía i Bruno Morata.

NOVEMBRE 2016

Guardonats a Liderpack

Mario Sáenz Tejada i Andrés Alba, alumnes d’arts
gràfiques van rebre el premi Liderpack al millor pack
‘Disseny Jove’ amb una capsa de cafè artesanal titulat
Magniffee. El treball es va realitzar íntegrament a
l’escola, tant el disseny com la producció, amb les
solucions de software de l’empresa ESKO.
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DESEMBRE 2016

Setmana de la ciència

L’escola ha celebrat la Setmana de la ciència amb un
seguit d’activitats adreçades als alumnes de Batxillerat
i un concurs individual ‘Ciència a Consciència’ amb
l’objectiu de respondre a preguntes científiques.

Reunió amb Salesianes Santa Dorotea

Una comissió de l’equip directiu de les Escoles Salesians
Santa Dorotea i Salesians Sarrià es va reunir amb
l’objectiu d’obrir noves vies de treball i col·laboració en
l’àmbit educatiu i pastoral. Salesianes Santa Dorotea,
escola d’infantil, primària i secundària està adscrita a
Salesians Sarrià.

Trobada Salesians Sarrià x Empresa

L’escola va organitzar una jornada per a compartir
experiències al voltant de la Formació Professional Dual,
en la que a més ens vam adherir a l’Alianza per l’FP
Dual que fomenta l’ocupabilitat dels joves. A la segona
edició de la jornada, es van reunir representants del món
empresarial i institucional, alumnes i antics alumnes.

Treball de recerca premiat a EUSTORY
El treball de Recerca titulat ‘Les indústries de Guerra a
Catalunya (1936-1939) i la F-14 fàbrica dels Salesians’
desenvolupat pels alumnes Miquel Conesa, Bernat
Mayer i Víctor Busquets, juntament amb la tutora
Lurdes Nieto, va ser premiat a EUSTORY, concurs de
Joves investigadors.

Felicitació de Nadal

Adrià Spitz, alumne del cicle formatiu de Grau
Superior de Disseny i edició de publicacions impreses i
multimèdia, ha estat el guanyador de la felicitació de
Nadal 2016.

Exposició Raíces

L’escola va acollir l’exposició itinerant Misiones
Salesianas Raíces, que mostra una selecció de peces
artístiques, atresorades al llarg dels anys per les
diferents missions salesianes presents en vies de
desenvolupament.

Activitats solidàries
V Jornades Biologia i Geologia

Les professores de biologia i física de Batxillerat, Rosa
Martínez i Ángeles Redón, van presentar el projecte
‘Investiga amb la microscòpia’ a les V Jornades de
Biologia i Geologia, organitzades pel Col·legi Oficial de
Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències
de Catalunya, CosmoCaixa Barcelona i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Taller d’escriptura cuneïforme

Agnès Garcia-Ventura (IPOA, Universitat de Barcelona)
va impartir la sessió ‘Escriptures del Pròxim Orient i de la
Mediterrània a l’Antiguitat’. Durant el taller, els alumnes
de gràfiques de Grau Superior van poder experimentar
com s’aprenia la lletra a les escoles d’escribes a l’Antiga
Mesopotàmia.

Al llarg del mes de desembre es van realitzar diferents
activitats solidàries a l’escola: venda de productes de
Comerç Just d’intermon Oxfam, pastissos solidaris, una
xocolatada, xerrades i exposicions de sensibilització.

GENER 2017

Acord de Col·laboració amb ADECAT
El director de Salesians Sarrià, José Abascal i el
president d’ADECAT, Jordi Farrés, han signat un
conveni de col·laboració amb l’objectiu de promoure la
Formació Professional Dual i la Inserció dels joves en les
empreses del sector industrial.
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Experiències d’iniciatives empresarials’

Els alumnes del segon curs de Grau Superior van
participar a la taula rodona que va acollir el testimoni
de diferents emprenedors que van explicar la seva
experiència en la creació d’un negoci. Lluis Ferrer de
bootdevelop; Albert Serraclaraa de D-Dron; Carlos
Gamboa de La Bona Trama i Olga Porrode de Ship2B van
ser els testimonis que van participar en aquesta jornada.

El Rector Major visita l’escola

Don Ángel Fernández Artime, Rector Major dels
Salesians va visitar l’escola acompanyat de l’inspector
de la Inspectoría de Maria Auxiliadora, Cristóbal López,
i part del seu consell de Roma. Don Ángel Fernández
Artime es va declarar un ‘autèntic enamorat de la
Formació Professional’ i va destacar la relació propera i
excepcional que s’estableix entre l’alumne i el professor.

Festa de Don Bosco

Durant la Festa de Don Bosco es van fer diversos jocs i
activitats esportives i la tradicional tómbola. A la tarda
els playbacks van completar la jornada amb diverses
actuacions musicals. A la nit es va celebrar la 7a trobada
d’antics alumnes de Batxillerat.

Jove Emprèn Sarrià

Tres alumnes d’Administració i Finances van obtenir
un reconeixement en el ‘Jove Emprèn Sarrià’ per la
seva participació al concurs per haver presentat una
idea de negoci. El programa fomenta els valors de
l’emprenedoria i de la creació d’startups en un context
de nous models d’economia col·laborativa.

The Bosco Run

L’escola va celebrar The Bosco Run, una cursa solidària
que busca recaptar fons per al projecte de Salesians
Sarrià ‘Repassem Junts’, que ofereix un espai de
repàs acadèmic i un berenar saludable a nens i nenes
desfavorits del barri de Sarrià.
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Cicle de conferències de Formació

La mestra i psicopedagoga, M. Helena Tolosa, va obrir
el cicle de conferències dirigides als adolescents, i als
adults que conviuen amb ells. El cicle també va comptar
amb la participació de la psicòloga Ester Somoza i el
formador i conferenciant Victor Küppers.

Empresa en primera persona

Els alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió
Administrativa van participar en una xerrada amb el
director de RRHH de Nissan España. Els estudiants
van poder apropar-se a la realitat d’una empresa
multinacional i a les transformacions de les noves
tecnologies i a les noves necessitats.

FEBRER 2017

Xerrada Guarro Casas i Edebé

Els estudiants de Grau Superior d’Arts Gràfiques van
rebre una xerrada per part de Daniel Domínguez,
Responsable de producte de l’empresa Guarro Casas
Original Ideas for Covering and Luxury Packaging.
Marta Sans, responsable del departament de no ficció
de publicacions generals Edebé, va presentar com es
gestiona el mercat Novelty.

Presents a la Fira YOMO

Salesians Sarrià va participar en la Fira YOMO, Youth
Mobile Festival amb l’objectiu de motivar els joves per
seguir la seva educació i formació professional en les
disciplines STEAM. Al nostre stand els visitants van
poder descobrir els diferents projectes tecnològics que
hem desenvolupat.

Formació de tutors FP Dual

Salesians Sarrià aposta per la Formació Professional
Dual amb més del 90% dels cicles en Dual. L’escola
disposa d’un coordinador d’FP Dual que s’encarrega
de gestionar aquesta modalitat d’estudis i organitzar
la formació dels tutors d’empresa. L’escola organitza
diferents trobades amb ells per explicar les
característiques, la normativa, etc.
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Visita CIOFS Piemonte

Una delegació d’escoles salesianes i centres de Torí han
visitat Salesians Sarrià per conèixer les característiques
del sistema educatiu i l’oferta d’estudis postobligatoris.
A la tarda, van visitar l’empresa tecnològica Pasiona
acompanyats de la fundació Inform.

Signatura amb Dicomol i Tecnocom

L’escola ha signat un conveni amb Dicomol, empresa
de disseny i construcció de motlles, i la consultoria
tecnològica Tecnocom amb l’objectiu de potenciar la
Formació Professional Dual i l’acollida d’alumnes en
aquesta modalitat d’estudis.

MARÇ 2017

Jornada d’innovació educativa i ABP

Alfredo Hernando, expert en innovació educativa va
participar en una jornada organitzada per l’escola.
L’objectiu va ser conèixer els reptes de l’escola al S. XXI, la
xerrada es va centrar en l’adaptació de la innovació a la
Formació Professional.

Concurs de programació ProgramaMe

Tres alumnes dels cicles d’informàtica de Grau Superior
van participar en el concurs de programació ProgramaMe
que es realitza a Terrassa. Aquest concurs està adreçat
a alumnes de cicles formatius i proposa als participants
la resolució d’un cert nombre de problemes en un temps
limitat.

Premi Don Bosco 2017

Jesús Suriol i Daniel Llopart van ser guanyadors del Premi
Especial del Ministeri de Defensa als Premis Don Bosco
2017 amb el seu projecte Dron500, un detector de mines
antipersones. Els alumnes van desenvolupar el Dron amb
l’objectiu de salvar vides.
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Presents a la Fira Graphispag 2017

El departament d’Arts Gràfiques va participar a la fira
Graphispag 2017, el saló internacional de la indústria
i la comunicació gràfica. L’escola va presentar una
mostra dels projectes elaborats pels alumnes d’Arts
Gràfiques.

Treball de recerca premiat

L’alumna Laura Lobo va ser guardonada pel seu Treball
de Recerca ‘Àfrica, un continent pobre o empobrit?’ als
premis Barcelona, Drassanes per Àfrica 2017.

L’escola al Saló de l’Ensenyament

L’escola va participar al Saló de l’Ensenyament, el
més important que s’organitza a Catalunya. Durant
la fira vam orientar als alumnes de 4t d’ESO sobre
l’oferta d’estudis postobligatoris: Batxillerat, Batxillerat
Internacional i Formació Professional.

Formació voluntaris Repassem Junts

Els voluntaris del programa ‘Repassem Junts’ van
visitar la seu dels serveis socials del districte de Sarrià
per assistir a les sessions formatives que s’organitzen
prèviament a la participació d’un voluntariat.

Fira internacional d’empreses
simulades

Els alumnes dels Cicles Formatius de Gestió
Administrativa i Administració i Finances van viatjar a
Praga per assistir en la fira internacional d’empreses
simulades. Estudiants i professors van compartir
pràctiques, treball i experiències amb escoles i
institucions d’arreu del món que presenten la seva
empresa simulada i comercialitzen en directe els seus
productes.
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ABRIL 2017

Organitzem el Meeting Point

L’escola va organitzar la 3a edició de la trobada
d’empreses simulades Meeting Point 2017, que va
aplegar més de 500 estudiants i 19 centres educatius.
Durant la jornada el pati de l’escola es va convertir
en un espai de negociació, innovació, emprenedoria i
treball en equip. Els estudiants van tenir l’oportunitat
de conèixer els primers passos del món laboral.

Jornades professionals i tecnològiques

Els departaments tècnics de Formació Professional de
Salesians Sarrià van organitzar un seguit de ponències,
xerrades i sortides tècniques amb l’objectiu d’apropar
als estudiants al món professional i perfeccionar la seva
formació tècnica.

Voluntariat ‘Música per a la salut’

Els estudiants del Cicle Formatiu de Grau Mitjà
d’Atenció a la dependència van participar com a
voluntaris en el concert solidari ‘Música per a la Salut’
al Casal del Metge. Els alumnes van col·laborar en
l’organització del concert, participant tant en la venda
d’entrades i acomodació del públic, com assistint a les
necessitats de mobilitat dels pacients que actuaven
sobre l’escenari.

Diada de Sant Jordi

A la diada de Sant Jordi vam compartir un matí de
lectures literàries, actuacions musicals, paradetes de
llibres i roses. Durant el dia vam celebrar la tradicional
entrega de premis dels certàmens de literatura,
fotografia i punt de llibre i curtmetratges.
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Donació de sang

A l’escola vam fer una campanya de donació de
sang dins del marc del projecte Escola més Solidària.
Anualment col·laborem amb el Banc de Sang perquè els
nostres alumnes, PAS, Professors i familiars que vulguin
donar sang ho puguin fer al nostre centre.

MAIG 2017

Musical Grease

El grup de teatre de l’MJS va representar una adaptació
del musical Grease dels Salesians Sarrià. L’espai que
representava l’obra, era la nostra escola ambientada als
anys 60, on apareixia els llocs més emblemàtics

Seleccionats al Campus Repte Emprèn

Carolina del Corral, Sara Giménez, Míriam San José i
Miriam Lidueña, van ser seleccionades al Campus Repte
Emprèn de l’Obra Social de La Caixa pel seu proejcte
de ‘Take This Way’, una app que permet comprar i
intercanviar bitllets de transport públic de Barcelona.

Festa Maria Auxiliadora

En record de Maria Auxiliadora, l’escola va celebrar
una jornada amb activitats lúdiques i esportives i una
botifarrada al pati de l’escola. Durant la jornada es
va fer l’acte de finalització del curs dels estudiants de
Grau Mitjà.

Certificació Escola Multilingüe

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya ens va lliurar
el segell d’Escola Multilingüe, que ens reconeix com
un dels centres que potencia la internacionalització de
la comunitat educativa a través de la participació en
projectes internacionals dins d’un marc d’un projecte
lingüístic estructurat i coherent.

Nit de l’esport

Més de tres-cents alumnes i antics alumnes van
participar en la cita esportiva i lúdica que anualment
se celebra a l’escola. Els alumnes van pràcticar futbol,
bàsquet i volèibol en una de les activitats que més
alumnes i antics alumnes reuneix.
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Trobada d’empreses d’arts gràfiques

Un grup d’empreses d’arts gràfiques especialistes en
packaging i PLV es van reunir per valorar els projectes
dels alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior de
Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia.
Els projectes es van realitzar amb la metodologia
d’Aprenentatge Basat en Projectes.

JUNY 2017

Finalistes a ‘Explica’m la ciència’

Pol Rodríguez, alumne de primer de Batxillerat ha
obtingut una menció especial a la categoria de millor
guió de vídeo. L’estudiant va presentar un vídeo amb
una explicació científica del Big Bang, que va quedar
entre els quatre finalistes a la categoria de Batxillerat i
Cicles Formatius.

Comiat alumnes

Com cada any, l’escola va fer el comiat de tots els
alumnes de Grau Mitjà i PFI, Grau Superior i Batxillerat.
que han finalitzat els seus estudis el curs 2016-2017
L’equip directiu i de professorat va recordar als
estudiants que l’escola sempre serà casa vostra.

Audi Creativity Challenge

Núria Rufes, alumne de Batxillerat Internacional va ser
seleccionada al concurs Audi Creativity Challenge que
promou la millora de la mobilitat. El projecte Orbis,
consisteix en una brúixola 2.0 que assenyala els punts
d’interès més propers de la ciutat i conté valoracions
dels usuaris.

I Jornada d’Energies Renovables

Salesians Sarrià va organitzar la I Jornada d’Energies
Renovables, un esdeveniment amb diferents
institucions, organismes i professionals que van posar
en debat el futur de les Energies Renovables i les
tendències que es poden trobar dins d’aquest sector.

Cloenda del programa Explainers

Quatre alumnes de Batxillerat van participar en el
programa Explainers del Cosmocaixa, que vol potenciar
les vocacions científiques i acostar el coneixement als
visitants del museu a partir de les explicacions fetes
pels estudiants.
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Campionat de robòtica

Salesians Sarrià va acollir la WRO Barcelona, el
campionat de robòtica educativa amb materials
Lego. El torneig va tenir com a tema principal el
valor de la sostenibilitat i el treball en equip. La
jornada va acollir la participació de 30 equips, amb
més de 270 persones es van reunir a l’escola.

Intercanvis Ahlen i Nuremberg

Els alumnes de Batxillerat i Batxillerat Internacional,
van fer un intercanvi cultural amb estudiants
d’Alemanya, en el que van conviure amb els altres
alumnes a l’escola i amb les diferents famílies.

JULIOL 2017

Guia sobre l’ABP

Els docents de l’escola van preparar una publicació
sobre l’ABP, fruit de la investigació i el treball
col·laboratiu entre ells. La guia, dirigida tant al
professorat com als alumnes, servirà de punt de
partida a altres professors i alumnes que segueixin
aquesta metodologia.

Casal d’estiu

Un estiu més, els fills del professorat i del PAS
van participar en el casal d’estiu per a infants i
adolescents. Tallers, activitats esportives, activitats
manuals realitzades a l’escola van ser algunes de
les activitats que es van dur a terme.

Jornada Plurilingüisme

L’escola va celebrar una jornada que va tenir com
a objectiu explicar als professors del centre les
diferents maneres d’aprendre idiomes tant a les
aules com en programes d’intercanvi mitjançant
testimonis de professors d’altres escoles.

Share the Light

Un grup d’alumnes de Grau Superior i tres
professors de l’escola van viatjar a Zàmbia per
realitzar diferents tasques de voluntariat a la
comunitat City of Joy de Mazabuca. Els alumnes
van realitzar tasques de manteniment i classes a les
noies de l’orfenat.
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OCTUBRE

Noticanarias

CIDAG

MARÇ

OCTUBRE

El Peródico (cast)

CIDAG

MARÇ

El Periódico (cat)
NOVEMBRE Interempresas
NOVEMBRE News Packaging

CIDAG

MARÇ

LIDERPACK

MARÇ

LIDERPACK

MARÇ

LIDERPACK

MARÇ

LIDERPACK

MARÇ

Premi EUSTORY
Premi EUSTORY

MARÇ

REFUGI

MARÇ

REFUGI

MARÇ

REFUGI

MARÇ

REFUGI

MARÇ

ITNoticias
Viatecno
Nació Digital
McPro
Viva Huelva
Zona Movilidad
Línia Sarrià
Línia Sarrià
Línia Sarrià
Salesians
Todo Startups
El Mundo
La Sexta

REFUGI

MARÇ

La Vanguardia (cat) DRON500

REFUGI

MARÇ

La Vanguardia (cast) DRON500

REFUGI

MARÇ

Betevé

PREMI EUSTORY

MARÇ

Revista Magisterio DRON500

LIDERPACK

MARÇ
MARÇ

THE BOSCO RUN

MARÇ

THE BOSCO RUN

MARÇ

INSERCIÓ LABORAL FP

MARÇ

THE BOSCO RUN

ABRIL

Betevé
Ràdio 4
La Vanguardia
3 de vuit
BTV
BTV ràdio

DRON500

THE BOSCO RUN

ABRIL

El Periódico (cast)

MEETING POINT SALESIANS SARRIÀ

ABRIL

MEETING POINT SALESIANS SARRIÀ

ABRIL

El Periódico (cat)
Catalunya Ràdio
20 Minutos
Antena 3
Canarias 7
EFE
El Cargol
El Clarín
El Comercio

ABRIL

El Diario Montañés DRON500

ABRIL

El Diario Vasco

ABRIL

El Norte de Castilla DRON500

ABRIL

Entorno inteligente DRON500

ABRIL

JUNY

Heraldo
HOY
La Rioja
La Vanguardia
La Verdad
Las Provínicas
RTVE
Sur
La Voz de Galícia
TV3
20 MINUTOS
La Vanguardia
Noticanarias
Interte
Salesians
El Periódico

JUNY

Adolescentes y más BRÚIXOLA ORBIS

JUNY

Catalunya religió
KissFM
Flama
Interempresas

OCTUBRE

Els mitjans de comunicació parlen
de Salesians Sarrià

NOVEMBRE El Periódico (cast)
NOVEMBRE El Periódico (cat)
DESEMBRE
DESEMBRE
DESEMBRE
DESEMBRE
DESEMBRE
DESEMBRE
DESEMBRE
DESEMBRE
DESEMBRE
GENER
GENER
GENER
GENER
GENER
GENER
GENER

Línia Sarrià

THE BOSCO RUN

GENER

Línia Sarrià

THE BOSCO RUN

GENER

El Digital De Barcelona THE BOSCO RUN

FEBRER

Línia Sarrià

INNOVACIÓ EDUCATIVA SALESIANS

FEBRER

INNOVACIÓ EDUCATIVA SALESIANS

FEBRER

Línia Sarrià
Línia Sarrià
Educación 3.0

FEBRER

El Periódico (cast)

INNOVACIÓ EDUCATIVA SALESIANS

FEBRER

INNOVACIÓ EDUCATIVA SALESIANS

MARÇ

El Periódico (cat)
ABC tecnología
ABC Secvilla
Bolsamanía
Cabarias 7
Catalunya Press

MARÇ

Diario Multimedia

DRON500

MARÇ

DRON500

MARÇ

Siglo XXI
El Economista
El Economista
Eldia.es
Europa Press
Expansión

MARÇ

Invertia

DRON500

ABRIL

MARÇ

Lainformación.com

DRON500

ABRIL

MARÇ

La Vanguardia

DRON500

MARÇ

La Vanguardia

DRON500

ABRIL

MARÇ

La Voz de Cadiz
La Voz libre
Madridpress
Vilaweb
Canarias 7
Convertonic
Diario de Teruel
Escuela
Innoticias

DRON500

MARÇ
MARÇ

Els projectes i treballs desenvolupats pels nostres estudiants han tingut una repercussió molt gran als mitjans de comunicació.
La Sexta,TV3, La Vanguardia, ABC i Catalunya Ràdio, van ser una petita mostra dels mitjans que es van fer ressò del
Dron500, un drondesenvolupat per estudiants de mecànica de Grau Superior que té la finalitat de localitzar mines antipersones.
El refugi de la Guerra Civil ubicat a la nostra escola va ser protagonista d’un reportatge de TV3, BTV i de la Cadena Ser.
El Periódico va fer una entrevista als alumnes que van desenvolupar el treball de Recerca sobre ‘Les indústries de guerra a
Calalunya (1936-1939). F14: la fàbrica dels Salesians’.El projecte Orbis, portat a terme per una de les nostres estudiants de
Batxillerat Internacional, va ser notícia a El Periódico.

MARÇ
MARÇ

MARÇ
MARÇ
MARÇ
MARÇ

MARÇ

A l’escola hem organitzat diferents jornades i xerrades que també han sigut notícia. El Periódico es va fer ressò de la cita
d’educadors sobre la Formació Professional amb Alfredo Hernando que es va fer el mes de febrer. La 1a Jornada d’Energies
Renovables va tenir repercussió a La Vanguardia. L’educació al S. XXI va ser protagonista de la tertúlia del programa El Matí
a Ràdio 4, on el professor Raúl López va parlar sobre la innovació a les aules. El Punt Avui va publicar un reportatge sobre
diferents iniciatives sobre la conciliació de la vida laboral i la familiar, i en el que va destacar el projecte del Casal d’Estiu que
organitzem cada any per als fills del professorat i membres del PAS de l’escola.

El Periódico (cat)
Gencat.cat
Directe.cat
Aldia.cat
TV3
BTV
Catalunya Radio
Vilaweb
Ràdio Sant Boi
Newspackaging
La Vanguardia
WeRunBarcelona
Catalunya Religió
El Economista
Flama

MARÇ

GENER

FEBRER

Durant el curs hem fet diferents activitats i jornades per donar a conèixer la nostra activitat
educativa. A més, els nostres estudiants han participat en diferents concursos que han tingut un
impacte als mitjans de comunicació nacionals.

El Periódico (cast)

MARÇ
MARÇ
MARÇ
MARÇ
MARÇ
MARÇ
MARÇ

Mitjans digitals

ABRIL

INNOVACIÓ EDUCATIVA SALESIANS
INNOVACIÓ EDUCATIVA SALESIANS

DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500

ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL

ABRIL
ABRIL

DRON500

ABRIL

DRON500

ABRIL

DRON500

ABRIL

DRON500

ABRIL

DRON500

ABRIL

JUNY
JUNY

DRON500

JUNY

DRON500

JUNY

DRON500
DRON500
DRON500
DRON500

JUNY

DRON500

JUNY

DRON500

JUNY

Mitjans en paper

Televisió

Ràdio

DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500

DRON500

DRON500
DRON500
DRON 500
DRON500
DRON500

DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500

DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
DRON500
JORNADA ENERGIES RENOVABLES
JORNADA ENERGIES RENOVABLES
BRÚIXOLA ORBIS
JORNADA ENERGIES RENOVABLES
BRÚIXOLA ORBIS
DEBAT ENERGIES RENOVABLES
BRÚIXOLA ORBIS
JORNADA ENERGIES RENOVABLES
JORNADA ENERGIES RENOVABLES
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L’equip Humà
La voluntat de Salesians Sarrià és presentar-nos de forma
propera a l’alumne i a les famílies mitjançant l’acció tutorial i
docent personalitzada, adaptant-nos a les necessitats especifiques de cada estudiant.
El nostre principal objectiu és promoure els valors i competències professionals per preparar als estudiants de cara al futur.

Som una escola, social, integradora, respectuosa, no selectiva, amb un tarannà obert i acollidor.
Des del centre realitzem diferents activitats per involucrar als
nostres alumnes i que aquests se sentin com a casa: esports,
excursionisme, música, activitats de temps lliure, grups de
reflexió i voluntariat.
Batxillerat
Ciències Socials i Humanitats
Mª Àngels Pueyo (cap) · José Abascal
Rosanna Almela · Agustín de Andrés
Josep Anguera · Arantxa Berganzo
Agustí Carrillo · Meritxell De la Orden
Ana Durán · Saoia Escobar
Carlos Iván Hernández · Rubèn Intente
Montse Llorens · Juanjo Moreno
Lurdes Nieto · Elisenda Pont
Mireia Solé · Glòria Tascón

Equip Directiu
Director Titular José Abascal
Sotsdirector/a Isabel Arnal · Francisco Álamo
Administrador Vicenç Sánchez
Cap d’estudis FP GM Eloy González
Cap d’estudis FP GS Josep Cartañà
Cap d’estudis Batxillerat Carlos Escriche
Cap de Pastoral Rafael Rodríguez
Cap del SAPP Marta Pujol

“Sense la familiaritat no es
pot demostrar l’afecte, i sense
aquesta demostració no pot
haver-hi confiança”
Don Bosco

Ciències
Matilde Martín (cap) · Dolors Aboy
Isabel Arnal · Arantxa Berganzo
Laura Chao · Dani Cruz
Alfons Escobosa · Emi Evangelio
Julia Ferrández · Eugeni González
José Juan · Rosa Martínez-Márquez
Miquel Pera · Ángeles Redón
Rafa Rodríguez · Carina Rubio

Departament Mixt AFL-Arts Gràfiques
Núria Gallinat (cap) · Paco Álamo
Ofèlia Arana · Plàcid Béjar
Katharina Brüning · Cristina Coma
Àngel Fernández · María José Fernández
Xavier Fernández · Francesc Folch
Miquel Jordi García · Javier Gómez
Román González · Ramon Guàrdia
José Manuel Martínez · Judith Mundet
Joan Nogués · Susanna Pedrosa
Julio Sáenz de Tejada · Manuel Segura
Cristina Tudela · Francesc Xavier Vilaró

Tecnologia
Carlos Escriche (cap) · Julia Ferrández
José Juan · Joan Manel Lleixà
Ángeles Redón

53

54

Salesians Sarrià | 2017 - 2018

Equip Humà | La comunitat educativa

Administració i Serveis
Electricitat / Electrònica
Lluis Vilaplana (cap) · Josep Mª Capdevila
(adjunt) · Óscar Aguilera · Joan Aguilera
Juan Carlos Alonso · Oriol Argany
Jordi Castells · Luis Colado · Oriol Collell
Marc Dalmases · Eloy González
David Martínez · Félix Moreno
Víctor Onrubia · Javier Rodríguez
Carlos Salinas · Joan Samarra
Josep Mª Serra · Dani Serra
Ferran Sesé · Pep Vela · Toni Zafra
Atenció a la Dependència
Laura Chao (coord. cicle) · Emi Evangelio
Maria José Gallardo · Aureli Solà
Informàtica
Isabel Varela (cap) · Santi Fuentes (adjunt)
Óscar Aguilera · Sergi Carreras
Jordi Castells · Laura Domingo
José Domínguez · Josep Gutiérrez
Raúl López · Jordi Molinero
Vanessa Moreno · Xavier París
José Luis Sánchez · Dani Serra
Josep Solé · Jordi Teixidor
Begonya Vicente · Ramon Voces
Mecànica / Automoció
Ricardo Gámez (cap) · Raúl Fernández
(adjunt) · Jose Manuel Alcántara
Xavier Bassons · Miguel Ángel Buendía
Eduard Calduch · Josep Cartañà
Carles del Àguila · Pau Giralt
Pasqual Giralt · Alberto Gómez
Eduard Gómez · David Gonzalo
Francesc Monzonís · Àngel Nicolau
Narcís Oller · Jorge Carlos Pellitero
Rafael Ríos · Miquel Sánchez · Rafael Val
Servei Assessorament Psicopedagògic
Marta Pujol (cap) · Cristina Tudela
Elisenda Pont Serra

Secretaria
Antoni Martín / Isabel Arnal (cap)
Mercè Avellana · Maribel Horna
Laura Núñez · Elisabet Sánchez
Escola Empresa
Raúl López (cap) · Maite Fontana · Jordi Ribes
Susana Sánchez
Secretària de direcció
Remei Barderi
Relacions Internacionals
Laura Ramírez
Comunicació i Promoció
Silvia Osorio · Mónica Serrano
Víctor Onrubia
Administració
Vicenç Sánchez (cap) · Francesc Cruz
Cristina Reguera

Qualitat
David Martínez
Biblioteca
Remei Barderi
Consergeria
Macarena Arroyo · Ciano Carnero
Francesc Pagés · Maite Quera

Pastoral
Rafa Rodríguez (cap) · Ana Durán
Joan Nogués · Toni Zafra
Monitors de la Moguda Juvenil de
Salesians de Sarrià (MJS)
Verónica Collado · Meritxell de la Orden
Ana Durán · Mar Fernández · Paula García
Natalia Gijón · Albert Guijarro
Georgina Modesto · Javier Sáez · Anna Vidal

AMPA
Maruxel Olarte (presidenta) · Josep Franch
Rosa Mª Bellmunt · Maria José Martín
Maria José Sanz · Jordi Monllonch
Mercè Martí · Míriam Rosado · Ron Kramer
Mercè Grau · Juanjo Pérez · Neus Esteve
Jordi Oliva · José Abascal · Francisco Álamo

Tecnologies de la informació
i comunicació (TIC)
José María Moyano (coordinador)
Carlos Franco · Borja Villar
Manteniment
Juan Carlos Martínez (cap)
Ciano Carnero · Iván Romero
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Cursos 2017 - 2018
Batxillerat

B1A

B1D

B1B

B1E

TECNOLÒGIC

TECNOLÒGIC /
CIÈNCIES DE LA SALUT

B1C

CIÈNCIES DE LA SALUT

CIENTÍFIC /
CIÈNCIES DE LA SALUT

CIÈNCIES SOCIALS

B1F

CIÈNCIES SOCIALS /
HUMANÍSTIC
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Batxillerat

IB1A

B2B

IB1B

B2C

B2A

B2D

BATXILLERAT
INTERNACIONAL

BATXILLERAT
INTERNACIONAL

TECNOLÒGIC

TECNOLÒGIC

CIÈNCIES DE LA SALUT

CIENTÍFIC / CIÈNCIES
DE LA SALUT
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Batxillerat

CAS

B2E

CIÈNCIES SOCIALS /
HUMANÍSTIC

CAS1

CURS D’ACCÉS GRAU SUPERIOR

PFI

B2F

CIÈNCIES SOCIALS /
HUMANÍSTIC

IB2

BATXILLERAT
INTERNACIONAL

P1EL

PFI AUXILIAR EN OPERACIONS
DE MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS
ELECTROTÈCNIQUES EN EDIFICIS

P1AU

PFI AUXILIAR DE REPARACIÓ
I MANTENIMENT DE VEHICLES
LLEUGERS
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Grau Mitjà

M1TC

M1AU1

M1IE

M1AU2

M1MC

M1IN1

INSTAL·LACIONS
DE TELECOMUNICACIONS

INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

MECANITZACIÓ

ELECTROMECÀNICA
DE VEHICLES AUTOMÒBILS

ELECTROMECÀNICA
DE VEHICLES AUTOMÒBILS

SISTEMES MICROINFORMÀTICS
I XARXES
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Grau Mitjà

M1IN2

M1AG

M1IN3

M1AD

M1GA

M2TC

SISTEMES MICROINFORMÀTICS
I XARXES

SISTEMES MICROINFORMÀTICS
I XARXES

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

PREIMPRESSIÓ DIGITAL

ATENCIÓ A PERSONES
EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

INSTAL·LACIONS DE
TELECOMUNICACIONS
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Grau Mitjà

M2IE

INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

M2MC

MECANITZACIÓ

M2AU1

ELECTROMECÀNICA
DE VEHICLES AUTOMÒBILS

M2AU2

ELECTROMECÀNICA
DE VEHICLES AUTOMÒBILS

M2IN1

SISTEMES
MICROINFORMÀTICS
I XARXES

M2IN2

SISTEMES
MICROINFORMÀTICS
I XARXES
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Grau Mitjà

M2IN3

SISTEMES
MICROINFORMÀTICS
I XARXES

M2AD

ATENCIÓ A PERSONES
EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Grau Superior

M2GA

S1TC

M2AG

S1AR

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

PREIMPRESSIÓ DIGITAL

SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ
I INFORMÀTICS

AUTOMATITZACIÓ
I ROBÒTICA INDUSTRIAL
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Grau Superior

S1ER
ENERGIES RENOVABLES

S1PM

PROGRAMACIÓ
EN LA PRODUCCIÓ
EN FABRICACIÓ MECÀNICA

S1DM

DISSENY EN FABRICACIÓ
MECÀNICA

S1AM

DESENVOLUPAMENT
D’APLICACIONS
MULTIPLATAFORMA

S1SX

ADMINISTRACIÓ
DE SISTEMES INFORMÀTICS
EN XARXA

S1AF

ADMINISTRACIÓ I FINANCES
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Grau Superior

S1AG

S2ER

S2TC

S2PM

DISSENY I EDICIÓ
DE PUBLICACIONS
IMPRESES I MULTIMÈDIA

SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ
I INFORMÀTICS

S2AR

AUTOMATITZACIÓ
I ROBÒTICA INDUSTRIAL

ENERGIES RENOVABLES

PROGRAMACIÓ
DE LA PRODUCCIÓ
EN FABRICACIÓ MECÀNICA

S2DM

DISSENY EN FABRICACIÓ
MECÀNICA
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Grau Superior

S2AM

DESENVOLUPAMENT
D’APLICACIONS
MULTIPLATAFORMA

Jornada
de portes obertes
25 de febrer i 14 d’abril

S2SX

Oferta formativa curs 18/19

ADMINISTRACIÓ
DE SISTEMES INFORMÀTICS
EN XARXA

· Batxillerat
· Batxillerat Internacional
· Cicles de grau Mitjà
· Cicles de grau Superior
· Cursos d’accés a grau Superior
· PFI
· Formació contínua

S2AF
ADMINISTRACIÓ I FINANCES

S2AG

DISSENY I EDICIÓ
DE PUBLICACIONS
IMPRESES I MULTIMÈDIA

T’hi esperem!
Salesians Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 42 08017 Barcelona
Tel. 932 031 100
www.salesianssarria.com - salesians.sarria@salesians.cat
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